
 
Nieuwsbrief december 2019 
 
Vrijdag 6 december jl. vond de NVMSR Ledendag plaats in het Ampt van Nijkerk. Een groot 
deel van de leden maakte gebruik van de mogelijkheid om in het kader van de NVMSR-
herregistratie voorafgaand aan de ALV deel te nemen aan de Masterclass waarin de eigen 
rapporten in werkgroepen besproken werden. Na deelname worden 3 NVMSR-herregistratie 
uren genoteerd in het ledenregister. 

Uit de Algemene Ledenvergadering 
Dit jaar is begonnen met de controle van de BIG-registratie. Zoals gemeld in de Statuten 
artikel 1 moet een lid een BIG-geregistreerd arts zijn. De voorzitter vraagt de leden die dit 
nog niet hebben gedaan hun BIG-nummer plus BIG-herregistratiedatum door te geven aan 
het secretariaat. 

In de ALV werd afscheid genomen van W.C.G. (Truus) Overweg-Plandsoen die in maart 2016 
was toegetreden tot het bestuur. Zij heeft de afgelopen jaren o.a. een grote bijdrage 
geleverd aan de aanpassingen in reglementen en het Huishoudelijk Reglement en aan de 
contacten met NRGD (Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen). Het bestuur dankt 
haar hartelijk voor de prettige samenwerking. A. (Aad) Verrips neemt het stokje over. 

A.H.C. (Auke) Geerlings is bedankt voor zijn bijdrage aan de Kascommissie in de afgelopen 
jaren. Hij wordt vervangen door L. (Leon) Bouwels. 

Vertrekkend bestuurslid W.C.G. (Truus) Overweg-Plandsoen is bereid gevonden haar kennis 
en ervaring in te zetten binnen de Opleidingscommissie. Naast twee leden, zit het voltallige 
bestuur in deze commissie. Indien er gewone leden zijn die belangstelling hebben om lid te 
worden van de Opleidingscommissie, dan verneemt het bestuur dit graag. 

De aanpassing aan het Reglement Toetsingscommissie met toevoeging van een 
beoordelingsformulier is akkoord bevonden door de ALV. Het gebruik van 
beoordelingsformulieren geeft meer transparantie voor cursisten, opleiders en het bestuur 
bij de beoordelingen die aan het bestuur worden voorgelegd. 

De ALV heeft ingestemd met het convenant NVMSR-NRGD (Nederlands Register 
Gerechtelijke Deskundigen), een overeenkomst waarbij NVMSR-leden ingeschreven kunnen 
worden in een nieuw op te richten register Bestuursrecht (en later Civiel Recht). Het bestuur 
zal de onderhandelingsgesprekken met NRGD vervolgen. Volgende stap in het proces is dat 
een visitatiecommissie onze opleidingen, waaronder de Basiscursus, komt beoordelen.   

De ALV is akkoord met een toevoeging in het Klachtenreglement waardoor het mogelijk 
wordt uitspraken van de NVMSR-Klachtencommissie geanonimiseerd op de website te 
plaatsen. Door middel van deze Nieuwsbrief maakt het bestuur u attent op artikel 6.32 uit 



het klachtenreglement. Hier staat dat elk lid van de vereniging in de opdrachtbevestiging 
wijst op de reglementen van de NVMSR die zijn gepubliceerd op de website. 

J.T.A. (Hans) Knape heeft in de ALV gemeld dat er in september 2020 weer een 
Opleidingsmodule Onafhankelijk "Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische 
Aansprakelijkeid" georganiseerd wordt. Hij vraagt leden die suggesties hebben om het 
belang van opleiden inzake medisch handelen (nog) beter onder de aandacht te brengen dit 
aan het bestuur te melden. 

De volgende ALV is op vrijdag 11 december 2020. 
 
Het bestuur wenst de leden en lezers fijne feestdagen en een voorspoedig 2020! 
 

 
NVMSR bestuur tot de ALV van 6 december 2019.  

Enquête IWMD-vraagstelling  
Door De Letselschade Raad is ons verzocht de enquete aangaande de IWMD vraagstelling 
onder uw aandacht te brengen: 

De huidige IWMD-vraagstelling “Causaal verband bij ongeval” is alweer bijna 10 jaar in 
gebruik. Deze vraagstelling, oorspronkelijk bedoeld voor deskundigenbeoordelingen in 
rechte, is inmiddels uitgegroeid tot de standaard in letselschadezaken; ook buiten rechte. 
Tijd en aanleiding daarom voor evaluatie en waar nodig, revisie. Dit initiatief wordt wederom 
voorgezeten door prof. mr. Arno Akkermans van de VU Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in 
samenwerking met De Letselschade Raad (DLR) en de Permanente Adviescommissie 
Personenschade (PAP) van de GAV. 

Om de huidige IWMD-vraagstelling gedegen te kunnen evalueren, wordt van u als 
professional, werkzaam in de letselschade, inbreng gevraagd. De eerste ronde van deze 
formele feedback betreft deze enquête. Hiermee inventariseren we welke ervaringen er in de 
afgelopen 10 jaren zijn opgedaan. Ook vragen wij om suggesties voor verbetering. Uw 
antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en geclusterd gebruikt worden als basis voor 
analyse en discussie. Indien gewenst, kunt u wel aangeven, als u bij het verdere traject 
betrokken wilt blijven. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten 
(afhankelijk van de uitgebreidheid van uw open antwoorden). 

Zoals op 6 december jl. is toegelicht tijdens de NVMSR themadag is de vraagstelling in 
onderzoek met het oog op een revisie. Wij verzoeken u de vraagstelling kritisch in te vullen 
met als deadline 15 januari. 



Link naar enquête 

Het bestuur van de NVMSR ondersteunt dit onderzoek. Dank voor uw medewerking. 

NVMSR Basiscursus 2020 
De volgende NVMSR Basiscursus vindt plaats op donderdag 19 (inclusief overnachting) en 
vrijdag 20 maart, vrijdag 17 april en vrijdag 15 mei. Locatie: Golden Tulip Hotel Ampt van 
Nijkerk. 

GAIA-accreditatie: 24 punten. 

Wilt u deze cursus onder de aandacht brengen bij uw collega's of andere potentiële 
kandidaten?  

Informatie over het programma en het inschrijfformulier vindt u op onze website. 

Voor kandidaat-leden NVMSR: 

Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten" 2020 
Deze Masterclass geeft kandidaat-leden de mogelijkheid het lidmaatschap te verkrijgen. U 
kunt zich aanmelden op: 

• Vrijdag 19 juni voor een Masterclass Psychiatrie of Snijdende Specialismen 
• Donderdag 8 oktober voor een Masterclass Psychiatrie, Snijdende Specialismen en 

Beschouwende Specialismen 

Aanmelden kan via onze website www.nvmsr.nl. Doorgang is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk aan te melden, zodat wij kunnen kijken 
of er voldoende aanmeldingen zijn om een bepaalde groep definitief te organiseren. 

GAIA-accreditatie: 6 punten. 

Zoals bekend, heeft een kandidaat-lid 3 jaar de tijd om na het volgen van de Basiscursus het 
volwaardig lidmaatschap te behalen. Wij verzoeken kandidaat-leden dan ook met klem om 
zich zo spoedig mogelijk in te schrijven.  

Voor uw agenda:  

NVMSR Ledendag 2020: vrijdag 11 december 2020 
De volgende NVMSR Ledendag met een Masterclass voor de leden (in het kader van de 
NVMSR herregistratie), de ALgemene Ledenvergadering en de NVMSR/GAV Themamiddag 
vindt plaats op vrijdag 11 december 2020. 

Ook namens het secretariaat: hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2020 gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Sandra van Ewijk-Jansma 
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