Nieuwsbrief september 2019
Voor de zomer is de Basiscursus afgerond en heeft de eerste Masterclass van 2019 plaats
gevonden. In de tweede helft van 2019 staan er nog meer Masterclasses gepland, bent u
allen weer welkom bij de Themamiddag en besteden we aandacht aan het 10-jarig bestaan
van NVMSR. Ook zijn de voorbereidingen voor 2020 alweer in volle gang. Het
bestuur informeert u graag.
Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” voor
kandidaat-leden
Deze Masterclass geeft kandidaat-leden de mogelijkheid het lidmaatschap te verkrijgen. Er is
nog plek bij de Masterclass op vrijdag 15 november a.s. (GAIA: 6 punten). Aanmelden
kan tot 1 oktober a.s. via onze website www.nvmsr.nl.
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
Themadag 2019: vrijdag 6 december
Ochtendprogramma:
•

•

08.00 uur Masterclasses/Intervisie (alleen voor gewone leden).
Door deelname worden 3 herregistratie uren genoteerd in het ledenregister, mits
er (op tijd) rapporten zijn aangeleverd.
11.00 uur Algemene Ledenvergadering

Vanaf 12.30 uur: Middagprogramma (in samenwerking met GAV): Het thema van deze
middag is: "Vragen staat vrij? Het belang van een goede vraagstelling".
Het belooft een interessante middag te worden met presentaties van prof. mr. Arno
Akkermans, mr. John Beer en mr. Nadia Haase en diverse medisch adviseurs. Aan de orde
komen onder andere de visie van een slachtoffer advocaat en medisch advsieur en de visie
van de verzekeringsadvocaat en medisch advsieur. Ook is er voldoende tijd voor
vragen/discussie.
Na afloop is er een borrel waarbij u de gelegenheid heeft elkaar op informele wijze te
spreken.
GAIA accreditatie is aangevraagd voor zowel het ochtend- als middagprogramma.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging en is het mogelijk om u aan te melden.

Voor uw agenda
NVMSR 10 jaar/Lustrumbijeenkomst voor gewone leden
NVMSR bestaat dit jaar 10 jaar. Het bestuur wil hier graag met de gewone en bijzondere
leden van de vereniging bij stil staan. Dit doen we na afloop van de Themadag met een
Lustrumdiner bij Landgoed De Salentein, bekend om haar heerlijke keuken en Salentein
wijnen van eigen wijngaard in Argentinië. Wij vragen een kleine eigen bijdrage van €25,00
voor dit diner. Ook bieden wij u de mogelijkheid een hotelovernachting te reserveren
(€82,50), zodat u onbezorgd een drankje kunt nemen bij het diner. Indien u een kamer
reserveert, dan verzorgen wij het vervoer naar Landgoed De Salentein en v.v.
Bent u een gewoon lid? Wilt u vrijdagavond 6 december in uw agenda
noteren? Binnenkort ontvangt u de uitnodiging en is het mogelijk om u aan te melden. Het
bestuur kijkt uit naar uw komst!
Verzoek om BIG-registratienummer
Allereerste vereiste om lid te worden en te blijven, is dat u geregistreerd dient te zijn in het
BIG-register.
Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 18 oktober a.s. uw BIG-registratienummer per email (info@nvmsr.nl) door te geven aan het secretariaat en daarbij uw herregistratiedatum
te vermelden.
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.
Wilt u deze cursus vast onder de aandacht brengen bij uw collega's of andere
potentiële kandidaten?
Informatie over het programma en het inschrijfformulier vindt u binnenkort op onze website.
Het bestuur ontmoet u graag bij een van de bijeenkomsten!
Met vriendelijke groet,
Sandra van Ewijk-Jansma
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