PROGRAMMA NVMSR BASISCURSUS 2020
Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober, vrijdag 30 oktober, vrijdag 20 november 2020
Wijzigingen voorbehouden, versie 20 maart 2020

Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4, 3861 MC in NIJKERK, T: (033) 247 16 16

Dag 1: donderdag 8 oktober 2020 (Dagvoorzitter: drs. L.H.G.J. Elmans)
08.30 uur – 09.00 uur
09.00 uur – 09.30 uur
09.30 uur – 10.30 uur
10.30 uur – 10.40 uur
10.45 uur – 12.15 uur
12.15 uur – 13.00 uur
13.00 uur – 14.00 uur
14.00 uur – 14.45 uur
14.45 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 16.30 uur

16.30 uur – 17.15 uur
17.15 uur – 18.15 uur
18.15 uur –

Inschrijving en koffie
Welkom /Ontwikkeling NVMSR door prof. dr. H.J.C. van Marle
De verschillende soorten medische expertises door prof. mr. A.J. Akkermans
Korte pauze (15 minuten)
De expertise bij wettelijke aansprakelijkheid I. (‘Letselschade’)
door prof. mr. A.J. Akkermans
Lunch (45 minuten)
Eisen aan rapporten door prof. dr. H.J.C. van Marle
Medische en juridische causaliteit: Is er een verschil? door dr. M. Heeg
Korte pauze (15 minuten)
Parallelsessies:
-bespreken en beoordelen eigen rapporten o.l.v. supervisor en medisch adviseur
(Hoe moet een rapport eruitzien? Wat mag niet ontbreken? Procedurele eisen)
-aparte sessie voor deelnemers met geen of niet voldoende (min. 6) rapporten
(inleiding en NVMSR Richtlijn Medisch Specialistische rapportage (april 2016)
Pauze (snack) en mogelijkheid inchecken kamer (45 minuten)
Vervolg parallelsessies
Borrel en diner, aansluitend overnachting

Dag 2: vrijdag 9 oktober 2020 (Dagvoorzitter dr. A. (Aad) Verrips)
Vanaf 08.00 uur
08.30 uur – 10.30 uur

Ontvangst
Bruikbaarheid van medische rapportages. Verschillen in procedures.
door mw. prof. mr. dr. G. de Groot
10.30 uur – 11.00 uur Pauze (30 minuten)
11.00 uur – 12.15 uur De expertise bij wettelijke aansprakelijkheid II. (‘Letselschade’)
door prof. mr. A.J. Akkermans
12.15 uur – 13.00 uur Lunch (45 minuten)
13.00 uur – 14.00 uur Vervolg De expertise bij wettelijke aansprakelijkheid II. (‘Letselschade’)
door prof. mr. A.J. Akkermans
14.00 uur – 14.15 uur Korte pauze (15 minuten)
14.15 uur – 15.45 uur Parallelsessies:
-bespreken en beoordelen eigen rapporten o.l.v. supervisor en medisch adviseur
(Hoe moet een rapport eruitzien? Wat mag niet ontbreken? Procedurele eisen)
-aparte sessie voor deelnemers met geen of niet voldoende rapporten
(Bespreken voorbeeldrapporten. Hoe moet een rapport eruitzien?
Wat mag niet ontbreken? Procedurele eisen)
15.45 uur – 16.00 uur Korte pauze (15 minuten)
16.00 uur – 17.30 uur Vervolg parallelsessies
17.30 uur
Einde dag 2

Dag 3: vrijdag 30 oktober 2020 (Dagvoorzitter prof. dr. J.T.A. Knape)
Vanaf 08.30 uur
09.00 uur – 10.00 uur
10.00 uur – 10.45 uur
10.45 uur – 11.00 uur
11.00 uur – 12.30 uur
12.30 uur – 13.15 uur
13.15 uur – 15.00 uur

15.00 uur – 15.15 uur
15.15 uur – 17.00 uur
17.00 uur

Ontvangst
Objectiviteit van klachten, bevindingen en aandoeningen door drs. R.J.J. Devilee
Onafhankelijk Onderzoek inzake Medisch Handelen door prof. dr. J.T.A. Knape
Pauze (15 minuten)
Medische aansprakelijkheid door prof. dr. K Graamans en mr. I. Sindram
Lunch (45 minuten)
Parallelsessies:
-bespreken en beoordelen eigen rapporten o.l.v. supervisor en medisch adviseur
(Hoe moet een rapport eruitzien? Wat mag niet ontbreken? Procedurele eisen)
-aparte sessie voor deelnemers met geen of niet voldoende rapporten
(Bespreking AMA-guides)
Pauze (15 minuten)
Vervolg parallelsessies
Einde dag 3
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Dag 4: vrijdag 20 november 2020 (Dagvoorzitter drs. J.J.D. Tilanus)
Vanaf 08.30 uur
09.00 uur – 11.00 uur

Ontvangst
De vraagstelling in de context van de sociale Verzekering
door mr. J. Brand en mr. dr. W.A. Faas
11.00 uur – 11.15 uur Pauze (15 minuten)
11.15 uur – 12.15 uur Vervolg: De vraagstelling in de context van de sociale Verzekering
12.15 uur – 13.00 uur Overdracht en Tegenoverdracht door drs. J.J.D. Tilanus
13.00 uur – 13.45 uur Lunch (45 minuten)
13.45 uur – 14.45 uur Expertise en AOV door mw. dr. A.M. Blaauw
14.45 uur – 15.40 uur AVG/Europese privacyregels door mr. A. Smilde
15.40 uur – 15.45 uur Plenaire afsluiting Basiscursus door de dagvoorzitter. Vervolg in parallelsessies.
15.45 uur – 16.00 uur Pauze (15 minuten)
16.00 uur – 17.30 uur Parallelsessies:
-bespreken en beoordelen eigen rapporten o.l.v. supervisor en medisch adviseur
(Hoe moet een rapport eruitzien? Wat mag niet ontbreken? Procedurele eisen)
-aparte sessie voor deelnemers met geen of niet voldoende rapporten
(Bespreken voorbeeldrapporten. Hoe moet een rapport eruitzien?
Wat mag niet ontbreken? Procedurele eisen)
17.30 uur
Einde Basiscursus 2020
Docenten:
• prof. dr. H.J.C. (Hjalmar) van Marle, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie Erasmus Medisch Centrum en
aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit in Rotterdam
• prof. mr. A.J. (Arno) Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije
Universiteit Amsterdam
• mw. prof. mr.dr. G. (Dineke) de Groot, raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, bijzonder hoogleraar
Rechtspraak en conflictoplossing van de Vrije Universiteit Amsterdam
• dr. M. (Minne) Heeg, orthopedisch chirurg, Heeg Expertises / Wilhelmina Ziekenhuis Assen
• drs. R.J.J. (Roger) Devilee, orthopedisch chirurg, Devimed Orthopedisch Expertise Bureau
• prof. dr. J.T.A. (Hans) Knape, emeritus hoogleraar Anesthesiologie
• prof. dr. K. (Kees) Graamans, emeritus hoogleraar KNO-heelkunde, Graamans Expertises
• mr. I. (Ivo) Sindram, advocaat Verweij Advocaten
• mr. J. (Jan) Brand, senior raadsheer Centrale Raad van Beroep
• mr. dr. W.A. (Jim) Faas, medisch adviseur UWV, lid Centraal Tuchtcollege
• drs. J.J.D. (Joachim) Tilanus, psychiater Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
• mw. dr. A.M. (Astrid) Blaauw, medisch adviseur/verzekeringsarts, Brainfeed
• mr. A. (Annemarie) Smilde, senior specialist gezondheidsrecht, VvAA Juridisch Advies en rechtsbijstand
Faculty:
Per dag wisselende samenstelling van NVMSR-bestuursleden/leden Opleidingscommissie, aangevuld met de
voorzitter van de GAV:
• prof. dr. H.J.C. (Hjalmar) van Marle, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie Erasmus Medisch Centrum en
aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit in Rotterdam
• drs. J.J.D. (Joachim) Tilanus, psychiater, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
• drs. L.H.G.J. (Leon) Elmans, orthopedisch chirurg, Amphia Ziekenhuis, Breda
• drs. R.J.J. (Roger) Devilee orthopedisch chirurg, Devimed Orthopedisch Expertise Bureau
• prof. dr. J.T.A. (Hans) Knape, emeritus hoogleraar Anesthesiologie
• dr. A. (Aad) Verrips, neuroloog, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
• dr. E.M.H. (Ernst) van den Doel, neuroloog, Van den Doel neurologische expertise
• dr. W.C.G. (Truus) Overweg-Plandsoen, (kinder)neuroloog, Neurologische expertises
• dr. M.A.L. (Monique) Tolsma-Piegza, voorzitter GAV, medisch adviseur, Tolsma Consult
Doorgang van deze Basiscursus is afhankelijk van het aantal deelnemers en afhankelijk van de
ontwikkelingen/adviezen/maatregelen met betrekking tot COVID-19.
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