
 
Nieuwsbrief mei 2020 
 
Heel de wereld en zo ook Nederland is in de ban van COVID-19. Het virus vraagt veel van de 
mensen in de zorg, ook de komende tijd. Toch is het goed om ook voorzichtig plannen te 
maken voor de toekomst, uiteraard met inachtneming van de door het kabinet getroffen 
maatregelen. 

Het bestuur van NVMSR brengt graag de activiteiten voor komend najaar onder uw 
aandacht. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dit najaar nog sprake zal zijn van de 1,5 meter 
economie en houden hiermee rekening bij de organisatie van onze bijeenkomsten. 

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en 
Medische Aansprakelijkeid”. 

Datum: vrijdag 25 september 2020 

Locatie: Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk.  
Wij houden bij voorbaat rekening met de 1,5 meter afstand regel in de zaal. Het maximaal 
aantal deelnemers is dan ook 28 deelnemers. 

GAIA-accreditatie: wordt aangevraagd. Vorig jaar zijn er 6 punten toegekend. 

Aanmelding: zodra de inschrijving is geopend, ontvangt u een persoonlijke e-mail met een 
uitnodiging en het programma. De module is toegankelijk voor medisch specialisten.   

(Kandidaat)leden van de NVMSR kunnen via het volgen van deze module de aantekening MA 
verkrijgen in het NVMSR-verenigingsregister, nadat zij hebben voldaan aan de aanvullende 
kwaliteitseisen van de NVMSR. Niet-leden van de NVMSR komen voor de aantekening MA in 
aanmerking na het volgen van het NVMSR-lidmaatschapstraject binnen drie jaar na afloop 
van deze opleidingsmodule. De eerste stap hiertoe is het volgen van de Basiscursus. Deze 
start op 8 oktober 2020 en in het voorjaar van 2021. 

GAIA- Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten" 2020 
Deze Masterclass geeft kandidaat-leden de mogelijkheid het lidmaatschap te verkrijgen. Ook 
gewone leden kunnen deelnemen om in aanmerking te komen voor een tweede aantekening 
(BR/CR) in het ledenregister. U kunt zich aanmelden op: 

• Vrijdag 13 november voor een Masterclass Psychiatrie, Beschouwende Specialismen 
of Snijdende Specialismen. U kunt aanmelden voor CR of BR. 

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.  

NB: bent u al gewoon lid met aantekening CR? U kunt zich aanmelden voor een tweede 
aantekening (BR) in het NVMSR-ledenregister. Wellicht interessant in verband met de 
ontwikkelingen in het kader van de samenwerking met het NRGD. Zie ook het bericht verder 
in de Nieuwsbrief. 

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 (onder voorbehoud van de mogelijkheden m.b.t. 
de COVID-19 maatregelen. 

Enquête IWMD-vraagstelling  
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij reeds de enquete van De Letselschade Raad aangaande 
de IWMD vraagstelling onder uw aandacht gebracht. Wij hebben vernomen dat slechts een 
klein aantal NVMSR-leden feedback heeft gegeven. U kunt nog tot en met vrijdag 22 mei 
reageren: 

Link naar enquête (de link werkt alleen in de originele Nieuwsbrief) 

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

Met vriendelijke groet, 

Sandra van Ewijk-Jansma 
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