Nieuwsbrief oktober 2020
Het bestuur hoopt dat u zich in goede gezondheid bevindt. Helaas hebben we allemaal nog
steeds te maken met COVID-19, de bijbehorende maatregelen en drukte in de zorg. De
verwachting is dat wij m.b.t. de bijeenkomsten voorlopig nog rekening moeten houden met
de door het kabinet getroffen maatregelen (waaronder de 1,5 meter afstand regel).
Het bestuur van NVMSR brengt u graag op de hoogte van enkele zaken.
NVMSR Basiscursus
Vorige week is de Basiscursus van start gegaan. Deze was vanwege de maatregelen in
maart uitgesteld van het voorjaar naar het najaar. De eerste twee dagen zijn goed verlopen;
er waren volgens de huidige maatregelen maximaal 30 personen (op 1,5m afstand van
elkaar) in de zaal aanwezig.
Zonder verder aangescherpte maatregelen kunnen wij ook de komende twee cursusdagen
(vrijdag 30 oktober en vrijdag 20 november) volgens de huidige regels organiseren.
Masterclass: vrijdag 13 november 2020
Zonder verder aangescherpte maatregelen, gaat de Masterclass "Rapporteren door medisch
specialisten" gewoon door. Het betreft hier een kleine groep deelnemers, waarbij de 1,5m
goed in acht kan worden genomen.
ALV: vrijdag 11 december 2020 digitaal via Zoom
Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering digitaal te organiseren via Zoom.
Leden ontvangen hierover nog persoonlijk bericht met de agenda en de vergaderstukken.
Ledendag/intervisie en NVMSR-GAV themamiddag
Er vindt dit jaar geen fysieke ledendag/NVMSR-GAV themamiddag plaats. De ontwikkelingen
en maatregelen m.b.t. COVID-19 zijn te onzeker om deze dag in december te organiseren.
De ledendag is mede bedoeld als netwerkmoment; dit jaar is het echter niet verstandig om
met 80 - 100 personen bij elkaar te komen.
Intervisie voor NVMSR-herregistratie: mag digitaal!
Zoals bij u bekend is, dient u als lid over een periode van 5 jaar gemiddeld 20 uur intervisie
te volgen (20 NVMSR-herregistratie uren). NVMSR faciliteert jaarlijks voorafgaand aan de
ALV voor haar leden een intervisiesessie. Dit jaar gaat deze bijeenkomst niet door. Onder de
leden zijn al veel intervisiegroepen gevormd; wij adviseren u een extra intervisiebijeenkomst
te plannen.
Het bestuur heeft besloten dat u t/m 30 juni 2021 de intervisiesessies digitaal mag
doen. De voorwaarden blijven wel van kracht, onder andere:

•
•
•
•

Groep van minimaal 3 NVMSR-leden, maximaal 6 (bij voorkeur niet alleen met
collega's);
Maximaal toegekende NVMSR-herregistratie uren per bijeenkomst: 3 uren (excl.
maximaal 1 uur voorbereidingstijd);
Presentielijst (volgens NVMSR-format) met BIG-nummers insturen naar het
secretariaat (1 deelnemer tekent voor alle aanwezigen).
Notulen (volgens NVMSR-format) insturen naar het secretariaat. Hier moet nogmaals
duidelijk vermeld worden wie de aanwezige deelnemers waren.

Het secretariaat noteert de NVMSR-herregistratie uren in uw ledendossier (voor de
volledigheid: u krijgt geen GAIA-punten voor deze bijeenkomsten). Zie de website voor de
volledige informatie (onder Herregistratie).
Neemt u nog geen deel aan een intervisiegroep? Op de website vindt u onder de ledenlijst
een overzicht van de leden met de contactgegevens. U kunt rechtstreeks contact opnemen
met elkaar om een intervisiegroep te vormen of ergens bij aan te sluiten. Dit gaat niet via
het secretariaat.
Lidmaatschapseis: doorgeven (wijzigingen) gegevens BIG-register
In augustus stond in Medisch Contact een artikel over een niet-ontvankelijke klacht bij de
tuchtrechter, omdat de betreffende arts sinds kort niet meer ingeschreven stond in het BIGregister. Naar aanleiding van dit bericht wil het bestuur u er nogmaals op wijzen dat een lid,
zoals gemeld in de Statuten artikel 4, een BIG-geregistreerd arts moet zijn. Indien u
wordt/bent uitgeschreven uit het BIG-register, dan dient u dit dus zo spoedig mogelijk bij
het secretariaat te melden.
Het secretariaat noteert in uw ledendossier uw BIG-nummer en uw BIGherregistratiedatum. Ondanks diverse verzoeken, zijn er enkele leden die hun gegevens nog
niet hebben doorgegeven. Zij kunnen dit tot 11 december doen. Let op: zijn uw gegevens op
11 december niet ontvangen, dan wordt u uitgeschreven uit het ledenregister! Het
secretariaat zal de betreffende leden per e-mail bericht sturen over deze gestelde termijn.
Update samenwerking NVMSR en NRGD: visitatie gepland
Op 13 februari 2020 is de samenwerkingsovereenkomst met NRGD formeel ondertekend.
Met deze overeenkomst wordt, vooruitlopend op de wettelijke borging, de opname van de
leden van de NVMSR, in het NRGD mogelijk gemaakt.
De eerste stap, het laten visiteren van het NVMSR-opleidingsprogramma, zal plaatsvinden
(onder voorbehoud van COVID-19 maatregelen) op vrijdag 13 november tijdens de
Masterclass voor medisch specialisten.
Wanneer de opleiding van de NVMSR door het NRGD is erkend kunnen de huidige gewone
leden van de NVMSR zonder vakinhoudelijke toets in aanmerking komen voor inschrijving in
het NRGD. Op termijn zal het NRGD zoals gebruikelijk de hertoetsingen doen. Kandidaatleden en bijzondere leden komen vooralsnog niet in aanmerking voor registratie. De
inschrijving in het NRGD is op vrijwillige basis.
NVMSR Basiscursus 2021
Volgend voorjaar staat er weer een Basiscursus gepland. Wilt u deze cursus onder de
aandacht brengen bij uw collega's of andere potentiële kandidaten? De data zijn:
•
•
•
•

donderdag 18 maart (inclusief diner en overnachting)
vrijdag 19 maart
vrijdag 16 april
vrijdag 21 mei.

Locatie: Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk.
Wij houden bij voorbaat rekening met de 1,5 meter afstand regel in de zaal en een
maximum capaciteit van 30 personen in de zaal.
GAIA-accreditatie: 24 punten.
In verband met de verwachte capaciteit en het huidige aantal aanmeldingen adviseren wij u
om uw collega's te melden dat zij niet te lang moeten wachten met aanmelden om verzekerd
te zijn van een plek.
Informatie over het programma en aanmelden vindt u op onze website.
Met vriendelijke groet,
Sandra van Ewijk-Jansma
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