JAARVERSLAG 2019
BESTUUR
Samenstelling:
Voorzitter: prof. dr. H.J.C. van Marle, psychiater (lid sinds 30-11-2012, voorzitter sinds 11-03-2016)
Secretaris: drs. L.H.G.J. Elmans, orthopedisch chirurg (11-03-2016)
Penningmeester: drs. R.J.J. Devilee, orthopedisch chirurg (11-03-2016)
Lid: drs. J.J.D. Tilanus, psychiater (11-03-2016)
Lid: prof. dr. J.T.A. Knape, anesthesioloog (08-12-2017)
Vervangend secretaris: mw. dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen, (kinder)neuroloog (11-03-2016 tot 06-12-2019)
Lid: dr. A. Verrips, (kinder)neuroloog (06-12-2019)
Professioneel secretariaat: Sandra van Ewijk-Jansma (01-04-2017) (Organisatiebureau Millipedes)
ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR NVMSR
Naam
Functie
Prof. dr. H.J.C. van Marle
voorzitter
Drs. L.H.G.J. Elmans
secretaris
Drs. R.J.J. Devilee
penningmeester
Drs. J.J.D. Tilanus
lid
Prof. dr. J.T.A. Knape
lid
Dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen
Vervangend secretaris
Dr. A. Verrips
lid

Aangetreden
2009
2016 (mrt)
2016 (mrt)
2016 (mrt)
2017 (dec)
2016 (mrt)
2019 (dec)

Aftredend/herkiesbaar (H)
2021 (H)
2022 (H ALV dec 2021)
2022 (H ALV dec 2021)
2022 (H ALV dec 2021)
2020 (H)
2019
2022 (H)

De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd met steeds de mogelijkheid tot
herverkiezing
In de ALV van 6 december 2019 is dr. A. Verrips benoemd als bestuurslid ter vervanging van mw. dr. W.C.G.
overweg-Plandsoen.
Bestuursvergaderingen:
In 2019 heeft het bestuur vijfmaal vergaderd (19 februari, 20 maart, 23 mei, 9 oktober en 5 december)
Zaken die onder andere aan de orde zijn geweest:
- Opleidingsmodule Medische Aansprakelijkheid
- Basiscursus 2019
- Opstart Basiscursus 2020
- Masterclasses 2019
- Herregistratie lidmaatschap
- Verwerking intervisie uren
- Themadag 2019
- Samenwerking NRGD
- Nieuwsbrieven
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LEDENBESTAND:
DISCIPLINES LEDENBESTAND NVMSR EIND 2019
Discipline
Psychiater
Psychiater niet praktiserend
Orthopedisch chirurg
Orthopedisch chirurg niet praktiserend
Orthopedie
Neuroloog
Neuroloog niet praktiserend
(Kinder)neuroloog
Neurochirurg
Plastisch chirurg/handchirurg
Vaatchirurg
Algemeen chirurg
Traumachirurg
Chirurg niet praktiserend
KNO-arts
Oogarts
Cardioloog
Bedrijfs- verzekeringsarts
Revalidatiearts
Anesthesioloog
Reumatoloog
Kindergeneeskunde-neonatologie
Gynaecologie-verloskunde
Longarts
Medisch adviseur
TOTAAL

Leden
24
1
22
3
9
11
1
2
3
4
2
1
1
2
3
3
3
4
3
1
1
1
1

Kandidaat-leden
6

Buitengewone leden

7
2
6
3

2
1
3

1
1
1
1

1
106

35

4
4

Leden: per eind 2019 telde de vereniging 106 leden.
Kandidaat-leden: per eind 2019 waren er 35 kandidaat-leden.
Ook dit jaar heeft een opschoning van de kandidatenlijst plaatsgevonden. Middels een rondschrijven aan de
kandidaat-leden is te kennen gegeven dat het kandidaat-lidmaatschap maximaal 3 jaar kan duren. De
kandidaat-leden zijn aangespoord Masterclasses te volgen om in aanmerking te komen voor het reguliere
lidmaatschap. De Masterclass is bedoeld als toelatingstoets, maar ook ter verhoging van kennis en kunde bij
de kandidaat-leden.
Buitengewone leden:
Drs. J. van Duinkerken, medisch adviseur (sinds 2012)
Mw. drs. A.M. Blaauw, medisch adviseur (sinds 2014)
Drs. W. Schuwirth, medisch adviseur (sinds 2014)
Mw. drs. M.A.L. Tolsma-Piegza, medisch adviseur (sinds 2016)
Het bijzonder lidmaatschap geldt vanaf de ALV van 8 december 2017 voor een periode van vijf jaar.
Voor bijzondere leden die eerder zijn benoemd, gaat de vijf jaar in vanaf 8 december 2017.
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COMMISSIES
Opleidingscommissie
ROOSTER VAN AFTREDEN OPLEIDINGSCOMMISSIE
Naam
Functie
Dr. E. van den Doel
Lid
Prof. dr. H.J.C. van Marle
Lid
Drs. J.J.D. Tilanus
lid
Drs. R.J.J. Devilee
lid
Drs. L.H.G.J. Elmans
lid
Prof. dr. J.T.A. Knape
lid
Dr. A. Verrips
lid
Dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen
lid
Vacature

Aangetreden
2009
2013
2016
2017
2017
2017
2019 (dec)
2019 (dec)

Aftredend/herkiesbaar (H)
2022 (H)
Gelijk aan bestuursperiode
Gelijk aan bestuursperiode
Gelijk aan bestuursperiode
Gelijk aan bestuursperiode
Gelijk aan bestuursperiode
Gelijk aan bestuursperiode
2022 (H)

In de ALV van 6 december 2019 is dr. A. Verrips benoemd als bestuurslid ter vervanging van mw. dr. W.C.G.
Overweg-Plandsoen en daarmee ook als lid van de Opleidingscommissie.
Mw. dr. W.C.G. overweg-Plandsoen is per 6 december 2019 benoemd als lid van de Opleidingscommissie voor
een periode van drie jaar met 1x de mogelijkheid tot drie jaar verlenging.
Dit wordt vanaf deze ALV (6 december 2019) de standaardtermijn voor (niet-bestuurs)leden van de
Opleidingscommissie.
Basiscursus 2019:
In 2019 namen 22 deelnemers deel aan de Basiscursus en heeft 1 deelnemer uit 2018 zijn cursus afgerond met
een inhaaldag. Uit de evaluatie blijkt dat de cursus goed gewaardeerd wordt. Van de deelnemers in 2019
hebben 9 deelnemers zich aangemeld als kandidaat-lid.
Een aantal leden moet eerst nog rapporten laten beoordelen bij de Masterclass Praktisch Rapporteren voordat
zij in aanmerking komen voor het kandidaat-lidmaatschap.
Toegekende GAIA-punten voor deelname: 24 punten (6 punten per dag).
Masterclass “Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage”
In 2019 zijn de volgende workshops gegeven:
• Snijdende specialismen CR/BR: 14 juni, 10 oktober en 15 november 2019 (15 deelnemers)
• Combi Psychiatrie/Beschouwende specialismen BR/CR: 10 oktober 2019 (6 deelnemers)
Deze zijn gevolgd door tezamen 21 kandidaat-leden, waarvan er 16 zijn toegelaten als lid op voordracht van de
supervisoren van deze workshops (4x BR en 12x CR). Toegekende GAIA-punten voor deelname: 6 punten.
Parallelle Masterclass voor leden, 6 december 2019
Voorafgaand aan de ALV van 6 december 2019 hebben 68 personen deelgenomen aan de Masterclass in
groepen van 9 tot 11 deelnemers:
• 2 groepen Psychiatrie (20 deelnemers)
• 2 groepen Beschouwende specialismen (21 deelnemers)
• 3 groepen snijdende specialismen (27 deelnemers).
Start 08.30 uur, einde 10.45 uur.
Toegekende GAIA-punten voor deelname: 2 punten.
Urenregistratie in het kader van de NVMSR-herregistratie is door het secretariaat verwerkt.
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Themadag 6 december 2019:
Na de parallelle Masterclass voor leden is de ALV gehouden. ’s Middags vond in samenwerking met de GAV de
Themamiddag plaats over het thema “Vragen staat vrij? Het belang van een goede vraagstelling”.
Voordrachten waren van drs. J.J.D. (Joachim) Tilanus (Inleiding: vragen staat vrij?), prof. mr. A.J. (Arno)
Akkermans (De IWMD vraagstelling: tijd voor evaluatie en herziening), mr. J.M. (John) Beer en medisch
adviseur H. (Han) Schumacher (De visie van een slachtofferadvocaat en zijn medisch adviseur op de IWMD
vraagstelling, mr. N.C. (Nadia) Haase en medisch adviseur C. (Carlien) Hutchison (De visie van een
verzekeringsadvocaat en haar medisch adviseur op de IWMD vraagstelling), gevolgd door een discussie met
alle sprekers: “Wat is dus een goede samenstelling?” onder leiding van drs. J.J.D. (Joachim) Tilanus (NVMSR) en
drs. M.A.L. (Monique) Tolsma (GAV).
Toegekende GAIA-punten voor deelname: 4 punten.
Commissie van Beroep
In 2019 werd geen beroep gedaan op deze commissie.
ROOSTER VAN AFTREDEN COMMISSIE VAN BEROEP
Naam
Functie
Mw. prof. mr. G. de Groot
voorzitter
Mr. T.L. de Vries
Prof. dr. K. Graamans
Mw. mr. S.S. van Gijn
Ambtelijk secretaris

Aangetreden
2013
2013
2013
2013

Aftredend/herkiesbaar (H)
2022 (H)
2022 (H)
2022 (H)

De commissie van beroep bestaat uit drie personen, die op voordracht van het bestuur door de ALV voor een
periode van drie jaar in deze functie worden gekozen, met steeds de mogelijkheid tot herverkiezing.
Klachtencommissie
Klachtenreglement NVMSR
Sinds maart 2016 hanteert NVMSR het Klachtenreglement. Met dit reglement wordt gepoogd klachten ten
aanzien van specifieke rapportages van leden van de NVMSR te behandelen binnen het kader van de NVMSR
en de richtlijn. De Klachtencommissie bestaat uit een vaste voorzitter en twee leden van de vereniging.
De twee leden van de commissie worden per klacht ad hoc benoemd door het bestuur.
In 2019 zijn er twee ontvankelijke klachten ontvangen bij het NVMSR- secretariaat. Beide klachten zijn door de
Klachtencommissie ongegrond verklaard.
KLACHTENCOMMISSIE
Naam
Mw. prof. mr. G. de Groot
Lid vereniging
Lid vereniging

Functie
voorzitter
Ad hoc benoemd lid
Ad hoc benoemd lid

Aangetreden
2016
Ad hoc
Ad hoc

Aftredend
2021 (H)
Ad hoc
Ad hoc

De voorzitter wordt door het bestuur van de vereniging benoemd voor een periode van vijf jaar, met de
mogelijkheid eenmaal te worden herbenoemd voor een periode van vijf jaar.
De leden van de commissie worden per klacht ad hoc benoemd door het bestuur, met in achtneming van het
specialisme van de expert tegen wie / tegen wiens rapport de klacht zich richt.
Toetsingscommissie
Evenals in voorgaande jaren hebben geen toetsingen ‘oude stijl’ meer plaatsgevonden.
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Kascommissie
ROOSTER VAN AFTREDEN KASCOMMISSIE
Naam
Specialisme
J.A.M. Bakens
orthopedisch chirurg
L.H.R. Bouwels
cardioloog
R.M. Kuipers
orthopedisch chirurg

Aangetreden
december 2018
december 2019
maart 2016

Aftredend/herkiesbaar (H)
2020 (H)
2021 (H)
2021 (uiterlijk maart 2022)

De leden van de Kascommissie worden voor twee jaar benoemd en maximaal tweemaal herbenoemd.
De heer Bakens is herkiesbaar in de ALV van december 2020.
De heer Kuipers is bij een ingelaste ALV (maart 2016) toegetreden tot de Kascommissie. Leden van de
Kascommissie worden voor twee jaar benoemd, met de mogelijkheid tot twee jaar verlenging. Zijn deelname
aan de Kascommissie eindigt derhalve uiterlijk maart 2022. De ALV is in principe altijd in december; in de ALV
van december 2021 zal een opvolger worden benoemd.
In de ALV van 6 december 2019 is afscheid genomen van dr. A.H.C. Geerlings. Hij is lid geweest van de
Kascommissie vanaf 2016.
Actielijst ALV december 2019
- verdere controle BIG-registratie (nummer en datum herregistratie)
- verdere uitwerking/visitatie samenwerking/erkenning NRGD
- AVG en bezwaartermijn
- Symptoom Validiteit Test (SVT)
- (enquête m.b.t.) de Vraagstelling
- statutenwijzigingen verzamelen en in 1x bij notaris inbrengen
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