
 
Nieuwsbrief december 2020 
 
Beste leden, 

2020 was een roerig jaar. En helaas sluiten we het jaar af met een lockdown met consequenties voor 
iedereen, in werk en/of privé. 

Het bestuur wenst u sterkte de komende weken en kijkt tegelijkertijd weer vooruit. Er komen betere tijden! 
We kijken ernaar uit u ergens in 2021 weer fysiek te mogen ontmoeten. 

Voor nu willen we u nog over enkele zaken informeren: 

Ledendag, vrijdag 11 december 
Vrijdag 11 december jl. vond de NVMSR Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege (de) COVID-19 
(maatregelen) is dit via Zoom georganiseerd. De Masterclass Intervisie voor leden en de NVMSR-GAV 
themamiddag hebben dit jaar niet plaats gevonden. Die zijn mede bedoeld als netwerkmoment; dit jaar vond 
het bestuur het niet verstandig om met 80 - 100 personen bij elkaar te komen. 
 
Enkele zaken uit de Algemene Ledenvergadering 

• De ALV heeft het bestuur decharge verleend over het financiële beleid in 2019. 
• Lid Han Bakens is herbenoemd als lid van de Kascommissie voor twee jaar (met hierna nog een keer 

de mogelijkheid tot herbenoeming). 
• De contributie blijft ongewijzigd (€250,00 voor leden/€125,00 voor kandidaat-leden). 
• Lid Hans Knape is herbenoemd als lid van het bestuur (voor drie jaar met de mogelijkheid tot 

herbenoeming). 
• Lid Jeroen Bucx is benoemd als lid van de Opleidingscommissie (voor een periode van drie jaar met 1x 

de mogelijkheid tot herbenoeming). 
• Mw. prof. mr. G. (Dineke) de Groot is benoemd tot bijzonder lid van de vereniging (voor een periode 

van vijf jaar). 
• In verband met de nieuwe functie van mw. prof. mr. G. (Dineke) de Groot als President van de Hoge 

Raad is benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep: mw. mr. dr. A. (Annelies) Wilken. Het 
bestuur heeft aangesteld als voorzitter van de Klachtencommissie: mw. mr. J.F. (Jeannine) Aalders.  

• De ALV is akkoord met een aanpassing in het Klachtenreglement punt 3.5 waardoor het niet meer 
mogelijk is gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inleggeld te vragen; verifiëren/controleren van 
financiën is niet mogelijk. 

• Het bestuur heeft (nogmaals) uiteengezet waarom zij belang hechten aan het NRGD/erkenningstraject 
en heeft de leden geïnformeerd over de komende visitatie op vrijdag 18 december (deze dag is 
geannuleerd, zie volgende kopje). Als de NVMSR-opleiding wordt erkend, dan kunnen NVMSR-leden 
zonder vakinhoudelijke toets in aanmerking komen voor inschrijving in het NRGD (bestuursrechtelijk 
en civielrechtelijk register). Inschrijving is op vrijwillige basis.  

• Bestuurslid Hans Knape heeft in de ALV gemeld dat de Opleidingsmodule Onafhankelijk "Medisch 
Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkeid" van 25 september succesvol is 
verlopen en dat deze module in het najaar van 2021 wederom wordt georganiseerd.   

• De volgende ALV is op vrijdag 10 december 2021. 
 



Update erkenning NVMSR en NRGD 
Helaas hebben wij, vanwege de op 14 december afgekondigde lockdown, moeten besluiten de NVMSR 
Masterclass van 18 december en daarmee ook de visitatie in het kader van de NRGD-erkenning, te annuleren. 
We proberen deze dag naar komend voorjaar (maart) te verschuiven. 
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. Kandidaat-leden en bijzondere leden komen vooralsnog niet 
in aanmerking voor registratie. De inschrijving in het NRGD is op vrijwillige basis. 

Lidmaatschapseis: doorgeven (wijzigingen) gegevens BIG-register 
Inmiddels hebben alle leden hun BIG-nummer en GAIA-herregistratiedatum doorgegeven aan het secretariaat. 
Let op: indien u wordt/bent uitgeschreven uit het BIG-register, dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij het 
secretariaat te melden. 

Documenten NVMSR-intervisiebijeenkomsten 2020 voor 15 januari aanleveren  
Heeft u in 2020 nog deel genomen aan een intervisie-bijeenkomst m.b.t. de NVMSR-herregistratie? Wilt u dan 
de presentielijst en de notulen uiterlijk 15 januari 2021 aan het secretariaat mailen (info@nvmsr.nl) ter 
verwerking? Zie de voorwaarden op de website (onder Herregistratie). 
Overzicht: eind januari ontvangen alle leden een e-mail met het aantal intervisie-uren dat voor hen is 
genoteerd in het ledendossier m.b.t. de NVMSR-herregistratie. 

Nogmaals ter informatie: 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). 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. 

NVMSR Basiscursus 2021 
De Basiscursus vindt in 2021 plaats op 18 en 19 maart, 16 april en 21 mei. Wij houden ook komend voorjaar 
rekening met de 1,5 meter afstandregel in de zaal. Hierdoor is er minder capaciteit. De Basiscursus zit dan ook 
al vol. Geïnteresseerde collega's kunnen zich aanmelden voor de reservelijst door een e-mail te sturen 
naar info@nvmsr.nl. Zie de website voor uitgebreide informatie. 
Locatie: Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk. GAIA-accreditatie: 24 punten.  

 
Hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2021 gewenst! 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, Sandra van Ewijk-Jansma 
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