
 
Nieuwsbrief juni 2021 
 
Het kabinet kondigt langzamerhand versoepelingen aan voor de komende periode. Het 
bestuur gaat ervan uit dat er in het tweede half jaar weer mogelijkheden komen (met 
voorwaarden) om bijeenkomsten te organiseren. 

We informeren u graag over de volgende zaken: 

 

Update erkenning NVMSR en NRGD 

Op 26 maart heeft de visitatie in het kader van de NRGD-erkenning plaats gevonden. 

De visitatiecommissie gaf aan het einde van de dag aan een positief beeld te hebben van de 
NVMSR. Inmiddels is het concept-rapport ontvangen, waarin de visitatiecommissie onze 
Opleiding als voldoende beoordeeld. Het wachten is op het definitieve rapport. Hierna zal het 
bestuur met het NRGD de vervolgstappen bespreken. 

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. 

 

Enquête ledenonderzoek 

Naar aanleiding van vragen van leden en om inzicht te behouden over hetgeen zich binnen 
onze vereniging afspeelt, zullen wij u binnenkort enquêteren. Het gaat vooral om een aantal 
inhoudelijke en praktische vragen met betrekking tot het rapporteren en over de vereniging. 
De uitkomsten zullen we op de ALV presenteren. Wij vragen om uw medewerking. 

 

Termijn digitale intervisie voor NVMSR-herregistratie verlengd! 

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). Eerder hebben wij u bericht dat deze sessies t/m 
30 juni 2021 digitaal mogen plaatsvinden. 



Het bestuur heeft besloten deze termijn te verlengen t/m 31 december 2021, zodat u 
voor de komende periode uw online intervisiesessie kunt plannen. De bestaande 
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. 

 

Basiscursus Medisch Specialistische Rapportage 

De Basiscursus is verschoven van het voorjaar naar dit najaar. Deze cursus zit reeds vol. De 
volgende Basiscursus zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Er is al een lijst met 
belangstellenden. 

Heeft u collega's/kennissen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de NVMSR 
Basiscursus? Zij kunnen hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar het 
secretariaat info@nvmsr.nl en komen hiermee op de lijst van belangstellenden. Zodra de 
data en het programma bekend zijn, ontvangen zij bericht hierover. 

 

Voor uw agenda: 

ALV en Ledendag, vrijdag 10 december 

Ochtendprogramma (onder voorbehoud): 

• 08.00 uur Masterclasses/Intervisie (alleen voor gewone leden).  
Door deelname worden 3 NVMSR herregistratie uren genoteerd in het 
ledenregister, mits er (op tijd) rapporten zijn aangeleverd.  

• 11.00 uur Algemene Ledenvergadering  

Vanaf 12.30 uur: Themamiddag (in samenwerking met GAV): Het thema van deze middag is 
nog niet bekend. (Kandidaat)leden ontvangen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging met de 
mogelijkheid om aan te melden.  

 

 



Opleidingsmodule "Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en 
Medische Aansprakelijkheid" 
Deze opleidingsmodule zal (voor de derde keer) plaats vinden in de eerste helft van 2022. 
Alle (kandidaat)leden ontvangen t.z.t. een uitnodiging. 

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.  

 

Het bestuur wenst u vast fijne zomermaanden toe. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 

Sandra van Ewijk-Jansma 
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