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Het jaar 2020 werd gedomineerd door de Covid-19 pandemie. 
Het was een jaar van schakelen, uitgestelde bijeenkomsten, aanpassen naar digitale vergaderingen /  
intervisies / bijeenkomsten en strenge (hygiëne)maatregelen bij fysieke bijeenkomsten die wel  
mochten doorgaan. 
 
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) (Millipedes) 
 
ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR NVMSR 

Naam Functie Aangetreden Aftredend/herkiesbaar (H) 

Prof. dr. H.J.C. van Marle Voorzitter (sinds maart 2016) 2012 (nov) 2021 (H) 
Drs. L.H.G.J. Elmans Secretaris (sinds maart 2016) 2016 (mrt) 2022 (H ALV dec 2021) 
Drs. R.J.J. Devilee Penningmeester (sinds maart 2016) 2016 (mrt) 2022 (H ALV dec 2021) 
Drs. J.J.D. Tilanus lid 2016 (mrt) 2022 (H ALV dec 2021) 
Prof. dr. J.T.A. Knape lid 2017 (dec) 2023 (H) 
Dr. A. Verrips lid 2019 (dec) 2022 (H) 

 
De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd met steeds de mogelijkheid tot 
herverkiezing  

Bestuursvergaderingen:  
In 2020 heeft het bestuur zesmaal vergaderd (20 januari, 16 april, 7 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 
december) en er heeft eenmaal een kort tussentijds overleg plaatsgevonden (30 september).  
Vanwege Covid-19 heeft alleen de eerste vergadering fysiek plaats gevonden.  
De overige vergaderingen zijn digitaal via Zoom georganiseerd. 
 
Zaken die onder andere aan de orde zijn geweest: 

- Basiscursus 2020 
- Opstart Basiscursus 2021 
- Masterclasses 2020 
- Herregistratie lidmaatschap 
- Verwerking intervisie uren 
- Samenwerking / visitatie NRGD 
- Opleidingsmodule Medische Aansprakelijkheid 
- ALV 2020 
- Themadag 2020 
- Nieuwsbrieven 
 

  



JAARVERSLAG 2020 
 
 

NVMSR Secretariaat | Postbus 21 | 3940 AA in Doorn | T: (0343) 432 784 | E: info@nvmsr.nl  | www.nvmsr.nl    
 

2 

LEDENBESTAND:  
 
DISCIPLINES LEDENBESTAND NVMSR EIND 2020 

Discipline Leden Kandidaat-leden Buitengewone leden 
Psychiater 22 6  
Psychiater niet praktiserend 2   
Orthopedisch chirurg 21 3  
Orthopedisch chirurg niet praktiserend 4   
Orthopedie 8 6  
Neuroloog 11 1  
Neuroloog niet praktiserend 1   
(Kinder)neuroloog 2   
Neurochirurg 3   
Plastisch chirurg/handchirurg 4 2  
Vaatchirurg 1   
Algemeen chirurg 2 1  
Traumachirurg 1 1  
Chirurg niet praktiserend 2   
KNO-arts 3   
Oogarts 3   
Cardioloog 4   
Bedrijfs- verzekeringsarts 4 2  
Verzekeringsgeneeskundige  1  
Revalidatiearts 3   
Anesthesioloog 1 1  
Reumatoloog 1   
Kindergeneeskunde-neonatologie 1   
Gynaecologie-verloskunde 1   
Longarts  1  
Medisch adviseur   4 
Overig   1 
TOTAAL 105 25 5 

Leden:  
Per eind 2020 telde de vereniging 105 leden.  

Kandidaat-leden 
Per eind 2020 waren er 25 kandidaat-leden. 

Buitengewone leden:  
 

Naam Buitengewoon lid sinds tot 
Drs. J. van Duinkerken, medisch adviseur 2012 2023 
Mw. drs. A.M. Blaauw, medisch adviseur 2014 2023 
Drs. W. Schuwirth, medisch adviseur 2014 2023 
Mw. drs. M.A.L. Piegza, medisch adviseur 2016 2023 
Prof. mr. G. de Groot 2020 2025 
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Vanaf 7 december 2018 is in het Huishoudelijk Reglement opgenomen dat het bijzonder lidmaatschap wordt 
toegekend door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur voor een periode van vijf jaar. 
Voor de bijzondere leden aan wie voor 2018 het bijzonder lidmaatschap is toegekend, gaat de periode van vijf 
jaar in vanaf 2018. 
 
COMMISSIES  
Opleidingscommissie 
 
ROOSTER VAN AFTREDEN OPLEIDINGSCOMMISSIE 

Naam Functie Aangetreden Aftredend/herkiesbaar (H) 
Dr. E. van den Doel lid 2009 2022 (H) 
Prof. dr. H.J.C. van Marle lid 2013 Gelijk aan bestuursperiode 
Drs. J.J.D. Tilanus lid 2016 Gelijk aan bestuursperiode 
Drs. R.J.J. Devilee lid 2017 Gelijk aan bestuursperiode 
Drs. L.H.G.J. Elmans lid 2017 Gelijk aan bestuursperiode 
Prof. dr. J.T.A. Knape lid 2017 Gelijk aan bestuursperiode 
Dr. A. Verrips lid 2019 (dec) Gelijk aan bestuursperiode 
Dr. W.C.G. Overweg-Plandsoen lid 2019 (dec) 2022 (H) 
Dr. J.J.J. Bucx lid 2020 (dec) 2023 (H) 

 
Vanaf 6 december 2019 zijn de (niet-bestuurs)leden van de Opleidingscommissie benoemd voor een periode 
van drie jaar met 1x de mogelijkheid tot drie jaar verlenging.  
 
Basiscursus 2020:  
De geplande Basiscursus in het voorjaar van 2020 is vanwege de Covid-19 pandemie en bijbehorende 
maatregelen uitgesteld naar najaar 2020. Op 8, 9, 30 oktober en 20 november is de Basiscursus alsnog 
georganiseerd met inachtneming van extra Covid-19 maatregelen (o.a. de 1,5 meter afstandsregel).  
Dag 4 (20 november) is uiteindelijk digitaal (via Zoom) georganiseerd; vanwege op dat moment geldende 
overheidsmaatregelen m.b.t. Covid-19 was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Er waren 27 deelnemers 
aanwezig, verdeeld in een groep (meer) ervaren (11 deelnemers) en minder ervaren deelnemers met geen of 
minder dan zes verrichte expertises (16 deelnemers). Voor de laatste groep is een aparte sessie georganiseerd 
waarin met name de Richtlijn, de vraagstelling en het bespreken van voorbeeldrapporten aan de orde is 
gekomen. Ook is dit jaar een aparte sessie AMA-guides in het programma opgenomen. Uit de evaluatie blijkt 
dat de cursus goed gewaardeerd wordt. Van de deelnemers aan deze Basiscursus 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”  
De geplande Masterclass in juni is afgelast. De geplande Masterclass van 13 november leek door te kunnen 
gaan, maar werd vanwege Covid-19 maatregelen alsnog verplaatst naar 18 december. Door op het laatste 
moment gewijzigde Covid-19 maatregelen is deze Masterclass echter alsnog verschoven naar 2021.  
In 2020 heeft er dus geen Masterclass “Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage” 
plaats gevonden. 
Toegekende GAIA-punten voor deelname: 6 punten. 
 
Opleidingsmodule  
“Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid”  
Op 25 september werd deze module, met inachtneming van de Covid-19 maatregelen, voor de tweede keer 
georganiseerd. Er waren 25 deelnemers, waarvan 22 NVMSR-leden, 1 NVMSR kandidaat-lid en 3 niet-leden. 
Toegekende GAIA-punten voor deelname: 6 punten. 
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Parallelle Masterclass voor leden en Themamiddag, 11 december 2020 
Vanwege de vanuit overheid vastgestelde Covid-19 maatregelen ten tijde van deze datum zijn er geen 
parallelle Masterclasses Intervisie voor leden en/of een Themamiddag georganiseerd.  
 
ALV 11 december 2020: 
De ALV heeft digitaal (via Zoom) plaats gevonden. Er namen 43 leden deel. 
Tijdens de ALV was er onder andere aandacht voor de visitatie / het visitatietraject in het kader van de 
erkenning bij NRGD die op 18 december zou plaatsvinden. Deze is net als de Masterclass op het laatste 
moment, vanwege gewijzigde Covid-19 maatregelen, alsnog verschoven naar 2021.  
 
Commissie van Beroep  
In 2020 werd geen beroep gedaan op deze commissie.  
 
ROOSTER VAN AFTREDEN COMMISSIE VAN BEROEP 

Naam Functie Aangetreden Aftredend/herkiesbaar (H) 
Mw. Mr. dr. A. Wilken voorzitter 2020 2023 (H) 
Mr. T.L. de Vries  2013 2022 (H) 
Prof. dr. K. Graamans  2013 2022 (H) 
Mw. mr. S.S. van Gijn Ambtelijk secretaris 2013  

 
Prof. mr. G. De Groot heeft haar functie als voorzitter neergelegd in verband met haar benoeming als 
president van De Hoge Raad der Nederlanden. 
 
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 2020 zijn er geen klachten ontvangen bij het NVMSR- secretariaat.  
 
KLACHTENCOMMISSIE 

Naam Functie Aangetreden Aftredend 
Mw. mr. J.F. Aalders voorzitter 2020 2025 (H) 
Lid vereniging Ad hoc benoemd lid Ad hoc Ad hoc 
Lid vereniging Ad hoc benoemd lid Ad hoc Ad hoc 

 
Prof. mr. G. De Groot heeft haar functie als voorzitter neergelegd in verband met haar benoeming als 
president van De Hoge Raad der Nederlanden. Zij is vervangen door mw. Mr. J.F. Aalders.  
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 Aangetreden Aftredend/herkiesbaar (H) 
J.A.M. Bakens orthopedisch chirurg december 2018 2022 
L.H.R. Bouwels cardioloog december 2019 2021 (H) 
R.M. Kuipers orthopedisch chirurg maart 2016 2021 (uiterlijk maart 2022) 

 
De leden van de Kascommissie worden voor twee jaar benoemd en maximaal tweemaal herbenoemd. 
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. 
 
Actielijst ALV december 2020 
- Verdere uitwerking/visitatie/samenwerking/erkenning NRGD 
- Digitale intervisie in het kader van NVMSR-herregistratie  
- Verzekeringen voor rapporteurs 
 


