
 
Nieuwsbrief oktober 2021 
 
Het blijft spannend met betrekking tot de Covid-maatregelen, maar op dit moment zijn er 
enkele versoepelingen toegestaan voor de komende periode. Het bestuur gaat ervan uit dat 
er komende periode mogelijkheden zijn (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 
opleiding is positief beoordeeld en inmiddels heeft het College Gerechtelijk deskundigen 
ingestemd met de erkenning van de opleiding van de Nederlandse Vereniging voor Medisch 
Specialistische Rapportage (NVMSR). Gewone leden van de NVMSR komen t.z.t. door hun 
NVMSR-lidmaatschap zonder vakinhoudelijke toets in aanmerking voor inschrijving in het 
NRGD. De NRGD werkt momenteel hard aan een wetswijziging. 

NRGD zal dit als volgt communiceren: 

Eén deskundigenregister voor de gehele rechtspraak  
De wetgever heeft steeds voor ogen gehad om het NRGD op termijn uit te breiden van het 
strafrecht naar het bestuursrecht en het civiel recht. Immers forensische deskundigheid 
speelt in alle rechtsgebieden een toenemende rol. Denk aan financiële fraude, sociaal 
zekerheidsrecht etc. De rechtspraak heeft daarom herhaaldelijk aangegeven dringend 
behoefte te hebben aan kwaliteitsborging en registratie van deskundigen die in het 
bestuursrecht en het civiele recht rapporteren. In lijn hiermee werkt het NRGD toe naar één 
register voor de gehele rechtspraak. 

Omdat het NRGD alleen een wettelijke borging voor het strafrecht heeft, is voor registratie 
van deskundigen die rapporteren in het bestuur- en civiel recht een wetswijziging vereist. 
Vooruitlopend op die wetswijziging is in 2020 een convenant gesloten met de Nederlandse 
Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR). Dit convenant richt zich in 
afstemming met het Departement op het opnemen van medisch specialisten die optreden in 
het bestuurs- en civiel recht. De NVMSR is een vereniging van medisch specialisten die 
rapporteren in het bestuursrecht en het civiele recht. Te denken valt daarbij aan rapportages 
in zaken die gaan over arbeidsongeschiktheid, medische aansprakelijkheid of letselschade. 
Dergelijke rapportages vereisen specifieke (juridische) kennis en ervaring. 

Op 15 juli jl. heeft het College Gerechtelijk deskundigen ingestemd met de erkenning van de 
opleiding van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR). 
Met deze erkenning is weer een volgende stap gezet naar openstelling van het NRGD voor 
deskundigen die rapporteren in civiele en bestuurlijke zaken. Erkenning van de opleiding van 
de NVMSR betekent dat de leden van de NVMSR voldoen aan de normen die het NRGD aan 
haar deskundigen stelt. 



 

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 u (op tijd) uw rapport heeft aangeleverd.  

• 11.00 uur Algemene Ledenvergadering  

GAIA-accreditatie (ABAN) ochtendprogramma: is aangevraagd. Zodra dit bekend is, wordt 
het op de website geplaatst. 

Vanaf 12.30 uur: Themamiddag (in samenwerking met GAV): Het thema van deze middag is 
"Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren".  

GAIA-accreditatie (ABAN) middagprogramma: er zijn 4 punten toegekend. 

Leden hebben inmiddels een e-mail ontvangen met een persoonlijke aanmeldlink.
 

Enquête ledenonderzoek 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat wij u zouden enquêteren. Dit staat 
volgende week in de planning. Wij willen u enquêteren naar aanleiding van vragen van leden 
en om inzicht te behouden over hetgeen zich binnen onze vereniging afspeelt. 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.

 

Voortaan zowel fysieke als digitale intervisie voor NVMSR-herregistratie mogelijk! 
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). 

Op 14 oktober jl. is in een bestuursvergadering besloten dat intervisie voortaan zowel fysiek 
als digitaal is toegestaan! Wel dient aan alle voorwaarden te worden voldaan volgens het 
document “Verwerking intervisie uren NVMSR”. Bij online intervisie tekent 1 deelnemer de 
presentielijst voor aanwezigheid van andere deelnemers. Ook in de notulen moet duidelijk 
vermeld staan 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). Jaarlijks in januari/februari ontvangt u een overzicht van de stand van 
de voor u genoteerde NVMSR herregistratie-uren. 

Zie de website voor de volledige informatie en voorwaarden (onder Herregistratie).
 

Basiscursus Medisch Specialistische Rapportage 
De volgende vierdaagse Basiscursus vindt plaats op 24 en 25 maart, 1 april en 13 mei 2022. 
De inschrijving is inmiddels geopend, zie ook de website.  

GAIA-accreditatie (ABAN): 24 punten (6 punten per cursusdag). 

Wilt u de Basiscursus onder de aandacht brengen van geïnteresseerde collegae?  



 

Voor uw agenda: 

Opleidingsmodule "Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en 
Medische Aansprakelijkheid" 

Datum: donderdag 10 februari 2022. 

GAIA-accreditatie (ABAN): er zijn 6 punten toegekend voor deelname aan de volledige dag. 

De module is toegankelijk voor medisch specialisten die in principe de NVMSR Basiscursus én 
de NVMSR Masterclass (dus NVMSR-lid) hebben gevolgd en zich hebben toegelegd op 
medische aansprakelijkheid. De medische specialisten die deze cursus willen volgen moeten 
voldoende bagage en ervaring in het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek inzake 
medisch handelen hebben om te weten wat een goede medische rapportage is. Als zodanig 
is het dus een cursus “voor gevorderden”. 

Leden van de NVMSR kunnen via het volgen van deze module de aantekening MA verkrijgen 
in het NVMSR-verenigingsregister.  

Binnenkort ontvangt u het programma met de mogelijkheid om in te schrijven. 

 
Fijn weekend! 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 

Sandra van Ewijk-Jansma 
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