Nieuwsbrief april 2022
De lente is begonnen, de NVMSR Basiscursus is weer van start gegaan en het bestuur heeft
een strategievergadering gehad. Het bestuur brengt u via deze Nieuwsbrief graag op de
hoogte en kijkt met u uit naar de komende activiteiten.

Nieuws uit het bestuur / actieve leden gezocht
Zoals aangekondigd in de afgelopen digitale ALV heeft het bestuur een strategiesessie
georganiseerd om onder andere de verenigingsstructuur te bespreken. Het bestuur stelt voor
om meer commissies in te stellen die zelfstandiger functioneren en het bestuur (via de
portefeuillehouder uit het bestuur) kunnen adviseren.
Hiervoor hebben wij leden nodig die zich actief willen inzetten voor de vereniging!
Spreekt het u aan om in een van onderstaande commissies plaats te nemen? Meld u zich
dan voor 1 juni aan, met uw motivatie, via het secretariaat info@nvmsr.nl !
•

Opleidingscommissie:
Portefeuillehouder vanuit het bestuur: Hans Knape
Gaat zich bezig houden met het (uitbreiden van het) opleidingenaanbod van NVMSR
m.b.t. inhoud, docenten, etc. en met de kwaliteitsbevordering hiervan.

•

Toetsingscommissie:
Portefeuillehouder vanuit het bestuur: Roger Devilee
Gaat zich bezig houden met de toetsing van de kwaliteit van de opleiding (bij de
Masterclass Rapporteren door medisch specialisten) en van de leden (herregistratie
eisen).

•

Richtlijncommissie:
Portefeuillehouder vanuit het bestuur: Joachim Tilanus
Gaat zich bezig houden met de revisie van de Richtlijn Medisch specialistische
rapportage. Daarnaast zal deze commissie aanspreekpunt zijn voor het secretariaat
m.b.t. vragen over (het gebruik van) de Richtlijn (Q&A).

•

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek:
Portefeuillehouder vanuit het bestuur: Aad Verrips
Waar en hoe kan NVMSR een bijdrage leveren aan Wetenschappelijk Onderzoek? Zijn
hier naast eigen middelen ook subsidies voor te verkrijgen?

Zitting in een commissie is op vrijwillige basis, maar is niet vrijblijvend. Aangezien het een
nieuwe structuur betreft, is op dit moment niet exact aan te geven hoeveel tijd dit van u
gaat vragen.
Geïnteresseerde leden kunnen zich tot 1 juni melden bij het secretariaat
via info@nvmsr.nl :
Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Alle aanmeldingen worden besproken

binnen het bestuur. Het bestuur streeft naar een goede verdeling van specialismen binnen
de verschillende commissies.
Wij horen graag van u!

Voor uw agenda: Opleidingsmodule "Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake
Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid"
Datum: vrijdag 23 september 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.
U kunt aanmelden via de uitnodiging die u eerder heeft ontvangen of via de website.

Voor uw agenda: Ledendag op vrijdag 9 december
In de digitale ALV van vrijdag 10 december is aangegeven dat het bestuur voornemens was
de Ledendag op een later moment, onder voorbehoud op 12 mei, alsnog te organiseren. Dit
gaat niet door. Mocht u dit genoteerd hebben, dan kunt u dit uit de agenda verwijderen.
Het bestuur gaat ervan uit in december weer een ALV en Ledendag als vanouds te kunnen
organiseren. Deze dag staat gepland op vrijdag 9 december 2022.
Het programma (onder voorbehoud) ziet er als volgt uit:
•
•

Ochtend: Masterclasses/Intervisie (alleen voor gewone leden*).
Middag: Themamiddag (in samenwerking met GAV). Het thema van deze middag is
"Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren".

GAIA-accreditatie (ABAN) ochtendprogramma: er zijn 2 punten toegekend.
GAIA-accreditatie (ABAN) middagprogramma: er zijn 4 punten toegekend.
Locatie: Ampt van Nijkerk.
*NVMSR-Herregistratie
Voor de NVMSR-herregistratie betreffende uw lidmaatschap ontvangt u na deelname aan de
Masterclass 3 herregistratie uren. Let op: dit geldt alleen als u tijdig een rapport heeft
aangeleverd!
U dient over een periode van 5 jaar gemiddeld 20 herregistratie uren te behalen. Wij
adviseren u dan ook u t.z.t. aan te melden voor deze dag! Het secretariaat registreert de
herregistratie uren. Op 4 februari heeft u een e-mail ontvangen met het aantal intervisie-

uren dat voor u t/m 31 december 2021 is genoteerd in het ledendossier m.b.t. de NVMSRherregistratie.
Zoals aan u bericht, heeft het bestuur vanwege de gevolgen van de Covid-19 pandemie
besloten 4 NVMSR-herregistratie uren kwijt te schelden. U heeft daardoor eenmalig 6
jaar de tijd om de gemiddeld 20 uur intervisie te behalen:
Indien u op 8 december 2017 al lid was,
dan moet u uiterlijk 31 december 2023 (in plaats van 31 december 2022) het aantal van 20
intervisie uren hebben opgebouwd.
Indien u na 8 december 2017 lid bent geworden,
dan moet u uiterlijk zes jaar na aanvang van uw lidmaatschap het aantal van 20 intervisie
uren hebben opgebouwd.
Zie de informatie die voor u van toepassing is in de e-mail van 4 februari.

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