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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR 

MEDISCH SPECIALISTISCHE 
RAPPORTAGE 

 
JAARVERSLAG NVMSR 2009 en 2010 
 
 
INLEIDING 
 
Door de toegenomen kwaliteitseisen is het rapporteren voor medisch specialisten een vak apart 
geworden. Tegelijkertijd is er in de medisch specialistische opleidingen na de invoering door de 
CCMS (Centrale Commissie Medisch Specialistenopleidingen) van het CanMeds-systeem nauwe-
lijks ruimte voor het onderwijs in het rapporteren. Het spanningsveld tussen deze twee tegengestel-
de ontwikkelingen was een voedingsbodem voor interdisciplinaire samenwerking. Dit heeft geleid 
tot de oprichting van de werkgroep medisch specialistische rapportages, de WMSR, die was sa-
mengesteld uit vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen van dié specialismen 
die kwalitatief het meest bij rapportages betrokken zijn, te weten de Nederlandse Vereniging voor 
psychiatrie (NVVP), de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), de Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie (NVvN) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Daarnaast namen 
vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in de Verzeke-
ringszaken (GAV) hierin deel. 
De werkgroep heeft een richtlijn opgesteld voor het verrichten van de medisch specialistische rap-
portages (RMSR), die door het federatiebestuur van de KNMG in januari 2008 algemeen verbin-
dend is verklaard voor alle medische specialismen.  
De kwaliteitseisen aan het vak van rapporteren zijn voor de verschillende medische specialismen 
niet wezenlijk verschillend. Daarom is het weinig vruchtbaar om de formulering van de kwaliteits-
normen, opleiding en nascholing per specialisme te organiseren. Een overkoepelende zelfstandige 
vereniging voor medisch specialistische rapportage is onontbeerlijk voor de formulering van veld-
normen, opleiding, nascholing en toetsing. Dit is het werkterrein van de NVMSR, de Nederlandse 
Vereniging voor Specialistische Rapportage die op 9 mei 2009 is opgericht.  
 
 
ORGANISATIE. 
Het bestuur:  Voorzitter prof.dr. G.F. Koerselman, hoogleraar psychiatrie. 
   Secretaris dr. Ph.J. Edixhoven, expert/orthopaedisch chirurg n.p. 

Penningmeester: dr. M. Heeg, orthopaedisch chirurg. 
Dr. E.M.H. van den Doel, neuroloog. 
Dr. G. de Keizer, chirurg n.p. 

Het secretariaat:  Het secretariaat berust bij mw. A.M.J. Cartledge, onder de verantwoording 
van de secretaris van de NVMSR.  
Adres: Postbus 66, 6560 AB Groesbeek 

 
LEDEN:  
Leden zijn de bestuursleden en degenen die na de basiscursus à titre personnel door het bestuur 
zijn uitgenodigd om deel te nemen in de Toetsingscommissie en in de Commissie van Beroep. Op 
31-12-2010 waren er 11 leden. 
Kandidaatleden zijn degenen die de basiscursus hebben doorlopen, en het kandidaat-lidmaatschap 
met de daarbij behorende rechten en verplichtingen hebben aanvaard. Per eind 2010 waren er 44 
kandidaatleden. 
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COMMISSIES:  
Onderwijscommissie 
De onderwijscommissie vanwege de NVMSR bestaat uit de volgende leden: 
Dr. Ph.J. Edixhoven 
Prof.dr. G.F. Koerselman  
Dr. E.M.H. van den Doel 
Drs. Ph. Schröder, medisch adviseur RGA, lid GAV (overleden d.d. 18 december 2010), coördina-
tor.  
De Onderwijscommissie houdt zich bezig met de opzet en de organisatie van de periodieke basis-
cursus en andere vormen van onderwijs. Vanaf de start van de vereniging is samenwerking gezocht 
en verkregen met de juridische faculteit van de VU in de persoon van prof.mr. A.J. Akkermans, 
mw.prof.mr.drs. G. de Groot en mr. W.A. Faas en met de KNMG, in het bijzonder met prof.mr. 
J. Legemaate. Voor de opzet en het vervolg van de basiscursussen is veel overleg gevoerd en zijn 
er meerdere vergaderingen belegd. Na zijn afscheid van de KNMG is professor Legemaate vervan-
gen door prof.dr. A.C. Hendriks. 
 
Toetsingscommissie / toetsingsprocedure 
In het jaar 2009 heeft het bestuur een checklist ontworpen, gebaseerd op de Richtlijn Medisch Spe-
cialistische Rapportage (RMSR), die moest functioneren als een handzaam instrument bij het toet-
sen van rapporten. 4 Sub-toetsingscommissies, bestaande uit 3 specialisten per vakgroep hebben 
in het jaar 2010 'droog geoefend' met het in consensus toetsen van eigen, door de leden ingebrach-
te expertiserapporten, aan de hand van de checklist. In elke sub-TC zagen de deelnemers dat dit 
streven succesvol was. Bij de chirurgen en orthopaeden is op enig moment gekozen voor het sa-
menvoegen van de sub-TC's, omdat het weinig zinvol leek dat er voor orthopaeden en chirurgen-
traumatologen 2 verschillende sub-TC's bestonden. 
De sub-TC's waren vanaf 1 januari 2011 zo ver dat met de toetsingen van expertises van kandi-
daatleden kon worden gestart. 
In het reglement van de Toetsingscommissie/procedure is bepaald dat een medisch adviseur aan 
de Toetsingscommissie als adviseur deelneemt. Om die reden heeft het bestuur van de GAV (Ver-
eniging Geneeskundige Adviseurs in verzekeringszaken) na overleg op verzoek van de NVMSR 
een lijst met namen van medisch adviseurs aangeleverd die bereid zijn deel te nemen aan de toet-
singen. 
 
ONDERWIJS: 
- Basiscursus: een basiscursus à 9 dagdelen, geaccrediteerd via GAIA met 24 punten voor elk 

medisch specialisme. Deze cursus wordt gegeven door de NVMSR in nauwe samenwerking met 
de rechtenfaculteit van de VU, de KNMG en een aantal, vanwege hun specifieke kennis daartoe 
aangezochte, docenten op velerlei gebied. Het programma van de najaarsbasiscursus 2010 treft 
u aan als bijlage 1.2009-2010. 

 De eerste cursus, gegeven in september/oktober 2009, voor 26 personen werd opgezet als een 
try-out cursus, een 3-daagse, waaraan naast de bestuursleden van de NVMSR personen deel-
namen die in kleine kring van ingevoerde specialist-experts waren aangezocht deel te nemen. 
Het doel was te komen tot een zo goed mogelijke opzet voor een basiscursus.  

 De eerste openbare basiscursus vond plaats op 4, 5 en 26 november 2010, en 3 december 2010. 
Hieraan namen 25 cursisten deel.  
De eindtermen beschrijven het kennisniveau met betrekking tot de relevante criteria dat een kan-
didaatlid na het doorlopen van de basiscursus bereikt moet hebben (bijlage 2.2009-2010). Hij/zij 
moet na deze basiscursus in staat zijn tot het opstellen van proefrapportages die door de Toet-
singscommissie van de NVMSR moeten kunnen worden beoordeeld met het oog op toelating tot 
het gewone lidmaatschap van de NVMSR. 
Een deel van de cursus bestaat uit frontale kennisoverdracht tijdens plenaire colleges. De cursist 
heeft in de relatief kleine plenaire groep (24 tot 28 personen) de mogelijkheid (tot op zekere 
hoogte) de docent ad hoc adequate vragen voor te leggen, ter verduidelijking en verdieping.  
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De praktijk heeft aangetoond dat het rapporteren vooral wordt geleerd door het zelf te doen en 
door het gezamenlijk toetsen van rapportages, aan de hand van de richtlijnen, of met een directe 
afgeleide daarvan, namelijk de checklist van de NVMSR. Om die reden bestaat meer dan een-
derde deel van de basiscursus uit het hieraan werken in groepen à 6 tot 7 deelnemers. Elke 
werkgroep wordt begeleid door een deskundig specialist en een medisch adviseur. De werkgroe-
pen worden ingedeeld naar de aard van de verschillende specialismen, zoveel mogelijk gelijk ge-
richt.  

 Evaluatie door elke cursist van elk cursusonderdeel, levert zoals is gebleken, gemiddeld hoge 
scores op voor inhoud en presentatie, niet in het minst voor de werkgroepen. Deze evaluaties zijn 
een handvat voor aanpassing en verbetering van de cursussen.  

 
Begin- en eindtoets: deze toets bestaat uit een set van 40 twee-keuzevragen/stellingen, betref-
fende in de cursus besproken zaken. Deze toets wordt aan elke cursist aan het begin en aan het 
einde van de cursus voorgelegd. Tijdens de laatste sessie van de cursus wordt deze vragenlijst 
en de juiste beantwoording plenair doorgesproken. 
Vergelijking van de scores tussen de eind- en de begintoets is een van de indicatoren voor ken-
nisoverdracht in de cursus. 
Na de basiscursus kan de cursist kiezen voor het kandidaat-lidmaatschap, dat hem verplicht om 
binnen 3 jaar zijn rapporten te laten toetsen (zie toetsingsprocedure). Gedurende die 3 jaar staat 
zijn naam in de lijst van kandidaatleden op de website.  

 
- Een niet onbelangrijk element van individuele kennisoverdracht is de toetsing t.b.v. de eigen certi-

ficering. Bij toelating tot het lidmaatschap of afwijzing wordt de kritiek van de Toetsingscommissie 
op de getoetste rapporten schriftelijk aan de kandidaat aangeboden, met inhoudelijke argumen-
ten en adviezen. Een overgangsvorm tussen toelating en afwijzing is de toelating onder conditie 
van herevaluatie aan de hand van nieuwe rapporten, binnen beperkte tijd. 

 
 
WEBSITE  
De website is medio 2010 gebouwd, blijkt voor belangstellenden praktisch en informatief. Nog geen 
besloten deel.  
 
 
SAMENWERKING MEDISCH SPECIALISTISCHE BEROEPSVERENIGINGEN 
In de beroepsverenigingen van de bestuursleden, maar ook in diverse andere beroepsverenigingen 
is het bestaan van de NVMSR bekend gemaakt, hetgeen onder andere blijkt uit de verzoeken om 
deel te mogen nemen aan de basiscursussen, die alle 3 overtekend waren.  
 
 
LinkedIn NVMSR. 
Een vorm van wederzijdse bevruchting is de discussiegroep via LinkedIn NVMSR beheerd door een 
kandidaatlid. Het is een forum voor vragen en discussies.  
 
 
SAMENWERKING MET HET NRGD 
De NVMSR stelt de samenwerking met het NRGD, het Nederlands Register voor Gerechtelijk Des-
kundigen, op prijs. Deze werpt haar vruchten af. Het NRGD komt voort uit de Wet Deskundigen in 
Strafzaken van 20-01-2009. Het is het eerste onafhankelijke deskundigenregister met wettelijke 
basis.  
Thans nog uitsluitend geopend voor deskundigen in het kader van het strafrecht, zal het uitgroeien 
tot hèt register in Nederland voor alle soorten gerechtelijke deskundigheid (dus ook de medische) in 
alle rechtsgebieden. 
Het NRGD heeft in een vroeg stadium geoordeeld dat investeren in de activiteit van de beroepsor-
ganisatie NVMSR een 'nuttig vehikel kan zijn' in de bredere doelstelling van het NRGD, namelijk het 
op een hoger peil brengen van de medische deskundigenrapportage.  
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Vanuit die optiek heeft het NRGD het Ministerie van Justitie positief geadviseerd ten aanzien van 
een aanvraag door de NVMSR bij dat Ministerie van een zogenaamde aanloop- en gewenningsub-
sidie.  
Dit heeft geresulteerd in een subsidie voor 3 jaar, vanaf medio 2010, met als doel de NVMSR de 
kans te geven van de grond te komen. De subsidie wordt aangewend voor onderwijs, toetsing en 
certificering. 
Het is de bedoeling dat de vereniging na deze 3 jaar op eigen kracht vaart. Het streven is dat het 
register van de NVMSR uiteindelijk samengaat met dat van het NRGD. Uiteraard legt dat een zware 
verantwoordelijkheid bij de NVMSR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1.2009-2010  Het programma van de najaarsbasiscursus 2010  

Zie voor een recenter programma: NVMSR.nl/Nieuws/‘basiscursus NVMSR’ (pdf) 
2.2009-2010 Eindtermen basiscursus 

Zie NVMSR.nl/Informatie/Opleiding/Eindtermen (pdf) 
 
 


