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De professionalisering van de medisch specialistische rapportage gaat volop door. Nadat 

begin 2008 de werkgroep medisch specialistische rapportage (WMSR) met de KNMG de 

richtlijn ‘Medisch specialistische rapportage in bestuurs- en civielrechtelijk verband’ 

publiceerde, is nu een vereniging opgericht en wordt een opleiding voorbereid. 

Aan medisch specialisten, waarmee in dit verband ook huisartsen en sociaal-geneeskundigen 

worden bedoeld, wordt regelmatig gevraagd te rapporteren ter beantwoording van vragen in 

een bestuursrechtelijke of civielrechtelijke context. Opdrachten daartoe komen uit 

verschillende bronnen, vooral van rechters of (medisch adviseurs van) advocaten of 

verzekerings- en uitkeringsinstanties. Voor het opstellen van een kwalitatief hoogwaardig 

rapport is het een condicio sine qua non dat de rapporteur het eigen specialisme beheerst. Dat 

is echter niet voldoende. Rapporteren vereist aanvullende kennis, inzicht en vaardigheden. 

Deze worden in medisch-specialistische opleidingen niet of onvoldoende verkregen. 

Rapporteren is voor elke medisch specialist een vak apart, wat dan ook apart geleerd en 

onderhouden moet worden.  

Rapporteren is voor elke  

medisch specialist een vak apart 

Interdisciplinaire vereniging 

De kwaliteitseisen aan het vak van medisch rapporteur zijn voor de diverse medisch 

specialismen niet wezenlijk verschillend. Het is om die reden weinig zinvol om de 

formulering van kwaliteitsnormen en de opleiding en nascholing per specialisme te 

organiseren. Mede hierom is in mei 2009 de Nederlandse Vereniging voor Medisch 

Specialistische Rapportage (NVMSR) opgericht. Een zelfstandige vereniging van medisch 

specialistische rapporteurs is onontbeerlijk om een overkoepelende en samenbindende 

formulering van veldnormen mogelijk te maken, naast een adequate opleiding, toetsing en 

nascholing. Het lidmaatschap van een dergelijke vereniging is voor onderzochten, voor 

opdrachtgevers en voor de samenleving als geheel de best mogelijke kwaliteitsgarantie. Een 

blijvend interdisciplinair samenwerkingsverband is ook zinvol in de contacten met de KNMG, 

het ministerie van Justitie, en andere organisaties en belangengroeperingen die streven naar of 

betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering van medisch specialistische rapportages. 

Deskundigenregister 

De NVMSR werkt samen met het NRGD (Nederlands Register voor Gerechtelijk 

Deskundigen) van het ministerie van Justitie, dat aan de NVMSR een startsubsidie voor drie 

jaar heeft verleend. De samenwerking NRGD/NVMSR strekt zich uit tot de opzet van een 

gemeenschappelijk deskundigenregister. Zoals de rechter thans gehouden is om in 

strafrechtzaken deskundigen uit het NRGD-register te benoemen, zal hij in de toekomst bij 

zaken in het civiele recht deskundigen uit het NRGD/NVMSR-register benoemen.  



Toelating 

Kandidaat-lid van de NVMSR wordt men door het volgen van een vierdaagse cursus die is 

ontwikkeld door de NVMSR, de Rechtenfaculteit van de VU en de KNMG. In het najaar van 

2009 vond een pilotcursus plaats waaraan dertig specialisten van diverse disciplines hebben 

deelgenomen. In het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011 volgen twee basiscursussen, 

die toegankelijk zijn voor alle specialismen. Op basis van een latere beoordeling van de 

kwaliteit van uitgebrachte rapportages door een toetsingscommissie van de NVMSR kan een 

kandidaat-lid tot het lidmaatschap van de NVMSR worden toegelaten. De NVMSR zal 

kandidaat-leden ook de mogelijkheid bieden tot het volgen van een verdiepingscursus en 

nascholing. 

 
 

Basis voor de medisch specialistische rapportage vormt de richtlijn ‘Medisch specialistische 

rapportage in bestuurs- en civielrechtelijk verband’ uit 2008, een product van de werkgroep 

medisch specialistische rapportage (WMSR). Hierin participeerden de Nederlandse 

Vereniging voor Neurologie, de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, de Nederlandse 

Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de 

Nederlandse Vereniging voor geneeskundige adviseurs en particuliere verzekeringszaken 

(GAV).  

 

 
 

Meer informatie over de NVMSR en over de basiscursussen die in 2010 en 2011 worden 

gegeven: 

- secretariaat NVMSR, Sionsweg 1, 6525 EA Nijmegen, www.nvmsr.nl.  

- KNMG: prof. mr. J. Legemaate, j.legemaate@fed.knmg.nl, telefoon 030 2823 765. 

 


