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NIEUWSBRIEF NVMSR DECEMBER 2013 
 
Aan de leden en de kandidaatleden  
 
Geachte collegae, 
 
In deze brief vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen. 
A. Kandidaatlidmaatschap. 
B. De workshops super- en intervisie. 
C. Intervisie voor leden. 
D. De ALV.  
E. Overige punten.  
 
Ad A. 
‘Het kandidaatlidmaatschap kan maximaal 3 jaar duren, tenzij ..........’ 
Statutair is bepaald dat het kandidaatlidmaatschap 3 jaar kan duren, dus de 3 jaren na het afronden 
van de basiscursus. Daarna vervalt het kandidaatlidmaatschap. Gezien de feitelijke start van de 
toetsingen op 01-01-2012 heeft het bestuur besloten dat de kandidaat-leden die vóór 2012 de 
basiscursus hebben doorlopen de tijd krijgen tot 1 januari 2015 om lid te worden, dus vanaf 01-01-2014 
nog één jaar. 
Voor diegenen die ná 1 januari 2012 de basiscursus hebben doorlopen blijft de termijn van 3 jaar 
staan. 
De NVMSR zal trachten zoveel super- en intervisie cursussen te organiseren dat er voldoende ruimte 
is voor de aanmeldingen. 
U wordt hiermee nogmaals van harte uitgenodigd om u zo spoedig mogelijk in te schrijven voor een 
workshop super- en intervisie op uw vakgebied. 
 

Let op: bij de aankondiging van de workshops wordt altijd aangegeven of het een workshop is in het kader van het 
civiele recht (CR: bij CR gaat het om WA, AO bij particuliere arbeidsongeschiktheids-verzekeringen of 
ongevallenverzekeringen), dan wel een cursus in het kader van het bestuursrecht (BR: bij BR gaat het om zaken in de 
sector bestuursrecht van een Rechtbank, Centrale Raad van Beroep, ambtenarenrecht, UWV).  
Het komt voor rekening van de cursist als hij zich voor een verkeerde workshop blijkt te hebben ingeschreven. 
Wij adviseren u dringend om het Reglement workshop super- en intervisie te lezen alvorens u aan te melden. 

 

Ad B. 
1. In 2013 zijn 10 workshops super- en intervisie gegeven die zijn gevolgd door 49 kandidaatleden. 
 De supervisoren hebben na overleg met de co-supervisoren na afloop 27 kandidaatleden 

voorgedragen voor het lidmaatschap, waarna deze allen lid zijn geworden. Eind 2013 zullen er 44 
gecertificeerde leden zijn. 

 Super- en intervisie, waarbij elkaars rapporten intercollegiaal worden getoetst aan de richtlijnen en 
kritische discussies worden gevoerd, hebben een groot lerend vermogen, vindt ook het gros van de 
deelnemers. 

 De nieuwe weg naar het lidmaatschap (op voordracht van de supervisoren) heeft een groter lerend 
effect dan de toetsing via de toetsingsprocedure, en is met zoveel mogelijk behoud van ‘de hoogte 
van de lat’ een veel efficiëntere manier om het lidmaatschap te verwerven. 
Bij de workshops ligt het accent op interactief individueel onderwijs. Er zijn 2 supervisoren op 
minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.  
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Ad B. 
2. Prijzen workshops en accreditatiepunten. 
 De subsidiepot van het Ministerie van Justitie is leeg, in 3 jaar opgegaan aan de eerste 

basiscursussen, aan de toetsingen 'oude stijl' en aan alle tot nu toe gegeven workshops. De 
activiteiten  moeten nu selfsupporting worden.  

 Het bestuur heeft met betrekking tot de workshops het volgende besloten:  
 - Voor de al volgeboekte workshop orthopaedie van 31-01-2014 geldt de oude prijs. 
 - Voor de andere workshops tot 01-07-2014 wordt de prijs € 950,-. De NVMSR neemt het tekort 

     voor zijn rekening. 
 - De prijs van alle verder te plannen workshops is vastgesteld op € 1125,-. 
 Er kunnen minimaal 4, maximaal 6 personen meedoen aan een workshop. 
  
3. Annuleringsregeling: bij annulering 6 tot 3 weken vóór de workshop in 2014 wordt 50% van de 

cursusprijs in rekening gebracht respectievelijk gerestitueerd. Als binnen 3 weken vóór de workshop 
wordt afgezegd wordt de volle prijs berekend, restitutie is niet mogelijk. Indien er 3 weken voor de 
workshop pas 3 aanmeldingen zijn wordt de workshop geannuleerd. De reeds aangemelde 
deelnemers worden in overleg doorgeschoven naar een later tijdstip. 

 Voor de workshop super- en intervisie zijn tot nu toe altijd 6 accreditatiepunten verleend door alle 
wetenschappelijke beroepsverenigingen van de SRC. De verwachting is dat dat ook in de toekomst 
blijft gelden.  

 
Ad C. 
Intervisie voor leden. 
In 2014 wil het bestuur de intervisie voor leden gaan opzetten in het kader van de verplichte bij- en 
nascholing van de leden. 
Ook hiervoor zal accreditatie worden aangevraagd bij de beroepsverenigingen.  
Voor de specialisten n.p., die zich als arts willen laten herregistreren in het BIG-register, adviseert de 
NVMSR aan de gesprekspartners KNMG en onderhandelaars in het kader van de Wet-BIG eveneens 6 
nascholingspunten te honoreren (jaarlijks). Zie ook de Nieuwsbrief Oktober  die vrijwel uitsluitend ging 
over deze (her)registratie als basisarts in het BIG-register. 
 

Het bestuur adviseert de leden allen in zelf gekozen groepjes te gaan werken aan intercollegiale 
toetsing van de eigen rapporten, zoveel mogelijk toegespitst op respectievelijk CR of BR. 
In het kader van de verplichte intervisie voor leden wordt binnen de NVMSR ook nagedacht over een 
themadag, één- of tweemaal per jaar, waarin een bepaald thema door een of enkele sprekers kan 
worden behandeld, bijvoorbeeld in de middag, waarna in de avond intervisie voor leden kan 
plaatsenvinden in kleine groepjes, per specialisme, ook weer toegespitst op CR of BR.  
Hierover volgt binnenkort nadere berichtgeving. 
 
Ad D.  
ALV 
Met instemming van de leden is de ALV van najaar 2013 verplaatst naar het voorjaar van 2014. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze ALV te koppelen aan de laatste dag van de basiscursus. 
Het bestuur heeft nu besloten de ALV te koppelen aan een themamiddag, en daarbij al of niet de 
mogelijkheid te creëren voor intervisie in groepjes. Ook hierover volgt binnenkort nadere berichtgeving. 
 
Ad E. 
Overige punten. 
- De basiscursus voorjaar 2014. 
De 4-daagse basiscursus wordt in het voorjaar weer gegeven, nl. op donderdag 13 en vrijdag 14 maart, 
vrijdag 11 april en vrijdag 9 mei 2014. Uitgebreide informatie vindt u op de website. 
Kosten basiscursus € 2950,-. 
- Overige prijzen: 
Contributie voor leden 2014 € 250,-. 
Entreegeld voor nieuwe leden € 500,-. 
Entreegeld kandidaatleden éénmalig € 150,-. 
 
 



 
Vastgestelde data voor de volgende workshops: 
Orthopaedie/Chirurgie (CR)  : 31-01-2014 (Edixhoven) 

Neurologie/neurochirurgie (CR)  : 07-02-2014 (V.den Doel) 

Orthopaed/chirurgie (CR)   : 14-02-2014 (Heeg) 

Psychiatrie ( BR)   : 14-02-2014 (Koerselman) 

Psychiatrie (CR)    : 25-04-2014 (Koerselman) 

Orthopaedie/Chirurgie (CR)  : 06-06-2014 (Edixhoven) 

 

Rest ons u allen een gelukkige Kerst en een goed 2014 toe te wensen. 

Namens het bestuur, 

 

Dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris 

 


