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Inzake een nieuwe route ter verkrijging van het lidmaatschap NVMSR (naast de
oorspronkelijke toetsingsprocedure)

Aan alle kandidaatleden en leden.

Geachte collega,
De 'toetsingsprocedure als knelpunt' was een belangrijk aandachtspunt van het bestuur in het
afgelopen jaar. In de ALV van 30-11-2012 is gebleken dat de aanwezigen hierover ook zorgen
hebben.
Probleemstelling:
De oorspronkelijke gedachte was dat men na de basiscursus, mede gezien de eindtermen van de
basiscursus, min of meer klaar zou zijn om zich te laten certificeren. Een duidelijk beeld van het
traject tussen basiscursus en certificering was er niet. De praktijk wijst uit dat het merendeel van
de rapporten die voor toetsing worden aangeleverd de professionele lat niet halen. Bij de
kandidaatleden is het gevoel ontstaan dat de lat te hoog ligt, en dat de NVMSR een elitaire club is
met enkele leden en veel kandidaat-leden. De toetsingsprocedure wordt niet voldoende
transparant gevonden, duur, traag en met een onzekere uitkomst.
Dit probleem is onder andere besproken met het NRGD van het ministerie van Justitie,
subsidieverlener van de NVMSR. Daar heeft men ervaring met dit fenomeen, dat zich ook heeft
voorgedaan bij de opleiding tot medisch deskundigen in strafrechtzaken, psychologen en
psychiaters. Daar is het probleem opgelost door super- en intervisie toe te passen.
Het bestuur is van mening dat het aantal leden niet moet worden uitgebreid door simpelweg de lat
lager te leggen.
Aanpak:
- We zijn begonnen met 12 uur super- en intervisie toe te passen in de werkgroepen van de
basiscursus nieuwe stijl 2012: van elke cursist werden uitsluitend eigen rapporten in super- en
intervisieverband getoetst aan de richtlijnen.
- Na enkele pilots is een workshop super- en intervisie van de grond getild met bijbehorend
reglement, begroting en een Reglement Voordracht Lidmaatschap door Supervisor.
- Het bestuur heeft besloten om het volgen van minstens één workshop super- en intervisie
verplicht te stellen (zie NVMSR.nl/publicaties) voor elk kandidaatlid. Dit geldt ook voor degenen
die een niet-succesvolle toetsing ‘oude stijl’ hebben ondergaan en voor degenen die de
basiscursus nieuwe stijl 2012 hebben gedaan en dus met super- en intervisie ervaring hebben
opgedaan.
De subsidie van het NRGD wordt vanaf nu alleen gebruikt voor de workshop super- en intervisie.
De workshop is een cursus van in opzet 1 dag met 6 cursisten, 1 supervisor en 1 medisch adviseur
als co-supervisor. Van elke cursist worden 2 rapporten van a. tot z. getoetst aan de richtlijnen.
Tijdens zo’n cursus wordt het voor de cursist doorgaans inzichtelijk aan welke eisen zijn rapport
nog niet voldoet.

Als de cursist het gevoel heeft gekregen in de workshop, of in een volgende workshop, dat
zijn/haar rapporten voldoen aan de norm dan kan hij/zij de supervisor vragen of deze dezelfde
mening is toegedaan.
Nieuwe route voor het lidmaatschap.
Als de supervisor na de medisch adviseur (co-supervisor) te hebben geraadpleegd van mening is
dat het vereiste kwaliteitspeil door het betreffende kandidaatlid is behaald dan kan hij dat op
verzoek van de cursist inhoudelijk beargumenteerd aan het bestuur voorleggen, tezamen met de
getoetste rapporten van de betreffende cursist.
Het bestuur past vervolgens een marginale toetsing toe. Zie het Reglement Voordracht
Lidmaatschap NVMSR door Supervisor (NVMSR.nl/informatie), waarin onder andere de rol van de
supervisor en diens verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt. Voor de extra werkzaamheden van de
supervisor, waarin niet voorzien is in de begroting van de workshop super- en intervisie wordt door
de NVMSR een bedrag van € 500,= aan het kandidaatlid in rekening gebracht.
Als de supervisor met zijn co-supervisor van mening is dat het gewenste kwaliteitsniveau niet is
gehaald dan zal hij dat beargumenteren en de betreffende cursist adviseren om nóg een workshop
te volgen.
Indien ook na een of meer volgende workshop(s) een supervisor van mening is dat hij niet positief
kan adviseren met betrekking tot het lidmaatschap dan doet hij dat wéér op grond van de nodige
inhoudelijke argumenten.
De totale kosten voor het lidmaatschap middels een workshop super- en intervisie zijn in
belangrijke mate geringer dan via de toetsingsprocedure inclusief de daarbij toegekende subsidie.
Degenen die de toetsingsprocedure ‘oude stijl’ niet succesvol hebben doorlopen worden om deze
reden tegemoet gekomen in de kosten. De workshop wordt hen aangeboden voor € 400,= (in
plaats van € 500,=), en zij behoeven géén vergoeding te betalen voor de rapportage van de
supervisor t.b.v. het lidmaatschap (á € 500,=).
De plaats van de ‘oude route’ (via de toetsingsprocedure).
De toetsingsprocedure zoals deze vanaf het begin was opgezet blijft open voor degenen die geen
positief advies van de supervisor van de workshop verkrijgen. Indien een kandidaatlid van mening
is dat hij ten onrechte geen positief advies heeft verkregen kan hij de Toetsingscommissie
inschakelen.
In geval van een negatief oordeel van de Toetsingscommissie staat een beroepsprocedure voor
hem/haar open (NVMSR.nl/informatie/Reglement Toetsingscommissie).
Samengevat:
Hoe wordt men lid van de NVMSR?
Er staan daartoe 2 wegen open.
1. Na de (verplichte) workshop super- en intervisie kan het kandidaatlid de supervisor van de
workshop de vraag voorleggen of deze zijn kwaliteitsniveau voldoende acht voor het lidmaatschap.
Als de supervisor in overleg met de medisch adviseur (co-supervisor) besluit dat hij positief kan
adviseren dan zal hij dat op verzoek van de cursist vervolgens doen.
Het bestuur kan na de eigen marginale toetsing (zie ‘Reglement voordracht lidmaatschap NVMSR
door supervisor’) het lidmaatschap toekennen.
Kosten: € 500,=, als vergoeding voor de rapportage aan het bestuur met onderbouwing positief
advies.
Als de supervisor met zijn co-supervisor van mening is dat het gewenste kwaliteitsniveau niet is
gehaald dan zal hij dat beargumenteren en de betreffende cursist adviseren om nóg een workshop
te volgen.
Indien ook na een of meer volgende workshop(s) een supervisor van mening is dat hij niet positief
kan adviseren met betrekking tot het lidmaatschap dan doet hij dat op grond van de nodige
inhoudelijke argumenten.

2. Indien het niet is gelukt om via de bovenstaande route het lidmaatschap te verwerven kan het
kandidaatlid gebruik maken van de mogelijkheden zoals beschreven in het Reglement
Toetsingscommissie. Website NVMSR.nl/informatie.
Realisering:
In overleg met de supervisoren (voorlopig de leden van de Toetsingscommissie) volgen hieronder
een aantal data waarop workshops super- en intervisie kunnen worden georganiseerd, waarop de
kandidaatleden kunnen intekenen. Zie voor het kostenplaatje de begroting in het reglement superen intervisie op de website. Daarvan kan worden afgeweken, bijvoorbeeld in geval een
goedkopere lokatie wordt verkozen.
Een workshop kan worden gerealiseerd als 6 cursisten hebben ingetekend en betaald.
Indeling naar specialismen per workshop:
E. van den Doel
- neurologie
Medisch adviseur
- neurochirurgie
- geriatrie
- interne geneeskunde
- cardiologie
- bedrijfs/verzekeringsgeneeskunde
F. Koerselman
Medisch adviseur

- psychiatrie

M. Heeg
Ph. Edixhoven
Medisch adviseur

- orthopaedie
- chirurgie
- anaesthesiologie
- kno
- oogheelkunde
- reumatologie
- revalidatie

Data workshops, altijd op vrijdagen
E. van den Doel
24-5, 31-5
F. Koerselman
31-05
M. Heeg
24-5, 31-5, 21-6 en 28-6
Ph. Edixhoven
24-5, 31-5
Uitvoering:
U kunt aangeven welke van die dagen u beschikbaar kunt zijn, liefst zoveel mogelijk van die
dagen.
Het secretariaat kiest dan een datum, waarvan u zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht.
Indien u een voorstel heeft voor een alternatieve, goedkopere, maar prettige ruimte voor 8
personen met goede voorzieningen (koffie, lunch e.d.), goed bereikbaar, dan kunnen we daar
misschien iets mee.
Namens het bestuur van de NVMSR,

Met vriendelijke groet,
Dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris

