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Onderwerpen:
1. NVMSR-dag 31-10-2014
2. Workshops Super- en Intervisie voorjaar 2015
3. Basiscursus voorjaar 2015
4. Secretariaat NVMSR
5. Herregistratie BIG per 01-01-2017 voor specialisten np
6. Statutair einde kandidaatlidmaatschap
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Geachte collegae,
Ad 1.
NVMSR-dag 31-10-2014, zie bijlage 1.
Kort verslag NVMSR-ochtend: ALV en intervisie.
Kort verslag NVMSR/GAV: Themamiddag.
Ad 2.
Workshops Super- en Intervisie voorjaar 2015
U kunt intekenen op onderstaande data voor workshops:
Data voor de volgende workshops:
Psychiatrie
BestuursRecht (BR)
Psychiatrie
Civiel Recht (CR)
Psychiatrie
BestuursRecht (BR)
Neurologie
Civiel Recht (CR)
Orthopedie/Chirurgie Civiel Recht (CR)
Orthopedie/Chirurgie Civiel Recht (CR)
Psychiatrie
Civiel Recht (CR)
Orthopedie/Chirurgie Civiel Recht (CR)
Orthopedie/Chirurgie Civiel Recht (CR)
Neurologie
BestuursRecht (BR)

..-..-2015 (Koerselman) datum volgt
..-..-2015 (Koerselman) datum volgt
27-02-2015 (Van Marle)
06-03-2015 (V.den Doel)
06-03-2015 (Heeg)
20-03-2015 (Edixhoven)
10-04-2015 (Van Marle)
05-06-2015 (Edixhoven)
05-06-2015 (Heeg)
05-06-2015 (V.den Doel)

Zie met betrekking tot deze workshops het Reglement Super- en Intervisie op de website.

Ad 3.
Basiscursus voorjaar 2015
De voorjaarscursus 2015 wordt gegeven op donderdag 12 en vrijdag 13 maart, vrijdag 17 april en vrijdag 29
mei 2015.
Zie voor het voorlopige programma de website (programma 2014).

Ad 4.
Secretariaat NVMSR
Vanaf 1 januari 2015 wordt het secretariaat van de NVMSR gevoerd door mevrouw E. Adank, bedrijf
Millipedes.
Het adres van het secretariaat van de NVMSR wordt dan ook per 1 januari a.s. als volgt:
Secretariaat NVMSR, t.a.v. mw. Ellen Adank, Postbus 21, 3940 AA Doorn. Tel. 0343-420258.
E-mail: info@nvmsr.nl.
Wilt u dit s.v.p in uw adressenbestand wijzigen.
Mevrouw Adank heeft jarenlange ervaring met het voeren van de secretariaten van vele verenigingen.
Haar secretariaat wordt gekenmerkt door een hoge deskundigheidsgraad, hoge graad van automatisering
en professionele geheimhouding.
De secretariële werkzaamheden ten behoeve van de NVMSR nemen in omvang steeds toe. Tot nu toe is
het secretariaat gedurende meer dan 5 jaar ‘ernaast’ gedaan door mevrouw A. Cartledge, secretaresse
Expertisecentrum Dekkerswald, tot grote tevredenheid.
Ad 5.
Herregistratie BIG per 01-01-2017 voor specialisten np
De minister van VWS heeft de intentie het BIG-register uitsluitend te betrekken op medische zorgverleners.
Het was haar bedoeling om medisch specialisten np per 01-01-2017 niet meer te registreren als arts in het
BIG-register. Na forse inspanningen van het juridisch team van de KNMG, waarbij de NVMSR een sturende
rol heeft gehad, is het formuleringskader, zoals dat heet, nu wat opgeschoven. Het is nu definitief zo
geformuleerd, dat de werkzaamheden van medisch deskundige rapporteurs mogen meetellen voor
registratie in het BIG/register ´als ze ertoe dienen om de gezondheid van het individu te beoordelen´. De
aanvrager (van de BIG-registratie) moet aantonen dat er sprake is van ‘een echt eigenstandig en
onafhankelijk medisch oordeel over de gezondheid van een individu’.
Dat zal niet zo moeilijk zijn in het geval van medisch deskundige rapportages. Er moet dan nog wel altijd
voldaan worden aan de urennorm, d.w.z. dat gemiddeld genomen 16 uur per week door de expert moet
worden gewerkt aan expertises. Bij die werkzaamheden horen echter ook administratieve afhandelingen.
Helemaal zeker zijn we er nog niet van, zegt de jurist van de KNMG. De tijd moet uitwijzen of de
interpretatie van deze formulering door rechters overeenkomt met hetgeen wij er nu van verwachten. Als dat
niet het geval is hebben we echt een probleem, want dan geldt voor deze deskundigen np dat zij niet de titel
van arts mogen voeren.
Wij kunnen nu niet zinvol actie meer ondernemen.
Ad 6.
Statutair einde kandidaatlidmaatschap.
Zoals ook al eerder gemeld moet per 1 januari 2015 van de kandidaatleden die vóór 2012 hun basiscursus
hebben gevolgd, het kandidaatlidmaatschap statutair eindigen. In geval van overmacht, die maakte dat
personen in deze groep, buiten staat waren om een workshop Super- en Intervisie te volgen kan het bestuur
besluiten hen eenmalig in de gelegenheid te stellen een workshop Super- en Intervisie te volgen, in het
kader van een herkansing.
Ad 7.
Congressen.
Wij ontvingen bericht van Brainfeed over aantrekkelijke cursussen, zie bijlage 2.
Ik heb zelf een cursus ´Kritisch denken´ gevolgd via Brainfeed bij prof. Braeckman, ik vond dat een feest.
Cursussen zijn ook geaccrediteerd. Weer eens wat anders dan medisch-inhoudelijk.
Namens het bestuur,

Dr. Ph.J. Edixhoven, secretaris
Bijlage(n):
1. Kort verslag NVMSR-dag
2. cursus Brainfeed

