NVMSR Opleidingsmodule: Onafhankelijk medisch onderzoek inzake Medisch
Handelen en Medische Aansprakelijkheid – 6 juni 2019
Aan medisch specialisten, huisartsen en sociaal-geneeskundigen wordt regelmatig gevraagd te
rapporteren over de gezondheidstoestand van een patiënt of cliënt ter beantwoording van
vragen in een bestuursrechtelijke of civielrechtelijke context. Opdrachten daartoe komen uit
verschillende bronnen. Frequent worden opdrachten gegeven door rechters of medisch
adviseurs van advocaten of verzekerings- en uitkeringsinstanties. In toenemende mate worden
ook vragen voor een onafhankelijk onderzoek gesteld inzake medisch handelen of medische
aansprakelijkheid. De patiënt en de zorginstelling komen niet tot overeenkomst over de vraag
of er in een concrete situatie medisch juist is gehandeld.
Voor het opstellen van een kwalitatief hoogwaardig rapport is het een ‘conditio sine qua non’,
dat de rapporteur het eigen specialisme of deskundigheidsgebied binnen het specialisme
beheerst. Dat is echter niet voldoende. Rapporteren vereist aanvullingen op het gebied van
kennis, inzicht en vaardigheden. Deze worden in medisch-specialistische opleidingen niet of
onvoldoende verkregen. Rapporteren is voor elke medisch specialist een ‘vak apart’, en
vereist specifieke competenties. Het opstellen van een medisch rapport vereist scholing en
daarna voortdurende professionele ontwikkeling. Het betreft hier een medisch specialisme
overschrijdend, specifiek aandachts- en expertisegebied waarin het gaat om de kunst van het
neutraal en conclusief rapporteren en niet om het verlenen van zorg aan de patiënt.
De belangrijkste competenties die nodig zijn voor het beroep van medisch expert zijn:
onafhankelijkheid, objectiviteit, relevante medische kennis, juridische kennis, zowel
inhoudelijk als procedureel en vaardigheden die nodig zijn voor het opstellen van rapporten
(structuur, formulering, conclusies, beantwoording vragen).
Gezien de toenemende vraag naar onafhankelijke medische onderzoekers in geval van twijfel
over medisch handelen of over medische aansprakelijkheid heeft de Nederlandse Vereniging
voor Medisch Specialistische Rapportage NVMSR besloten tot de instelling van een Kamer
Onafhankelijk Onderzoek inzake Medisch handelen en Medische Aansprakelijkheid en is er
een Opleidingsmodule samengesteld (2 dagdelen).
De NVMSR is opgericht op 8 mei 2009 en kwam voort uit de Werkgroep Medisch
Specialistische Rapportage (WMSR), een initiatief van vertegenwoordigers van een aantal
beroepsverenigingen met als doelstelling te komen tot kwaliteitsnormen voor het werk van de
medisch specialistische deskundige.
De NVMSR heeft als doel:
• Het bevorderen van de kwaliteit van de medisch specialistische expertises.
• Het bevorderen van het functioneren van haar leden.
• Het behartigen van de belangen van haar leden.
De vereniging streeft dit doel na door het opstellen en onderhouden van richtlijnen en overige
kwaliteitsdocumenten en door het bieden van opleidingen, toetsingen en nascholing aan leden
en kandidaat-leden. De vereniging voert hiertoe eveneens overleg met de Federatie van
Medische Specialisten FMS, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van
de Geneeskunst KNMG en de wetenschappelijke verenigingen.

De NVMSR organiseert op donderdag 6 juni 2019 voor het eerst de Opleidingsmodule
“Onafhankelijk medisch onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische
Aansprakelijkheid” (2 dagdelen). Locatie: Nijkerk of Soesterberg.
Deze cursus is toegankelijk voor medische specialisten. Alle deelnemers ontvangen een
bewijs van deelname. (Kandidaat-)leden van de NVMSR kunnen onder voorwaarden de
aantekening Medische Aansprakelijkheid (MA) verkrijgen in het NVMSRverenigingsregister. Niet leden van de NVMSR komen voor deze aantekening in aanmerking
na het volgen van het NVMSR-lidmaatschapstraject binnen drie jaar na afloop van deze
opleidingsmodule. De eerstvolgende NVMSR (Basis-)cursus voor het (kandidaat)lidmaatschap vangt aan op 21 maart 2019. Aanmelden is nog mogelijk.
Nadere informatie, alsmede het inschrijfformulier voor de Opleidingsmodule "Onafhankelijk
Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” vindt u op de
NVMSR website (www.nvmsr.nl/opleidingen). Er is beperkt plaats beschikbaar, waarbij
(kandidaat-)leden van de NVMSR voorrang genieten. Aanmeldingen worden eerst
beoordeeld, alvorens deelname definitief is. De opleidingsmodule is geaccrediteerd met 6
(GAIA) punten.

