Jaarverslag GAV 2008
Inleiding:
De vereniging toonde grote bedrijvigheid in 2008. Er zijn contacten gelegd en onderhouden
naar buiten toe, maar ook tussen de leden onderling. Veel leden hebben zich belangeloos en
met grote toewijding voor de vereniging ingezet.
De doelen voor de komende periode, “openheid”, naar binnen maar ook naar buiten toe,
vernieuwing van het onderwijs en verbetering van de communicatie door modernisering van
de website zijn dichterbij gekomen.
Zo is de vereniging opengesteld voor belangstellende leden die zich op een of andere manier
wel bezighouden met het medisch advieswerk maar die niet het urencriterium halen. Ze
hebben behoudens stemrecht dezelfde rechten en plichten als gewone leden.
Er is een structuur tot stand gekomen voor het vernieuwde onderwijs, een 4-jarige opleiding
tot verzekeringsgeneeskundige, volgens de regels van de Europese Unie, met mogelijkheden
voor degenen met eerder verworven competenties en een overgangsregeling. De RGA
opleiding voor geneeskundig adviseur in particuliere verzekeringszaken is opgenomen in die
tot verzekeringsgeneeskundige in algemene zin. De GAV heeft zich samen met de
zusterverenigingen NVVG, KAMG en de NVAB intensief ingezet voor de financiering van
de opleiding.
Aan de modernisering van de website is achter de schermen gewerkt.
Contacten op het gebied van onderwijs, nascholing, accreditatie zijn onderhouden met de
NVVG. Met de VAGZ werden de contacten aangehaald. Verder heeft er enkele malen overleg
plaatsgehad met KNMG, Verbond van Verzekeraars en PIV.
De GAV had de gelegenheid om haar zienswijze kenbaar te maken bij de wijziging van de
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de nieuwe code zal de
positie van de medisch adviseur beter beschreven worden. Dit zal voor het werk bij
verzekeraars zeker consequenties hebben.
De GAV was vertegenwoordigd in vele organisaties die met de activiteiten van de vereniging
te maken hebben, zoals de EUMASS/UEMASS, het NPP (Letselschaderaad), de IWMD, de
WMSR, het bestuur van de ICLAM en de LAD.
De activiteiten van de Registratiecommissie, de Onderwijscommissie en de GAVdagencommissie behoren tot de kerntaken van de vereniging. De leden die deze commissies
zo goed functionerend hebben gehouden verdienen alle lof! Zo ook de leden van de SBVO die
het verenigingsblad GAVscoop met veel enthousiasme uitgeven.
De GAV-dagen in november, inmiddels een traditie, waren van een hoog gehalte, goed
bezocht en gewaardeerd.
De commissies leven, arbeidsongeschiktheid en personenschade maakten periodes van ups en
downs door. Deze commissies voorzien in de behoefte aan intercollegiale toetsing, maar het
uitvoerende en adviserende werk zou wat slagvaardig kunnen.
Al met al bleek het een vruchtbaar jaar voor onze levendige vereniging.
HET BESTUUR
Per 1 januari 2008 bestond het bestuur uit:
• Pjotr Israëls, voorzitter
• Max Hendriks, secretaris
• Robert Kneepkens, penningmeester
• Annelien van Amelsfoort-Sessink
• Jan Bronsema
• Marcel Ooms
• Juul Meulenkamp
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Wijzigingen in het bestuur:
In 2008 is Juul Meulenkamp afgetreden en zijn Gerardine van Strien en Henk Boersma
gekozen als bestuurslid. Het penningmeesterschap is overgedragen aan Annelien van
Amelsfoort.
Er werden in 2008 zes bestuursvergaderingen gehouden.
Het bestuur heeft zich in 2008 voornamelijk gericht op de volgende onderwerpen:
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:
In 2008 werden drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden:
Op 14 februari te gast bij Fortis Verzekeringen in Utrecht.
Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de vergadering werd door mr. Chr. Van Dijk,
advocaat, een juridische voordracht gehouden waarna prof.mr.A.J.Akkermans de IWMDvraagstelling doornam.
Op 15 mei 2008 te gast bij Bovemij verzekeringen in Nijmegen.
Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de vergadering werd door collega Feitz, plastisch
chirurg, en H.Sluiter, fysiotherapeut, een voordracht gehouden over hand- en
polsaandoeningen.
Op 18 september 2008 te gast bij Movir in Nieuwegein.
Tijdens het wetenschappelijke gedeelte werd door Harald Wychgel een presentatie verzorgd
over drugs.
HET LEDENTAL VAN DE GAV
Op 01 januari 2008 telde de GAV 179 leden. Op 31 december 2008 telde de GAV 187 leden.
EUMASS
Nederland is lid van de EUMASS/UEMASS (www.eumass.com), een internationale
organisatie ter bevordering van kennis, informatie en sociale contacten tussen artsen
werkzaam in zorgverzekeringen en sociale verzekeringen in verschillende lidstaten.
Nederland heeft twee plaatsen in de council van EUMASS. De NVVG bezet één positie en in
2007 heeft Jan Willem Bins namens de GAV de tweede plaats bezet. Van 5 t/m 7 juni werd
het EUMASS congres in Praag gehouden.
DE DR. EVERT BOSCH PRIJS
De prijs van de GAV voor wetenschappelijke bijdragen binnen het vakgebied van de
geneeskundig adviseur werd op 15 mei 2008 op voordracht van de SBVO aan erelid Phons
Schröder uitgereikt.
GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN
De volgende leden waren in 2008 door de GAV afgevaardigd:
• Juul Meulenkamp in het Nationaal Platform Personenschade (NPP), de huidige
Letselschade Raad
• Phons Schröder en Frans van den Wildenberg in de Interdisciplinaire Werkgroep
Medische Deskundigen ( IWMD), Joke Schreuder plaatsvervangend in de IWMD.
Deze werkgroep is in 2008 niet bij elkaar geweest.

2

•
•
•
•
•
•

Wim Schuwirth en Frank Bijl in de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage
( WMSR )
Phons Schröder in de Board van de ICLAM.
Robert Kneepkens in de Committee van de ICLAM
Wim Appeldoorn in de Committee van de ICLAM
Juul Meulenkamp in de LAD
Jan Willem Bins in de EUMASS/UEMASS

Bijlagen: ontvangen jaarverslagen van de diverse GAV commissies en de Stichting tot
Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek.
HET JAARVERSLAG VAN DE REGISTRATIECOMMISSIE 2008
De registratiecommissie bestond in het verslagjaar uit de volgende leden:
Joost de Vreeze (voorzitter)
Joke Schreuder (secretaris en penningmeester)
Monique Timmerhuis
Jan Folbert (tot 31-12-2007)
Menno Schotel (per 31-10-2007)
Joyce Goppel ( per 01-11-2008)
De registratiecommissie kwam in 2008 voltallig bijeen op 7 februari, 26 juni, 18 september en
op 6 november.
Activiteiten van de registratiecommissie
- In 2008 kwamen 38 RGA’s in aanmerking voor herregistratie. Hiervan werden 22
RGA’s geherregistreerd voor 5 jaar, 1 voor 4 jaar (ivm gelijkstellen SGRC), 4 voor 3
jaar en 1 voor 2 jaar. Uitstel ivm ziekte werd verleend aan 2 personen. Uitschrijving
uit het RGA-register per 01-01-2009 volgde voor 8 personen. Per 01-01-2009 zijn 136
geneeskundig adviseurs als RGA geregistreerd.
- De registratiecommissie maakte een aangepaste, nieuwe tekst voor de GAV-site. De
tekst werd naar het bestuur gezonden.
- De registratiecommissie heeft het bestuur geadviseerd over opleiding en registratie
voor niet-leden en over de gewijzigde uren-eis
- Joke Schreuder is – via de NVVG – geïntroduceerd bij het Accreditatieoverleg waarin
alle groeperingen binnen de KNMG van sociaal-geneeskundigen zijn
vertegenwoordigd. De deelnemers accrediteren na- en bijscholing voor hun
wetenschappelijke vereniging, aan hen toegezonden door het ABSG (waar de
verzoeken voor accreditatie centraal binnenkomen en worden verdeeld over de
accrediteurs). Het is van belang om aan te geven dat iedere aanvraag voor accreditatie
moet lopen via het ABSG. Indien een aanvraag alleen bij onze commissie binnenkomt
en daardoor alleen voor RGA’s wordt geaccrediteerd lopen RGA’s die tevens een
AAG/M&G registratie hebben het risico de punten niet te kunnen gebruiken bij hun
SGRC-herregistratie.
- Een van de leden heeft voorgesteld om voor die RGA’s die tevens SGRC geregistreerd
zijn de herregistraties SGRC en RGA in hetzelfde jaar te laten plaatsvinden. De
registratiecommissie heeft daar geen bezwaar tegen. Op voorwaarde: I. Dat dit op
initiatief gebeurt van de SGRC+RGA geregistreerde zelf en II. Dat de herregistratieeisen als RGA onveranderd blijven, hetgeen inhoudt dat alle gegevens als ingeleverd
bij de SGRC in kopie naar onze registratiecommissie kunnen worden gestuurd met
daarbij per jaar aangeven of en zo ja hoeveel uren er gewerkt werd als geneeskundig
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adviseur. Bij een combinatie van werkzaamheden als verzekeringsarts én als
geneeskundig adviseur dient betrokkene minimaal 50% van de vereiste aantal ICTpunten behaald te hebben binnen het vakgebied van de geneeskundig adviseur.
In 2008 werd het “Huishoudelijk Reglement voor het functioneren van de GAVregistratiecommissie en het beheer van het RGA-kwalificatieregister” door de GAValgemene ledenvergadering geaccordeerd.
HET JAARVERSLAG VAN SBVO 2008

Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek
Het bestuur werd gedurende het jaar 2008 gevormd door:
Kees de Wilde, voorzitter,
Gerda van Beelen, penningmeester,
Menno Schotel, secretaris,
Nanke van Cappellen – de Graaf,
Juul Meulenkamp.
Het bestuur werd ondersteund door:
Servé Eggen,
Wim Fontein,
Frits Schmidt
Gerardine van Strien.
Het Bestuur vergaderde in 2008 vijf maal, steeds ten kantore van De Amersfoortse
Verzekeringen. Daarnaast werd veelvuldig gebruik gemaakt van internet ten aanzien van de
redactionele activiteiten. De redactie van GAVscoop prees zich gelukkig in maart mevrouw
Van Strien als nieuw redactielid te mogen verwelkomen.
De hoofdactiviteit van de Stichting bleef het uitgeven van GAVscoop. In 2008 werden weer
drie uitgaven gerealiseerd. GAVscoop werd verzonden aan alle leden van de GAV. In de loop
van 2008 nam het aantal externe abonnees iets af, van 21 naar 18, waarvan 14 betalende. Een
viertal abonnees, waaronder de Koninklijke Bibliotheek, werd GAVscoop om niet
toegezonden. Het drukwerk werd opnieuw verzorgd door drukkerij Goudkuil, de lay-out door
het grafisch servicebureau HieroSign.
In 2008 konden, evenals het voorgaande jaar, 72 pagina's worden uitgegeven.
Behalve de sinds jaren bestaande vaste rubrieken, kreeg de vorig jaar gestarte column van Jan
Willem Bins met uitspraken van de tuchtrechter een vervolg. De rubriek ”Voor u gelezen”
werd nieuw leven ingeblazen. De redactie ziet dergelijke bijdragen het komende jaar
vanzelfsprekend ook graag van anderen dan de redactie tegemoet.
Naast een tweetal artikelen met financieel actuele zaken werd in het eerste nummer dit jaar
aandacht besteed aan de diagnostiek en therapie van ADHD en het DISH, beiden mogelijk
aan de levensstijl gerelateerde aandoeningen.
In de tweede uitgave dit jaar, traditiegetrouw het zomernummer, werd met enkele artikelen
ruim aandacht besteed aan arbeidsongeschiktheidsaspecten. Met name de expertise bij
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beroepsgebonden aandoeningen en een nieuwe aanpak bij rug- of gewrichtsklachten kwam ter
sprake. Ook het veld van de zorgverzekeringen kwam aan de beurt met zowel een artikel over
bariatrische chirurgie bij morbide obesitas, als een artikel over de rol die de procalcitonine
bepaling zou kunnen spelen bij de behandeling van sepsis en infectieziekten in het algemeen.
In het derde nummer kwamen de medisch-juridische perikelen omtrent de omgang met
medische gegevens naar voren, tevens werd rijgeschiktheid bij ziekte en sederende medicatie
besproken met interessante opties richting aansprakelijkheidskwesties. Ook werd een verslag
met cardiovasculaire aandoeningen en risicofactoren voorgeschoteld.
Alles bij elkaar genomen herbergde deze 12e jaargang een keur aan eigentijdse onderwerpen,
levensstijl, obesitas, maagbandoperaties, de financiële crisis, ADHD, gedrogeerd autorijden,
tuchtrechterlijke uitspraken en zich wijzigende medisch-juridische beheersaspecten van het
medisch dossier.
Dit jaar kon GAVscoop opnieuw bogen op een gezond evenwicht tussen artikelen van de
hand van GAV-leden en bijdragen van externe auteurs.
Naast enkele kleinere advertenties verscheen in elke uitgave in full colour een paginagrote
advertentie van een herverzekeringsmaatschappij. Daarnaast werden meerdere
wervingsfolders van de NSPOH met GAVscoop verspreid.
In mei 2008 ontving Phons Schröder, op voordracht van de gezamenlijke redactieleden van
GAVscoop, uit handen van haar voorzitter Pjotr Israëls de door het bestuur van de GAV
toegekende Dr. Evert Bosch Prijs. Vanzelfsprekend werd bij die gelegenheid aandacht besteed
aan zijn inspanningen voor het sinds 1984 door hem verzorgde GAV-bulletin, de directe
voorloper van dit tijdschrift. Een en ander kwam feestelijk tot uiting in een noviteit, de eerste
illustratie in kleur bij een GAVscoop artikel.
HET JAARVERSLAG VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE 2008
De onderwijscommissie bestond in 2008 uit de volgende personen:
Henk Boersma (lid tot 16 januari 2008)
Thijs Brandt
Jan Bronsema
Jan Buitenhuis (lid vanaf 12 maart 2008)
Wim Fontein (lid en penningmeester, beide tot 1 oktober 2008)
Anja Fransen (lid tot 16 januari 2008)
Jan Hoevenaars (secretaris)
Dinesh Kaulesar Sukul (lid vanaf 16 januari 2008)
Anneke Paulusma (lid tot 1 oktober 2008)
Phons Schröder (lid en voorzitter, beide tot 16 januari 2008)
Monique Tolsma (voorzitter vanaf 16 januari 2008)
Frans van den Wildenberg (lid vanaf 24 april 2008, penningmeester vanaf 1 oktober 2008)
De onderwijscommissie heeft in 2008 zeven keer plenair vergaderd. Ook dit jaar stond in het
teken van de voorbereidingen van een nieuwe opleidingsstructuur.
Een delegatie van de commissie overlegde op 28 mei 2008 met prof. dr. J.J.L. van der Klink
en prof. dr. J.W. Groothoff over onze visie met betrekking tot de hoofdlijnen van de nieuwe
opleiding tot verzekeringsarts. Geadviseerd werd verdere samenwerking met de NSPOH te
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zoeken. Groningen zal naast het fungeren als klankbord voor de invulling van het particuliere
deel in de nieuwe opleiding tot verzekeringsarts vooral participeren in het wetenschappelijk
onderdeel van de opleiding. De GAV werd in dit kader opgeroepen om één of twee
onderzoekslijnen te formuleren.
De onderwijscommissie heeft tijdens de algemene ledenvergadering van de GAV in
september 2008 een presentatie verzorgd over stand van zaken rond de opleiding tot
verzekeringsarts en RGA.
Op 21 november 2008 werd op gepaste wijze afscheid genomen van vijf leden. Een aantal van
hen heeft zich zelfs meerdere decennia ingespannen voor het onderwijs binnen de GAV.
Ook in 2008 was onze onderwijscommissie vertegenwoordigd in het overlegplatform van een
aantal sociaal-geneeskundige beroepsverenigingen over de financiering van de beroepsopleiding. Het voorstel dat door deze verenigingen is opgesteld wordt gesteund door de
Nederlandse hoogleraren sociale geneeskunde.
Vertegenwoordigers van de GAV-onderwijscommissie namen dit jaar verschillende malen
deel aan overleg met de NSPOH over de nieuwe beroepsopleiding. Er is een docentenpool
van GAV-leden geformeerd en inmiddels zijn al enkele cursusdagen voor een groep UWVcursisten bij de NSPOH verzorgd.
Verder nam een vertegenwoordiger van de onderwijscommissie deel aan de
gezamenlijke commissie van NVVG en GAV die, onder voorzitterschap van prof. dr. J.W.
Groothoff, heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor RGA’s om eenmalig met een
aangepast opleidingstraject in aanmerking te komen voor registratie als verzekeringsarts. De
commissie heeft tevens de hoofdlijnen geschetst van een dergelijk opleidingsprogramma.
De onderwijscommissie heeft zich gebogen over de vraag of het wenselijk is om vanuit de
GAV een RGA-profielregistratie aan te vragen. Na uitvoerige discussie heeft de commissie
deze vraag negatief beantwoord. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de RGAregistratie daarmee van superspecialisatie tot een instapaantekening op weg naar de opleiding
tot verzekeringsarts zou degraderen.
Voor de financiële situatie van de GAV-onderwijscommissie verwijzen wij naar het financieel
jaarverslag van de penningmeester van de onderwijscommissie.
HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE LEVEN 2008
Bestuur per 1 januari 2008: Menno Schotel, voorzitter, Wim Appeldoorn, secretaris,Ruud
Zijl penningmeester.
Leden: Gerda van Beelen, Rob Bieger, Menno Coehoorn, Dick van Dongen,Pjotr Israëls,
Robert Kneepkens, Huibert van der Planken, Phons Schröder en Eric Groenewegen. Per
november toegetreden Sietske Homsma en Edze Buurke.
De commissie is 6 keer bij elkaar geweest op 4 februari, 1 april, 21 mei, 28 augustus, 29
oktober en 10 december en gastvrouwe voor alle bijeenkomsten was de SwissRe te
Amstelveen.
Tijdens de vergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken:
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-

de voorbereidingen van de GAV-dagen op 6 en 7 november .
GOAL, overlegmodel tussen patiëntenvereniging en medisch adviseurs Leven
Inbreng van Leven bij de opleiding tot geneeskundig adviseur
Inbreng in het ICLAM congres 2010
Richtlijnen voor het medisch advies door een geneeskundig adviseur.

HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE PERSONENSCHADE 2008
In 2008 is de Commissie vier maal bijeen geweest.
De samenstelling van de Commissie is als volgt geweest:
Bij aanvang van het jaar 2008: Marcel Ooms (voorzitter), Rob Spruijt (secretaris), Jan
Buitenhuis (penningmeester), Jan Willem Bins en Petr Pliva.
Gedurende het jaar worden vanaf april 2008 3 nieuwe leden aanvaard: Elsbeth Mattern, Ton
Ostendorf en Frank Bijl.
Jan Willem Bins beëindigde zijn lidmaatschap per oktober 2008.
Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ongewijzigd gebleven.
De commissie heeft begin 2008 een doorstart gemaakt, nadat de aandachtscommissie eind
2007 op minder prettige wijze van enkele leden afscheid had moeten nemen. Bedoeling van
de overgebleven leden was om 6x per jaar te vergaderen, waarbij 2x per jaar
vertegenwoordigers van NvN en NOV uitgenodigd zullen worden.
De oorspronkelijke groep van 5 leden werd al tijdens de tweede vergadering uitgebreid met 3
nieuwe leden. Op 7 april 2008 verwelkomde de groep nieuwe leden Elsbeth Mattern, Ton
Ostendorf en Frank Bijl.
Jan Willem Bins had al aangegeven bij de doorstart slechts tijdelijk beschikbaar te zijn. Hij
verliet de commissie tijdens de vergadering van 6 oktober 2008.
Gezien de onzekerheid inzake de koers die het GAV-bestuur zal kiezen, is besloten om niet
direct nieuwe leden te gaan werven ter vervanging van Jan Willem Bins, dan wel ter
uitbreiding.
De commissie heeft zich in 2008 o.a. beziggehouden met zaken betreffende voortgang van de
WMSR.
Tevens werd een nieuwe initiatief genomen betreffende de whiplashproblematiek, n.a.v. de
nieuwe NvN-richtlijnen van november 2007. Jan Buitenhuis heeft een werkgroep
samengesteld en werkt aan een voorstel m.b.t. de handelswijze in whiplashzaken.
Met collegae Flip Edixhoven (vertegenwoordiger NOV) en Ernst van der Doel
(vertegenwoordiger NvN) werden de standpunten rondom gebruik AMA-5 en AMA-6 in
relatie tot de NOV- en NvN-richtlijnen doorgenomen. Hun visies hebben de vervolgacties van
de commissie mede bepaald. Deze acties bestonden o.a. uit een formele schriftelijke actie
-geleid via het GAV-bestuur- richting beide beroepsgroepen NOV en NvN, om hun
standpunt te vernemen inzake gebruik AMA-5 of 6. Een officiële reactie is nog niet binnen.
De overige initiatieven van de commissie op dit gebied hebben ertoe geleid, dat de GAV een
officieel standpunt heeft kunnen innemen, inzake de discussie AMA-5 en 6. Tijdens een ALV
werd dit standpunt gecommuniceerd.
De commissie leverde verder een bijdrage aan de GAV-site.
De commissie bestudeerde relevante jurisprudentie en discussieerde over de gevolgen van
juridische aangelegenheden voor de dagelijkse praktijk van de geneeskundig adviseur.
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De commissie adviseerde de onderwijscommissie en voorzag een ingezonden brief inzake de
whiplashbeoordeling van commentaar voor GAV-scoop.
Vanuit de Commissie is er ook een bijdrage geleverd aan de organisatie van de GAV-dagen.
De commissie heeft verder een oordeel gegeven t.a.v. de uitkomsten van de werkgroep
"medisch advies" van de GAV. Uitkomsten van dit oordeel zijn doorgegeven aan Joke
Schreuder ten bate van de werkgroep.
Met bovenstaande is een roerige periode afgesloten, die was opgeroepen door het plotse
vertrek van een aantal oudgedienden binnen de aandachtscommissie. In de nieuwe
samenstelling is gezocht naar een nieuw evenwicht, en dat is gevonden.
De commissie is vol vertrouwen het nieuwe jaar 2009 ingegaan. De eerste vergadering in
2009 heeft op 26 januari plaatsgevonden en daarin is de basis gelegd voor een groot aantal
nieuwe initiatieven voor de komende periode.
HET JAARVERSLAG VAN DE GAVdagen commisie
De samenstelling van de GAVdagen commissie was in 2008 als volgt:
Petr Pliva - voorzitter
Ton Wools – secretaris
Jan Buitenhuis – penningmeester
Jan Bronsema – lid
Pjotr Israëls – lid
Ruud Zijl – lid.
Annette de Wind - lid
De GAVdagen waren op donderdag 6 en vrijdag 7 november 2008 met als locatie
De Sparrenhorst in Nunspeet.
Net als voorgaande jaren was er een Engelstalige dag op donderdag en een Nederlandstalige
dag op vrijdag. Er waren dit jaar geen afzeggingen van sprekers.
Het voorzitterschap op donderdag was in handen van Monique Tolsma en op vrijdag in
handen van Cees Geluk. Beiden hebben zich uitstekend van hun taak gekweten.
De GAVdagen zijn door de deelnemers gewaardeerd als goed – uitstekend; ook de locatie
werd als goed en uitstekend beoordeeld in tegenstelling tot het vorige jaar. Hiermee
aangevende dat de keus voor een wisseling van locatie goed is geweest.
De leden (1 lid was helaas verhinderd i.v.m. reeds geplande vakantie) van de commissie
hebben van 5 – 7 juni 2008 ook nog een reis naar Praag gemaakt. Deze reis was bedoeld om
deel te nemen aan het jaarlijkse congres georganiseerd door de EUMASS
Het budget van de commissie liet dit toe.
In de afsluitende evaluatie vergadering van de commissie in december 2008 is besloten om in
2009 samen met de NVVG de verzekeringsgeneeskundige dagen te organiseren.
De samenstelling van de commissie is hierdoor veranderd. Ton Wools heeft aangegeven geen
deel meer te willen uitmaken van de organisatie commissie; ook Ruud Zijl neemt niet langer
deel. De rest van de commissie gaat samen met leden van de NVVG dit symposium verder
vorm geven.
Terugkoppeling WMSR afgevaardigden
2008 was een belangrijk jaar voor de WMSR, omdat de richtlijn medisch specialistische
rapportage verscheen. Deze richtlijn kwam tot stand in samenwerking met de KNMG en
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regelt de professionele standaard van artsen die als deskundige optreden in een
civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure.
Met het verschijnen van deze richtlijn, in januari 2008, ontstond direct vanuit diverse
specialistenverenigingen de vraag om certificering en opleiding. De werkgroep heeft zich
daarop moeten beraden in welke vorm zij verder wilde gaan, waarbij na ampele overwegingen
en na het inwinnen van deskundig advies, is besloten een vereniging op te richten (de VMSE).
In de tweede helft van 2008 is veel werk verricht met het schrijven van statuten en een
huishoudelijk reglement. Tevens zijn de eerste voorbereidingen getroffen ten aanzien van het
organiseren van een opleiding voor rapporterend deskundigen. In maart 2009 komt de WMSR
opnieuw bijeen om de voorgang te bespreken.
Max Hendriks
Secretaris GAV
16-03-2009
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