
Jaarverslag GAV 2009

De in het jaarverslag van 2008 beschreven bedrijvigheid zette zich in 2009 onverminderd voort. Er 
was ruimschoots aandacht voor het onderhouden van contacten met veel externe partijen, waarvoor in 
2008 de bodem reeds was gelegd. 

Een grote mijlpaal werd bereikt door het van start gaan van de volledig vernieuwde opleiding tot 
verzekeringsarts met integratie van de RGA opleiding in het najaar van 2009. Een grote groep leden is 
gestart met de RGA opleiding, naast een groot aantal leden dat als zij-instromer de opleiding tot 
verzekeringsarts volgt. De onderwijscommissie, en ook de registratiecommissie waren hierbij intensief 
betrokken.

De oprichting van het Kenniscentrum Particuliere Verzekeringsgeneeskunde kreeg steeds meer vorm 
en er werd een intentieverklaring tot samenwerking met het UMCG opgesteld. 
Regelmatig vond overleg plaats met het Verbond van Verzekeraars, waarbij informatie-uitwisseling op 
een constructieve wijze leidde tot samenwerking en betrokkenheid van beide partijen.

Ook in 2009 was de GAV intensief betrokken bij het naar voren brengen van haar zienswijze bij de 
wijziging van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
Veel leden zetten zich in door de GAV te vertegenwoordigen de EUMASS/UEMASS, de 
Letselschaderaad, de IWMD, de WMSR, de ICLAM-board en -committee en de LAD.

Voor het eerst werden de wetenschappelijke congresdagen in samenwerking met de NVVG 
georganiseerd. Onveranderd traditioneel in november. Deze VG-dagen waren als vanouds van hoog 
niveau en werden goed bezocht en beoordeeld door zowel GAV-leden als leden van de NVVG. Een 
succesvol concept dat daarom zal worden herhaald in het komende jaar.

Met een grote afvaardiging van de leden werd in twee invitational conferences nagedacht over de 
mogelijkheden om de structuur van de vereniging te moderniseren. Het bestuur had bemerkt dat 
nieuwe tijden andere eisen stellen aan de wijze waarop de vereniging om moet gaan met interne en 
externe vraagstukken. Er werd een plan opgesteld en gepresenteerd aan de leden om het bestuur 
vooral met het besturen van de Vereniging te belasten en inhoudelijke zaken te positioneren binnen 
een raad. Zo werd het idee voor de GAVraad geboren. Kortere lijnen en betere terugkoppeling moeten 
gaan zorgen voor een efficiëntere aanpak van inhoudelijke vraagstukken waarbij meer leden, vooral 
ook jonge en nieuwe leden, betrokken zijn. 

SBVO werkte met veel enthousiasme weer aan de uitgave van GAVscoop, die in 2009 3 keer 
verscheen. 

In 2009 zijn de fundamenten gelegd voor modernisering van de GAV op vele fronten. Modernisering 
die de vereniging zal sterken in het krachtenveld waarin de leden hun werk verrichten. 

HET BESTUUR

Per 1 januari 2009 bestond het bestuur uit:
• Pjotr Israëls, voorzitter
• Max Hendriks, secretaris
• Annelien van Amelsfoort-Sessink, penningmeester
• Jan Bronsema
• Robert Kneepkens, 
• Gerardine van Strien
• Henk Boersma
• Marcel Ooms

Wijzigingen in het bestuur:
 In mei 2009 is Marcel Ooms afgetreden en is Astrid Blaauw toegetreden tot het bestuur.
In november 2009 is Pjotr Israëls afgetreden als voorzitter en bestuurslid en is Astrid 
Blaauw gekozen tot voorzitter.
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Er werden in 2009 negen bestuursvergaderingen gehouden. 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:

In 2009 werden drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden:

Op 12 februari te gast bij Stichting Univé Rechtsbijstand te Assen.
Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de vergadering werd door door Sjef 
Berendsen, werkzaam als senior adviseur en klinisch psycholoog bij het Instituut voor 
Psychotrauma een voordracht gehouden over de evidence based behandelingen voor de 
posttraumatische stressstoornis, te weten cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Op 18 mei 2009 te gast bij Generali verzekeringen te Diemen.
Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de vergadering werd door dr. Rita Kappel, 
plastisch chirurg, werkzaam in het UMC St. Radboud te Nijmegen, een boeiende 
verhandeling verzorgd over “radial pain and fatigue syndrome”.
         
Op 24 november 2009 te gast bij CED-Meditel te Capelle aan den IJssel.
Tijdens het wetenschappelijke gedeelte werd door Dr. Ilius uit Hongarije een vlotte 
presentatie over arteriële stijfheid en cardiovasculaire risico’s gegeven.

HET LEDENTAL VAN DE GAV

Op 01 januari 2009 telde de GAV 187 leden. Op 31 december 2009 telde de GAV 196 
leden. 

DE DR. EVERT BOSCH PRIJS

De prijs van de GAV voor wetenschappelijke bijdragen binnen het vakgebied van de 
geneeskundig adviseur is in 2009 niet uitgereikt.

GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN

De volgende leden waren in 2009 door de GAV afgevaardigd:
• Juul Meulenkamp de huidige Letselschade Raad
• Wim Schuwirth en Frank Bijl in de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage 

( WMSR ) Deze werkgroep is m.i.v. 18-03-2009 opgeheven.
• Phons Schröder in het Bureau 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

HET JAARVERSLAG VAN DE REGISTRATIECOMMISSIE 2009

De Registratiecommissie bestond in het verslagjaar uit de volgende leden:
Joost de Vreeze, voorzitter
Joke Schreuder, secretaris en penningmeester tot 5 maart
Monique Timmerhuis, lid, bewerker L t/m Z
Menno Schotel, penningmeester per 5-3-2009, secretaris van 5 maart tot 24 november.
Joyce Goppel, lid, bewerker A t/m K
Rogier Dick, secretaris sinds 24 november 2009.

2



De Registratiecommissie kwam in 2009 driemaal voltallig bijeen en wel op 5 maart en  9 
juli bij SNS-Reaal te Utrecht en op 28 october in Oud Londen te Zeist.
 
Activiteiten van de Registratiecommissie

- In 2009 kwamen 9 RGA’s in aanmerking voor herregistratie. 
- 5 RGA’s werden zonder meer geherregistreerd voor de periode van 5 jaar. 
- 1 RGA werd voor de periode van 3 jaar, tot 1-1-2012, geherregistreerd.
- 1 RGA werd voor de periode van 2 jaar, tot 1-1-2011, geherregistreerd.
- 1 RGA had een verkorte herregistratietermijn tot 2011. Er werd een nieuwe 

herregistratie voor 5 jaar aangevraagd, waarna besloten moest worden de 
huidige termijn aan te houden en pas tegen het einde daarvan een nieuwe 
aanvraag voor de dan komende 5 jaar in te wachten.

- Uitschrijving uit het RGA-register dit jaar volgde voor één persoon wegens 
het staken der werkzaamheden.

- Per 01-01-2010 zijn 134 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-eisen  voor niet-leden en over de gewijzigde uren-eis, welke nu reeds 
bij aanvraag van het RGA-schap minimaal 16 uren/week dient te bedragen. 

- Joke Schreuder heeft haar lidmaatschap van de Accreditatie- en Registratiecie. 
per 5 maart 2010 beëindigd en bijgevolg de door haar gedurende 13 jaren op zo 
excellente wijze verrichte taken als secretaris èn penningmeester overgedragen 
aan Menno Schotel.

- Rogier Dick is per 24 november 2009 toegetreden tot de commissie en heeft de 
functie van secretaris van de Accreditatie- en Registratiecommissie, welke Menno 
Schotel sinds dit voorjaar vervulde naast het penningmeesterschap, op zich 
genomen.

-  Medewerking werd verleend aan een vernieuwd ontwerp Inschrijfformulier voor 
kandidaten GAV-lidmaatschap.

- Er werden 5 nieuwe aanmeldingsformulieren van kandidaten voor het GAV-
lidmaatschap ontvangen.

- Op de  presentielijsten van de drie Algemene Ledenvergaderingen van de GAV op 
12/2, 28/5 en 24/11, met aansluitend steeds een wetenschappelijke voordracht 
van uitstekend niveau, prijkten de namen van 60, 60 respectievelijk 49 personen. 
Zoals bekend wordt het bijwonen van deze vergaderingen met twee 
accreditatiepunten gehonoreerd. 

HET JAARVERSLAG VAN SBVO 2009

Het bestuur werd gedurende het jaar 2009 gevormd door:
Dhr. K. de Wilde, voorzitter
Mw. G.A. van Beelen, penningmeester
Dhr. M.L.A. Schotel, secretaris
Mw. N.W.M. van Cappellen – de Graaf
Dhr. J.J. Meulenkamp. 

Het bestuur werd ondersteund door:
Dhr. S.J.H. Eggen
Dhr. W.G. Fontein
Dhr. F.S.L. Schmidt
Mw. G.A. van Strien.
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Het Bestuur vergaderde in 2009 zes maal, steeds ten kantore van De Amersfoortse 
Verzekeringen. Daarnaast werd natuurlijk veelvuldig gebruik gemaakt van Internet ten 
aanzien van de redactionele activiteiten. 

De hoofdactiviteit van de Stichting bleef ook in 2009 het uitgeven van GAVscoop. Dit jaar 
werden weer drie uitgaven gerealiseerd en wel in de maanden april, september en 
december. GAVscoop werd verzonden aan alle leden van de GAV. In de loop van 2009 
bleef het aantal externe abonnees stabiel op 18, waarvan 14 betalende. Aan een viertal 
abonnees, waaronder de Koninklijke Bibliotheek, werd GAVscoop als vanouds om niet 
toegezonden.

Voor de lezer waarschijnlijk ongemerkt werd vanaf GAVscoop 2/2009 een gewijzigde 
techniek toegepast, waardoor in het drukprocédé het zogenaamde filmen kon worden 
overgeslagen. In verband daarmee werd vanaf dat nummer zowel de lay-out als de 
verdere  afwerking verzorgd door  het grafisch servicebureau HieroSign.  

In 2009 konden 80 pagina’s worden uitgegeven, een mooie toename ten opzichte van de 
laatste jaren. 

In deze 13e jaarjaargang wisselden een keur aan artikelen van met name medisch-
juridische en orgaan-specialistische aard en artikelen vanuit de klinische psychologie 
elkaar in een gezonde harmonie af. Tevens was er ruimschoots aandacht voor het 
specifieke terrein van de Register Geneeskundig Adviseur door bijdragen vanuit het GAV-
bestuur aangaande gedragscodes, beroepscodes en de als functionele tweestrijd 
beschreven problematiek van het delen van de bepaalde medische kennis met leken in 
de verzekeringswereld over hun cliëntèle. 
Een hierbij gebleken zo betreurenswaardige tekortkoming in de redactionele 
terugkoppeling na bewerking van een aangeboden artikel vóór publicatie gaf de redactie 
aanleiding haar beleidslijn in dezen aan te scherpen. 
Zowel voor de scheidende als de aantredende voorzitter van de GAV kon ons tijdschrift 
als spreekbuis functioneren richting de leden.

Dit jaar kon GAVscoop opnieuw bogen op een gezond evenwicht tussen artikelen van de 
hand van GAV-leden en bijdragen van externe auteurs.

Hoewel in verband met het failleren van het reclamebureau van een onzer paginagroot 
adverterende relaties ook de SBVO averij opliep, kon toch ook een nieuwe adverteerder 
worden verwelkomd.

Desgevraagd werd door de SBVO een financiële bijdrage verleend aan het 
minisymposium ter gelegenheid van de promotie van het gewaardeerde GAV-lid J. 
Buitenhuis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 3 juni 2009. Van zijn dissertatie ‘The 
Course of Whiplash’ met als subtitel ‘’ Its Psychological Determinants and Consequences 
for Work disability’ werd in het laatste nummer dit jaar een beknopte samenvatting 
opgenomen.

De GAVscoop site ten slotte, mocht zich in 2009 in een groeiend aantal bezoekers 
verheugen, de up-to-date gehouden nascholingsagenda en de index van de in de 
afgelopen dertien jaar verschenen uitgaven maakten zo een professionele benadering 
van ons mooie werkterrein mogelijk. 

HET JAARVERSLAG VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE 2009

De onderwijscommissie bestond in 2009 uit de volgende personen:
Thijs Brandt 
Jan Bronsema 
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Jan Buitenhuis 
Jan Hoevenaars (secretaris)
Dinesh Kaulesar Sukul 
Monique Tolsma (voorzitter)
Frans van den Wildenberg (penningmeester)

De onderwijscommissie heeft in 2009 zeven keer plenair vergaderd. Daarnaast hebben 
delegaties van de commissie met grote regelmaat overleg gevoerd met onze 
samenwerkings-partner de NSPOH over de invulling van de nieuwe opleidingen. 

Na jaren van voorbereidende activiteiten kon dit jaar een begin gemaakt worden met 
oogsten. In november 2009 startten twee goed gevulde opleidingsgroepen. Een groep 
van reeds geregistreerde RGA’s die de verkorte opleiding gaat doen tot verzekeringsarts 
(de zogenaamde “zij-instroomopleiding”). Daarnaast een groep die startte met de 
basisopleiding medisch adviseurs (de opvolger van de RGA-opleiding). Uniek is dat de 
GAV-onderwijs-commissie hierbij fungeert als SGRC-erkende opleidingsinrichting voor de 
praktijkopleiding. Thijs Brandt is coördinator van deze praktijkopleiding. De GAV heeft 
budget beschikbaar gesteld voor de opleiding van een zestal opleiders. Op 1 december 
2009 heeft de onderwijscommissie een kick-off sessie voor deze opleiders georganiseerd 
in Harmelen. 

Monique Tolsma heeft Jan Bronsema opgevolgd in de NSPOH Programmacommissie.
De GAV-onderwijscommissie heeft ingestemd met het door de NSPOH opgesteld plan 
voor de brede opleiding tot verzekeringsarts.

Een delegatie van onze commissie heeft op 28 januari 2009 overlegd met 
prof. dr. J.J.L. van der Klink en prof. dr. J.W. Groothoff over de samenwerking tussen 
GAV en UMCG. Dit zowel met betrekking tot het kenniscentrum private verzekeringen als 
de rol die het UMCG bereid is te spelen bij de wetenschappelijke onderdelen van 
bovengenoemde nieuwe opleidingen. Jan Buitenhuis is vanuit de GAV de contactpersoon 
voor het kenniscentrum. 

Ook in 2009 was onze onderwijscommissie vertegenwoordigd in het overlegplatform van 
een aantal sociaal-geneeskundige beroepsverenigingen over de financiering van de 
beroeps-opleiding. Uit strategische overwegingen is ervoor gekozen om de KNMG 
hierover verder de onderhandelingen met de overheid te laten voeren. 

In 2010 zullen onze inspanningen zich vooral gaan richten op het ondersteunen van de 
NSPOH bij de invulling van het cursorisch onderwijs en bij het bewaken van de kwaliteit 
van de praktijkscholing. Verder gaan wij ons voorbereiden op de komst van een groep 
UWV-artsen die in het kader van hun opleiding tot verzekeringsarts stage komen lopen in 
ons werkveld. Hierover wordt reeds met het Verbond van Verzekeraars van gedachten 
gewisseld.  

Omdat de onderwijscommissie in de huidige constructie niet beschikt over een eigen kas 
maar rechtstreeks haar onkosten declareert bij de GAV-penningmeester, stelt onze 
penningmeester geen apart financieel jaaroverzicht op over 2009.

HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE LEVEN 2009

Bestuur per 1 januari 2009: Schotel, voorzitter, Appeldoorn, secretaris, Zijl 
penningmeester. 
Leden: Van Beelen, Coehoorn,  Van Dongen, Israëls, Kneepkens, Van der Planken, 
Schröder en Groenewegen, Homsma en Buurke.
Uitgetreden R Bieger per september 2009
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De commissie is 6 keer bij elkaar geweest op 29 januari, 26 maart, 4 juni, 10 september, 
20 oktober en 2 december. Gastvrouwe voor alle bijeenkomsten was de SwissRe te 
Amstelveen.

Tijdens de vergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken:
• De voorbereidingen van de GAV-dagen op 12 en 13 november .
• GOAL, overlegmodel tussen patiëntenvereniging en medisch adviseurs Leven, dit 

jaar als onderwerp “aangeboren hartafwijkingen”.
• Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 
• HIV, acceptatie bij levensverzekeringen
• Levensverzekeringen voor gehandicapten
• Spontaan informeren van kandidaat-verzekerde
• Elektronisch dossier en geheimhouding
• Casuïstiek

HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE PERSONENSCHADE 2009

De samenstelling van de Commissie is als volgt geweest: 

Marcel Ooms (voorzitter)
Rob Spruijt (secretaris)
Jan Buitenhuis (penningmeester)
Frank Bijl 
Elsbeth Mattern
Ton Ostendorf
Petr Pliva. 

Gedurende het jaar wordt Gerardine van Strien aan de commissie toegevoegd, eerst als 
toehoorder vanaf 30 november 2009 als voorzitter a.i..  

In 2009 is de Commissie vijf maal bijeen geweest. 

De commissie heeft meerdere malen gesproken over haar positie binnen de GAV. Telkens 
was dit als reactie op plannen van het GAV-bestuur. In de nieuwe opzet voor de GAV-
structuur was aanvankelijk geen plek ingeruimd voor de commissie Personenschade. In 
de loop van het jaar is geen definitieve structuur vastgesteld, zodat de commissie 
voorlopig ongewijzigd haar werkzaamheden voortzet. In de nieuwe GAV-structuur zal 
waarschijnlijk wel plek zijn voor een vergelijkbare groep als de huidige commissie. 

De commissie heeft zich in 2009 verder intensief beziggehouden met de ontwikkelingen 
op het gebied van de AMA-VI richtlijnen en de relatie met NOV en NvN. Gesprekken zijn 
gevoerd met vertegenwoordigers van deze specialistenverenigingen, waarbij de 
commissie een vinger aan de pols houdt m.b.t. de richtlijnontwikkeling. 

Verder heeft de commissie verzoeken vanuit het GAV-bestuur behandeld, zoals reacties 
op ingezonden stukken in GAV-scoop, reacties op stukken van de werkgroep VU van prof. 
Akkermans, reacties op de resultaten van de werkgroep GAV medisch advies etc..

T.a.v. de NVMSR zet de commissie zich in voor betrokkenheid van de medisch adviseurs 
bij de activiteiten van de NVMSR. Zo heeft de commissie aangeboden medisch adviseurs 
beschikbaar te stellen voor de beoordeling van experts conform de checklist zoals door 
de specialisten opgesteld. Deze checklist is door de commissie beoordeeld en 
geaccordeerd. 

HET JAARVERSLAG VAN DE VG dagen commissie
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De samenstelling van de VGdagencommissie was in 2009 als volgt:Rienel Buurman 
(NVVG) – voorzitter
Jan Buitenhuis (GAV) – penningmeester
Rob Tonkes (NVVG) – secretaris
Jan Bronsema (GAV) – lid
Peter Gabeler (NVVG) – lid
Pjotr Israëls (GAV) – lid
Petr Pliva (GAV) – lid
Henk van Schie (NVVG) – lid
Annette de Wind (NVVG) – lid
Ruud Zijl (GAV) – lid

In 2009 werden voor het eerst de Verzekeringsgeneeskundige Dagen georganiseerd, 
door de GAV en de zustervereniging NVVG gezamenlijk. De VGdagen zijn een 
voortzetting van de GAVdagen die in de voorafgaande jaren waren georganiseerd. De 
Dagen vonden plaats op donderdag 12 en vrijdag 13 november in het 
Conferentiecentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.

In totaal werden 294 deelnemers geteld, 184 op de eerste dag en 249 op de tweede dag. 
Gerekend naar de ledenaantallen van de beide verenigingen, waren de NVVG-leden nog 
ondervertegenwoordigd. Wellicht dat dit is toe te schrijven aan de relatieve 
onbekendheid bij deze leden met de Dagen en dat de deelname in de komende jaren nog 
zal toenemen. De AbSG heeft 12 punten toegekend aan deelneming aan de beide dagen.

Op de voorafgaande woensdagavond hield dr. J. Dequeker een boeiend verhaal over zijn 
onderzoekingen over “De kunstenaar en de dokter”. 
De formule van de GAVdagen volgend, was op donderdag de voertaal Engels, waardoor 
sprekers uit het buitenland aangetrokken konden worden en op vrijdag was de voertaal 
Nederlands.
Voorzitter op de Engelstalige dag was Annette de Wind en de Nederlandstalige dag werd 
door Joost de Vreeze voorgezeten. Beiden hebben zich op voortreffelijke manier, met 
veel enthousiasme en voortvarendheid van hun taak gekweten.

Het programma was divers met sprekers op alle gebieden – leven, arbeidsongeschiktheid 
en personenschade – zonder centraal thema. ‘s Morgens waren er plenaire lezingen, ’s 
middags was er een keuzeprogramma voor de deelnemers.  De lezingen kunnen 
ingedeeld worden in algemene/beschouwende onderwerpen, medische updates en 
arbeidsongeschiktheid(sclaims). Er was een paneldiscussie over de toekomst van het 
verzekeringsgeneeskundig onderzoek onder leiding van professor dr. Johan Groothoff.

Verheugend is de toenemende belangstelling van jonge wetenschappelijk onderzoekers 
op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde, die de VGdagen als een goed forum zien 
om hun onderzoeksbevindingen uit te dragen. De parallelsessies op de Nederlandstalige 
dag waren geheel aan dit jonge onderzoek gewijd. Ze waren geanimeerd en van groot 
nut zowel voor de toehoorders als de sprekers die input vanuit de praktijk kregen voor 
hun onderzoeksvragen.

De waardering van de deelnemers voor de organisatie en de sprekers was groot, zoals 
bleek uit de enquête die door de deelnemers aan het eind van het symposium werd 
ingevuld. De VGdagen zullen in 2010 een vervolg krijgen.

Max Hendriks
Secretaris GAV
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