
JAARVERSLAG GAV 2010 
 
 
INLEIDING 
2010 was in vele opzichten een jaar van grote veranderingen voor de GAV. De plannen voor 
de nieuwe structuur die in 2009 waren uitgewerkt en aan de leden voorgelegd, werden in 2010 
gerealiseerd. De GAVraad werd geïnstalleerd om inhoudelijke zaken op alle terreinen van de 
particuliere verzekeringsgeneeskunde te coördineren en het aantal bestuursleden werd daarom 
teruggebracht naar 5. Onverminderd werden interne en externe contacten warm gehouden en 
geïntensiveerd. Onder andere met het Verbond van Verzekeraars, de Letselschaderaad, Vrije 
Universiteit, ASIM, NVMSR en NVVG. De vorming van het kenniscentrum particuliere 
verzekeringsgeneeskunde kreeg meer vorm met de verschijning van de startnotitie in 
december. 
 
Op 1 mei 2010 werd de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 
geïmplementeerd. De GAV leverde hieraan een grote bijdrage onder andere door intensieve 
betrokkenheid bij de voorlichtingsbijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars voor haar 
leden en actieve deelname aan de formulering van Q&A's op de website van het Verbond. 
 
Veel leden zetten zich ook in 2010 in door de GAV te vertegenwoordigen de 
EUMASS/UEMASS, de Letselschaderaad, de IWMD, de WMSR, de ICLAM-board en-
committee en de LAD.  
 
Met trots lanceerde de GAV in augustus eindelijk de nieuwe website. Modernisering die 
noodzakelijk was om de communicatie binnen de vereniging te optimaliseren.  
 
Met het afscheid van Jan Bronsema uit het bestuur, werd de vereniging onder luid applaus op 
de algemene ledenvergadering op 14 september een erelid rijker. De GAV kent vanaf dan een 
tweede erelid naast Phons Schröder. 
 
In november werden de verzekeringsgeneeskundige dagen in Noordwijkerhout opnieuw goed 
bezocht. Het betrof weer een gevarieerd programma met boeiende sprekers uit binnen- en 
buitenland, traditiegetrouw verdeeld over een Engelstalige en een Nederlandstalige dag. De 
formule van samenwerking tussen GAV en NVVG bleef gehandhaafd en zal worden 
gecontinueerd.  
 
SBVO bracht ook in 2010 GAVscoop uit. De redactie slaagde er in om interessante 
wetenschappelijke bijdragen voor ons vakgebied te verzamelen en de leden ook in 2010 drie 
maal te verrassen met een boeiend blad op de deurmat.  
 
Voor de GAV eindigde 2010 met een zeer droevige gebeurtenis. Ons zeer gewaardeerde 
erelid Phons Schröder overleed plotseling op 19 december. Hij was een meer dan actief lid 
van onze vereniging aan wie de GAV op veel fronten veel dank verschuldigd is. Op 23 
december was bijna de helft van de leden aanwezig bij de uitvaart. Wij missen zijn warme en 
markante persoonlijkheid.  
 
 
HET BESTUUR 
 
Per 1 januari 2010 bestond het bestuur uit: 

• Astrid Blaauw, voorzitter 
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• Max Hendriks, secretaris ( 2e termijn ) 
• Annelien van Amelsfoort-Sessink, penningmeester 
• Jan Bronsema 
• Robert Kneepkens 
• Gerardine van Strien 
• Henk Boersma 

 
Wijzigingen in het bestuur: 
In 2010 zijn Annelien van Amelsfoort, Jan Bronsema en  Robert Kneepkens afgetreden. 
Marjan Erkamp is toegetreden tot het bestuur. 
Gerardine van Strien is benoemd tot penningmeester. 
 
Er werden in 2010 8 bestuursvergaderingen gehouden.  
Het bestuur heeft zich in 2010 onder andere gericht op de volgende onderwerpen: 
Interne structuurwijziging GAV, instellen GAVraad, intensiveren samenwerking externe instanties, 
voorbereiding oprichting kenniscentrum, gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële 
instellingen 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN: 
 
In 2010 werden twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden: 
 
Op 9 maart was de GAV  te gast bij RVS te Ede. 
Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de vergadering werd een voordracht gehouden door Gouke 
J. Bonsel MD PhD, Professor Perinatal Care & Public Health, Erasmus Medical Center – Rotterdam. 
 
Titel voordracht: Nieuwe kansen verzekerd 
 

 
Op 14 september te gast bij Achmea te Zeist.. 
Het wetenschappelijk gedeelte werd verzorgd door Dr. Udo J.L. Reijnders, forensisch arts te 
Amsterdam. 
Zijn met vele lichtbeelden geïllustreerde voordracht onder de titel “Herkenning van letsel door 
lichamelijk geweld’’ vond een zeer geïnteresseerd publiek 
          
 
 
HET LEDENTAL VAN DE GAV 
 
Op 01 januari 2010 telde de GAV 196 leden. Op 31 december 2010 telde de GAV 194 leden.  
 
 
 
 
DE DR. EVERT BOSCH PRIJS 
 
De prijs van de GAV voor wetenschappelijke bijdragen binnen het vakgebied van de geneeskundig 
adviseur is in 2010 niet uitgereikt. 
 
 
GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN 
 
De volgende leden waren in 2010 door de GAV afgevaardigd: 

• Juul Meulenkamp in de Letselschade Raad  
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• Robert Kneepkens in het Bureau van de ICLAM  
• Jessika Pietersen en Tineke Woldberg in de Committee van de ICLAM  
• Juul Meulenkamp in de LAD 
• Jan Willem Bins in de EUMASS/UEMASS 

 
 
HET JAARVERSLAG VAN DE REGISTRATIECOMMISSIE 2010 
 
De Registratiecommissie bestond in het verslagjaar uit de volgende leden: 
 
Joost de Vreeze, voorzitter 
Monique Timmerhuis, lid, bewerker L t/m Z 
Menno Schotel, penningmeester 
Joyce Goppel, lid, bewerker A t/m K 
Rogier Dick, secretaris 
 
De Registratiecommissie kwam in 2010 tweemaal voltallig bijeen en wel op 22 april (bij SNS-Reaal te 
Utrecht) en 14 september (bij Achmea). 
  
Activiteiten van de Registratiecommissie 
 

- In 2010 kwamen 27 RGA’s in aanmerking voor herregistratie.  
- 17 RGA’s werden zonder meer geherregistreerd voor de periode van 5 jaar.  
- 2 RGA's werden voor de periode van 3 jaar, tot 1-1-2013, geherregistreerd. 
- 1 RGA werd voor de periode van 2 jaar, tot 1-1-2012, geherregistreerd. 
- Uitschrijving uit het RGA-register dit jaar volgde voor vijf personen; een wegens het 

staken der werkzaamheden, een wegens niet ontvangen van een verzoek om 
herregistratie en 3 wegens niet voldoen aan de herregistratie-eisen. De laatste verzoeken 
zijn nog in behandeling 

- Er zijn geen nieuwe RGA's ingeschreven. 
- Per 01-01-2011 zijn 130 geneeskundig adviseurs als RGA geregistreerd. 
- De registratiecommissie besluit RGA's te herregistreren aan de hand van gegevens die voor 

herregistratie voor de SGRC aangeleverd werden, mits aantal gewerkte uren en ICT voldoende 
zijn en een overzicht van verrichte activiteiten wordt aangeleverd.  

- Op de  presentielijsten van de  Algemene Ledenvergaderingen van de GAV prijkten de namen 
van  63 (9 maart) en 59 (14 september) leden. Zoals bekend wordt het bijwonen van deze 
vergaderingen  met twee accreditatiepunten gehonoreerd.   

 
In 2011 moeten 7 RGA's herregistreren. Aandachtspunt dit jaar zijn: 

- De voorbereiding op 2012, wanneer het zal gaan om herregistratie van 72 RGA's. 
- Verder uitwerken procedure registratie/herregistratie aan de hand van de nieuwe opleiding.  

 
HET JAARVERSLAG VAN SBVO 2010 
  
Zie website GAVscoop:  http://www.gavscoop.nl 
 
HET JAARVERSLAG VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE 2010 
 
De onderwijscommissie bestond in 2010 uit de volgende personen: 
 
Thijs Brandt  
Jan Bronsema  
Jan Buitenhuis  
Jan Hoevenaars (secretaris) 
Dinesh Kaulesar Sukul  
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Monique Tolsma (voorzitter) 
Frans van den Wildenberg (penningmeester) 
 
De onderwijscommissie heeft in 2010 zes keer plenair vergaderd. Daarnaast hebben de  
commissieleden diverse malen als docent  opgetreden in de door de NSPOH georganiseerde 
opleidingen. Op 2 maart 2010 nam een delegatie van de commissie deel aan het structurele overleg 
met NSPOH en NVVG over de beroepsopleidingen.  
 
In 2010 vervolgde een groep van reeds geregistreerde RGA’s hun verkorte opleiding tot 
verzekeringsarts (de zogenaamde “zij-instroomopleiding”). Daarnaast was een groep bezig met de 
basisopleiding medisch adviseurs (de opvolger van de RGA-opleiding). De GAV-onderwijs-
commissie fungeert hierbij als SGRC-erkende opleidingsinrichting voor de praktijkopleiding. Op 23 
juni 2010 werd mede door onze onderwijscommissie een terugkomdag georganiseerd voor onze 
praktijkopleiders. Eind 2010 startte de NSPOH met twee nieuwe opleidingsgroepen 
verzekeringsgeneeskunde. Op verzoek van onze commissie heeft het Verbond van Verzekeraars haar 
leden opgeroepen stageplaatsen beschikbaar te stellen voor cursisten van de opleiding 
verzekeringsgeneeskunde.  
 
Onze voorzitter heeft op verzoek van de GAV plaatsgenomen in de Projectgroep modernisering 
verzekeringsgeneeskunde. 
 
Vlak voor de kerst werden wij opgeschrikt door het nieuws van het plotselinge overlijden van onze 
oud-commissievoorzitter Phons Schröder. Phons was een unieke collega. Zijn verdiensten voor het 
onderwijs binnen onze vereniging zijn niet in woorden uit te drukken.   
 
In 2011 organiseren GAV en  ABIME een AMA-6 cursus. Samen met AAIM wordt ook een mortality 
methodology courses gegeven. Het hebben gevolgd van deze onderwijsblokken maakt deel uit van de 
eisen die thans worden gesteld aan het verkrijgen van de RGA registratie.   
 
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 2010 
 
 
HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE LEVEN 2010 
 
 
Bestuur per 1 januari 2010: Schotel, voorzitter, Appeldoorn, secretaris, Zijl penningmeester.  
Leden: Van Beelen, Coehoorn,  Van Dongen, Israëls, Kneepkens, Van der Planken, Schröder,  
Groenewegen en Buurke. 
Uitgetreden; G.A. van Beelen per 2-11- 2010 
Overleden; A.E. Schröder 19 december 2010. 
Bestuurswisseling; per 2 september; W.C. Appeldoorn wordt voorzitter, H.J.M. van der Planken 
secretaris en R.W.G. Zijl blijft penningmeester. 
 
De commissie is 5 keer bij elkaar geweest op 25 januari, 11 maart, 27 mei, 2 september en 2 
november. Vier bijeenkomsten bij de Swiss Re te Amstelveen en een bijeenkomst bij voormalig lid en 
collega Schröder thuis. 
 
 
Tijdens de vergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken: 
 

- Vragenbrieven over congenitale hartafwijkingen 
- Beroepscode GAV 
- Nieuwe groene boekje KNMG 
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- Onderwerpen en organisatie Goal meetings 
- Levensrisico’s van reuma, DMII, HIV en COPD 
- CBO richtlijn IBD (colitis ulcerosa./Crohn) 
- Terminal illness polis 
- Omgang medisch gegevens richting de herverzekeraar 
- FH en verzekerbaarheid 
- Omgang met protest na uitleg afwijkende acceptatie  

 
 
 
HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE PERSONENSCHADE 2010 
Nog niet ontvangen 
 
 
HET JAARVERSLAG VAN DE VG dagen commissie 2010 
 
De samenstelling van de VG-dagencommissie was in 2010 als volgt: 
 
Rienel Buurman (NVVG) – voorzitter 
Rob Tonkes (NVVG) – secretaris 
Jan Buitenhuis (GAV) – penningmeester 
Jan Bronsema (GAV) – lid 
Pjotr Israëls (GAV) – lid 
Eric van der Jagt (NVVG) – lid 
Petr Pliva (GAV) – lid 
Henk van Schie (NVVG) – lid 
Annette de Wind (NVVG) – adviserend lid 
Ruud Zijl (GAV) – lid 
 
Erik van de Stolpe – webmaster 
Elles van Ringelenstein – backoffice 
 
De Verzekeringsgeneeskundige Dagen werden 10, 11 en 12 november 2010 voor het tweede 
achtereenvolgende jaar georganiseerd door de GAV en de zustervereniging NVVG. Ze vonden plaats 
in het Conferentiecentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. 
 
Er namen ruim 220 medisch adviseurs en verzekeringsartsen deel aan het symposium. Op de eerste 
dag waren er 187 deelnemers, op de tweede dag 238. De NVVG-leden waren nog 
ondervertegenwoordigd, hoewel de VG-dagen ruim onder de aandacht waren gebracht. Het streven is 
om in de komende jaren meer leden van deze vereniging te stimuleren om deel te nemen aan het 
symposium. De AbSG heeft 13 punten toegekend voor de deelneming aan de beide dagen, zowel voor 
verzekeringsgeneeskundigen, bedrijfsartsen, als aan sociaalgeneeskundigen werkzaam in de tak 
maatschappij en gezondheid. 
 
Op woensdagavond hield dr. L. van Bergen een lezing “Foute Artsen”, waarin hij inging op de 
beweegredenen voor dit foute gedrag en aangaf dat dit probleem niet beperkt is tot de tweede 
wereldoorlog. 
Op donderdag was de voertaal weer Engels, waardoor de deelnemers via de voortreffelijke sprekers, 
afkomstig uit Engeland, Zwitserland, Duitsland en Canada ingelicht werden over inzichten die hun 
ontstaan over de grens hebben. 
De voorzitter op de eerste dag was professor dr. J. van Steenbergen uit Antwerpen, die met veel 
eruditie de sprekers inleidde. Op de tweede dag was onze voorzitster Astrid Blaauw de 
enthousiasmerende bewaker van de orde. 
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In de ochtenduren waren er plenaire lezingen over uiteenlopende onderwerpen, van belang voor zowel 
de medisch adviseurs als de verzekeringsartsen. In de middaguren waren de parallelsessies gericht op 
verdieping van de kennis die in de ochtenduren aan de orde was geweest. Er was een verheugend groot 
aantal voordrachten van jonge onderzoekers, die over de voortgang van hun werk berichtten of die een 
samenvatting gaven van hun recent verschenen proefschriften. Nieuw was een paneldiscussie, naar 
aanleiding van de voorafgaande lezing van Theodore Dalrymple over ”Psychology of Dependency and 
what it means”, waardoor een levendige discussie met de deelnemers ontstond. Wel is gebleken dat het 
voor sommigen een belemmering opleverde dat de discussie niet in de moederstaal gehouden werd. 
 
De evaluatie leerde dat de dagen goed zijn gewaardeerd. Het symposium werd zinvol en informatief 
bevonden. De gemiddelde score was 7.7 en voor de organisatie was de score gemiddeld 8.0. Voor een 
aantal deelnemers was de lokalisatie te excentrisch, daarom zal voor 2011 naar een meer centrale 
plaats in het land gezocht worden. 
 
 
 
 
 
Max Hendriks 
Secretaris GAV 
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