Jaarverslag GAV 2002
HET BESTUUR
Per 1 januari 2002 bestond het bestuur uit:
• Van Duinkerken, voorzitter
• Schuwirth, secretaris
• Appeldoorn, penningmeester
• Schotel
• Wiersema
• Groenewegen
• Schröder
Wijzigingen in het bestuur:
Wiersema en Schotel hebben in april 2002 hun eerste ambtstermijn als
bestuurslid voltooid en hebben zich herkiesbaar gesteld. Van beiden wordt
op de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2002 een tweede
ambtstermijn door de leden goedgekeurd.
Op dezelfde vergadering wordt door het bestuur medegedeeld dat
Schuwirth
is
aangewezen
als
vice-voorzitter,
Wiersema
als
plaatsvervangend secretaris en Groenewegen als plaatsvervangend
penningmeester.
Per 31 december 2002 was de samenstelling van het bestuur derhalve als
volgt:
• Van Duinkerken, voorzitter
• Schuwirth, vice-voorzitter en secretaris
• Appeldoorn, penningmeester
• Schotel
• Wiersema, plaatsvervangend secretaris
• Groenewegen, plaatsvervangend penningmeester
• Schröder
Er werden in 2001 zes bestuursvergaderingen gehouden, waaronder twee
zogeheten Combivergaderingen, waarbij ook aanwezig waren de
voorzitters van de Aandachtscommissies, de Onderwijscommissie, de
Registratiecommissie en de SBVO.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:
In 2002 werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden:
Op 25 april 2002 bij AXA te Utrecht.
Het wetenschappelijk gedeelte bestond uit een lezing van de orthopedisch
chirurg Dr. P. J. Edixhoven, orthopedisch chirurg met als onderwerp: “Late
gevolgen van orthopedische letsels”.

Op 28 november 2002 bij TVM te Hoogeveen

Het wetenschappelijk gedeelte bestond uit een lezing van de
orthopedisch chirurg P. Wigt en de fysiotherapeut H. de Jong (beide
verbonden aan het ziekenhuis Ludmillenstift te Meppen (Dld))
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getiteld: “Symbiose van operatieve
rugbehandeling in één dag uit en thuis”.

&

conservatieve

lage

HET LEDENTAL VAN DE GAV
In 2002 werden er veertien nieuwe leden aangenomen. Elf leden zegden
hun lidmaatschap op. Op 31 december 2002 telde de GAV 208 leden.
DE AANDACHTSCOMMISSIES
De Aandachtscommissie Personenschade
De Aandachtscommissie Personenschade staat onder voorzitterschap van
Schuwirth.
Jaarverslag 2002
“Onder” de aandachtscommissie zijn een aantal werkgroepen geformeerd. Het
betreft de volgende werkgroepen (met hun voorzitters):
• De Wetenschappelijke Werkgroep (Kurris).
• De Werkgroep Medische Beroepsaansprakelijkheid (Schröder)
• De Werkgroep Beroepsziekten. (Van Strien)
• De Werkgroep Psychiatrie (Lechner)
• De Werkgroep Public Relations (Pliva)

De Werkgroep Personenschade in Europees Verband (Zaalberg)

In 2002 was de Acie als volgt samengesteld:
Schuwirth, voorzitter, Van Strien, secretaris, Regout, penningmeester.
Leden: Fransen, Jonker, Bins, Pliva, Schröder, Van Wijngaarden en
Edixhoven (vanaf september 2002: Buitenhuis).
Regout heeft voorlopig wegens ziekte zijn penningmeesterschap moeten
neerleggen en de meeste vergaderingen niet kunnen bijwonen.
Gelukkig was hij op de laatste vergadering wel aanwezig.
De werkzaamheden van de penningmeester worden voorlopig
waargenomen door Schröder.
In september is Buitenhuis als lid van de commissie toegetreden.
Jonker heeft te kennen gegeven in de loop van 2003 haar lidmaatschap van
de commissie te willen beëindigen
Er is in 2002 zeven maal vergaderd op wisselende locaties (kantoren
Schuwirth, Bins en Van Strien) hetgeen goed bevallen is.
De vergadering van 30 oktober is uitgevallen.
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
-

-

Er is een commissie opgericht met de opdracht overleg en contacten
op gang te brengen met de WAA.
Deze Intercommissie is er inmiddels in geslaagd het overleg op de
starten en er heeft driemaal een overleg plaatsgevonden met leden
van de WAA, hetgeen succesvol is verlopen. Het overleg zal worden
voortgezet.
Ook in 2002 is opnieuw met succes een symposium georganiseerd, dit
maal met als onderwerp “Medische en Juridische Causaliteit” .
Het organiseren was dit keer niet gemakkelijk gezien de “concurrentie”
van de andere Aandachtscommissies, desalniettemin was het
symposium zeer succesvol hetgeen vooral te danken was aan de inzet
van de organisatoren Schuwirth en Schröder.
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-

Aan het bestuur van de GAV is advies uitgebracht over het gebruik van
de Guide AMA 5e druk

-

Door de Werkgroep PR is een enquête georganiseerd onder de leden
van de GAV waardoor meer inzicht verkregen is in de onder de GAVleden levende belangstelling en ambities. Van de resultaten van deze
enquête kan onder meer gebruik gemaakt worden door de
Wetenschappelijke Commissie en de diverse werkgroepen

-

het initiatief is genomen om een discussiemiddag te organiseren voor
GAV leden met als onderwerp de NPP aanbevelingen en de nieuwe 4 e
WAM richtlijn.

-

In de vergaderingen zijn regelmatig diverse actuele onderwerpen
besproken en er heeft regelmatig evaluatie plaatsgevonden van de
activiteiten van de diverse werkgroepen.
Als nieuwe werkgroep is opgestart de Werkgroep Personenschade in
Europees Verband (voorzitter: Zaalberg).

De Aandachtscommissie AOV
De Aandachtscommissie AOV staat onder voorzitterschap van Bronsema.
Jaarverslag 2002
Het jaarplan en de begroting 2002, gedateerd 16 januari 2002,
vormden de uitgangspunten voor het eerste jaar van de
aandachtscie. AOV.
Jaarplan en begroting werden opgesteld aan de hand van het
mandaat voor aandachtscie’s, zoals geformuleerd door het GAVbestuur.
Hoewel de Acie AOV (verder te benoemen als aaov) een voortzetting
is van de voormalige WMAO (werkgroep medisch adviseurs
arbeidsongeschiktheids-, en ongevallenverzekeringen) is de
samenstelling aanzienlijk gewijzigd.
In 2002 was de commissie als volgt samengesteld: Jan Bronsema,
voorzitter; Eric Groenewegen, penningmeester; Max Hendriks,
secretaris; Nanke van Cappellen, Marchien Eshuis, Anja Fransen,
Rogier Dick, Guus Schoffelen, Ron Schuurs, Rob Wiersma, Erik
Musch en Ton Wools.
De bezetting van de aaov en de ‘criteria’ voor deelname werden
veelvuldig en intensief bediscussieerd. In de aanloop werd tevens
intensief gesproken over de doelstellingen van de aaov en het al
dan niet werken in subcie’s.
Uiteindelijk werd een keus gemaakt vooralsnog niet in subcie’s te
gaan werken. Alle onderwerpen werden binnen de voltallige aaov
besproken.
Met uitzondering van de zomermaanden, werd in 2002 maandelijks
een vergadering van de aaov belegd. De vergaderingen werden
telkens,
uit
kostenoverwegingen,
belegd
bij
een
verzekeraar/werkgever.
Op dezelfde gronden werd besloten dat onkostenvergoedingen voor
cie-leden (vooralsnog) niet aan de orde is.
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Zie de notulen voor de verslaglegging van de vergaderingen van de
aaov in 2002.
In het jaarplan 2002 werden een viertal mogelijke acties
geselecteerd (zie jaarplan 2002).
Het zwaartepunt rustte in 2002 volledige op het organiseren van de
wetenschappelijke dag.
Tijdens elke vergadering in 2002 werd een substantieel deel van de
tijd besteed aan de organisatie van de studiedag. De resterende tijd
werd voornamelijk besteed aan informatie uit andere gremia en/of
vergaderingen, ingekomen stukken, mededelingen en casuïstiek.
Thans blijkt dat de consequenties van onze keuzes is geweest dat er
niet tot nauwelijks tijd of ruimte is geweest voor het opstellen van
richtlijnen voor acceptatie AOV, de voorgenomen ontwikkelingen
van richtlijnen voor schadebehandeling AOV en het initiëren van
wetenschappelijke publicaties. Nagenoeg alle tijd werd in beslag
genomen door de organisatie van de wetenschappelijke dag.
Achteraf is de cie. niet gelukkig met het niet realiseren van de
voorgenomen acties. Vooral het stagneren van het verder
ontwikkelen van de richtlijnen voor acceptatie AOV wordt als
onwenselijk ervaren. Het hoofdstuk voor endocrinologische
aandoeningen werd desondanks afgerond.
De effectiviteit van de aaov is daarmee achtergebleven bij het
gewenste niveau. De voltallige aaov betrekken bij de organisatie van
de wetenschappelijke dag blijkt achteraf geen effectieve keuze te
zijn geweest.
De wetenschappelijke dag op donderdag 19 september 2002, met
als onderwerp beroepsziekten (titel: “Ziek van het Beroep”), is
succesvol geweest.
Succesvol in de zin van het aantal deelnemers (ca. 145), de hoge
beoordeling door de deelnemers en de opbrengsten uit de
studiedag.
Enigszins teleurstellend was het aantal deelnemende GAV-leden ten
opzichte
van
de
overige
deelnemers.
Bedrijfsartsen
en
verzekeringsartsen
waren
goed
vertegenwoordigd,
naast
deelnemers uit de advocatuur en enkele arbeidsdeskundigen en
claimmanagers.
De modulaire opbouw van de dag, verbonden door een
materiedeskundige dagvoorzitter is kennelijk een geslaagde opzet
voor een dergelijk studiedag.
Enkele verbeterpunten zijn verwoord in de notulen van de aaovvergadering van september 2002. In het bijzonder de PR van de GAV
kwam mogelijk onvoldoende tot uitdrukking.
Door het (financiële) succes van de dag heeft de cie. zich na afloop
van de september-vergadering en gezamenlijk diner veroorloofd.
Één van de sprekers werd gevraagd een bijdrage voor de GAV-scoop
te schrijven. Tot op heden is dit artikel (nog) niet verschenen.
Aan het eind van het jaar werd besloten, gezien de lage output, de
vergaderstructuur van de aaov te wijzigen. Er werd besloten in 2003
alsnog in subcie’s te gaan functioneren, waarbij het aantal
vergaderingen met voltallige aanwezigheid zal worden gereduceerd.
Voor nadere informatie wordt naar het jaarplan 2003 (en de notulen
2002) verwezen.
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Lopende het jaar werd al duidelijk dat het ontbreken van een
duidelijk kader vanuit het GAV-bestuur als een gemis werd ervaren.
Zaken als sponsoring, het niet vastleggen van deadlines voor
jaarplan, jaarverslag en begroting, PR-activiteiten, PR-materiaal,
uniformiteit middels bijvoorbeeld logo’s, omgaan met kosten en
uitgaven en het al dan niet samenwerken met de twee andere
aandachtscie’s leverden de nodige discussies op, waarbij duidelijke
antwoorden uitbleven.
Op het vlak van samenwerking met de twee andere aandachtscie’s
werd door de voorzitters van de cie’s op eigen initiatief eerste
verkennende besprekingen gehouden. Er is de stellige overtuiging
dat er synergiewinst te behalen is bij het (administratieve proces
van) organiseren van wetenschappelijke dagen.
Het niet duidelijk benoemen en vastleggen van doelen voor de
eventuele opbrengsten van de wetenschappelijke dagen van de
cie’s wordt als discutabel ervaren.
Deze knelpunten zullen nogmaals onder aandacht van het bestuur
worden gebracht.
Conclusie.
Zoals wellicht niet te verwachten viel voor een eerste jaar van een
nagenoeg geheel nieuwe commissie, in een niet altijd even
eenduidige structuur, kan het eerste jaar als wisselend succesvol
worden gekenmerkt.
De wetenschappelijke dag is ontegenzeggelijk het belangrijkste en
meest succesvolle wapenfeit geweest. Er is anderzijds veel tijd
verloren gegaan aan aanloopproblemen in de zin van samenstelling
en discussie over vorm en inhoud. Dit ging ten kosten van
efficiëntie.
De geplande actiepunten werden op deze gronden niet gerealiseerd.
Het is de verwachting, door een aangepaste vergadervorm en
opdeling in subcie’s, mogelijk in een duidelijker kader vanuit het
GAV-bestuur, dat 2003 productiever zal worden dan 2002.
Over het geheel is de cie. niet ontevreden over het beloop van het
eerste jaar van de aaov.

De Aandachtscommissie Leven
De Aandachtscommissie Leven staat onder voorzitterschap van Homsma .
Jaarverslag 2002
Jaarverslag van de aandachtscommissie Levensverzekeringsgeneeskunde
van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in Particuliere Verzekeringszaken

De commissie bestaat uit Sietske Homsma, voorzitter, Phons Schröder,
secretaris, Ruud Zijl, penningmeester, en Wim Appeldoorn, Menno Schotel,
Pjotr Israëls, Servé Eggen, Robert Kneepkens, Bep Huffmeyer, Rob Bieger
en Anneke Paulusma, allen leden.
In 2002 werd acht keer een vergadering gehouden, meestal ten kantore
van de VVAA. Op 10 oktober 2002 werd een studiedag gehouden.
In de beginfase van de vergaderingen was het vooral filosoferen over welke
onderwerpen voor de medisch adviseur nu belangrijk zijn, met name niet
alleen de wettelijke maatregelen, maar gewoon het protocolleren van het
medisch advies en de risicofactoren.
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Onderwerpen die zeker ook ter sprake kwamen, waren onderwerpen
betreffende de studiedag en de discussiepunten met VWS, Breed Platform
Verzekeringen en andere stichtingen.
De studiedag, gehouden in Slot Zeist, was een succes. Het onderwerp was
“De familieanamnese in verzekeringsperspectief”, onder leiding van onze
voorzitter, mevrouw Homsma.

Onderwerpen die ter sprake kwamen waren: “De juridische aspecten
belicht vanuit de Wet Medische Keuringen”, door dr mr W. Kalkman. “De
CVS-enquête naar het gebruik van de familieanamnese bij de risicoinschattingen verzekeringen”, door de heer H.A. v/d Hoogen, “Het belang
van de familieanamnese bij cystenieren”, door Prof. Dr. M.H. Breuning en
“De familieanamnese als onafhankelijke risicofactor bij hart- en
vaatziekten”, door Dr. Y. Pinto, cardioloog AZM. Andere onderwerpen
waren:
“Vroegdiagnostiek
van
neuromusculaire
aandoeningen,
levensverwachting, levensduur en sterfte”, door Dr. B.G.M. van Engelen,
neuroloog UMCN, “Family history and life insurance, the way forward”,
door Dr. A. Chuffart van de Swiss Re en “Family history, sense and nonsense”, door drs S.P. Israëls, medisch adviseur van de Swiss Re.
Er was, naar maatstaven, voor levensverzekeringen een behoorlijke
opkomst en de onderwerpen spraken voor zich. Het aantal niet-GAV-leden
was naar ons idee zeer beperkt: ongeveer 15 mensen.
Als laatste in het verslag de stukken die Robert Kneepkens aanleverde, met
name zijn verhaal over “proportional hazard, inschatting van risicofactoren”
en recent nog het onderwerp voor de studiedag van 2003: “De
levensverzekeringsgeneeskundige beoordeling van de oudere kandidaatverzekerde”.

DE
STICHTING
TOT
BEVORDERING
VERZEKERINGSGENEESKUNDIG ONDERZOEK
De SBVO staat onder voorzitterschap van De Wilde.

VAN

HET

Jaarverslag 2002
Het bestuur werd gedurende het jaar 2002 gevormd door:
Dhr. K. de Wilde, voorzitter
Dhr. T.W.J.S. van der Helm, secretaris
Mw. G.A. van Beelen, penningmeester
Mw. N.W.M. van Cappellen – de Graaf,lid
Dhr. J.J. Meulenkamp, lid
Het bestuur werd ondersteund door:
Dhr. S.J.H. Eggen
Dhr. W.G. Fontein
Dhr. M.L.A. Schotel
Gedurende 2002 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd.
Het bestuur vergaderde vijf keer in 2002.
De grootste activiteit van de stichting is het uitgeven van GAVscoop. In
2002 werden drie uitgaven van GAVscoop gerealiseerd. GAVscoop werd
verzonden aan de leden van de GAV en aan vijftien externe abonnees. Het
drukwerk werd verzorgd door drukkerij Goudkuil. De lay-out van GAVscoop
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werd al een aantal jaren verzorgd door Studio A4-91 in de persoon van
Budd Vogel. Na een zeer kort ziekbed overleed de heer Vogel vlak voor het
ter perse gaan van de tweede uitgave van GAVscoop 2002. Deze uitgave
werd nog wel volledig opgemaakt door de heer Vogel en kon in zijn
nagedachtenis worden uitgebracht. De lay-out van de derde uitgave werd
verzorgd door HieroSign.
In 2002 konden 56 pagina’s worden uitgegeven. Het jaar werd gekenmerkt
door enige krapte aan kopij. De kwaliteit van de aangeleverde kopij was
over het algemeen van hoog niveau. De aanlevering van kopij door
GAVleden bleef wat achter bij de aanlevering door externe schrijvers.
Naast het uitgeven van GAVscoop had de stichting een bijdrage in het
verzorgen van de wetenschappelijke bijdrage aan het eeuwfeest van de
GAV in 2001, welke activiteit nog een uitloop had in 2002.
Verder biedt de stichting hulp bij het organiseren van het wetenschappelijk
deel van de algemene ledenvergaderingen van de GAV. Deze taak speelde
een ondergeschikte rol in 2002.
Het GAVbestuur besloot in 2002 een naar hem te noemen prijs uit te reiken
aan collega Evert Bosch voor zijn wetenschappelijke bijdrage aan het werk
van de geneeskundig adviseur in particuliere verzekeringszaken. Het
GAVbestuur verzocht daarbij de stichting criteria op te stellen waarop de
“Dr. Evert Bosch prijs” ook in de toekomst uitgereikt zou kunnen worden.

DE ONDERWIJSCOMMISSIE
De onderwijscommissie staat onder voorzitterschap van Schröder.
Jaarverslag 2002:
Jaarverslag onderwijscommissie 2001-2002

Samenstelling van de commissie:
de heer W.G. Fontein, mevrouw A. Fransen, de heer J.G.N.M. Hoevenaars
(sinds 2001),
mevrouw J.H. Paulusma-de Waal, de heer B.E.M.M. Regout, de heer A.E.
Schröder
(voorzitter-coördinator) mevrouw Y. Wiersema, de heer G.K. van
Wijngaarden.
De onderwijscommissie van de GAV kwam naast de cursusdagen ongeveer
tien keer per jaar bij elkaar met een gemiddelde van een keer in de maand,
uitgezonderd van de zomermaanden.
In
januari
2001
werd
de
cursus
“Hypercholesterolemie
en
Hyperhomocysteïnemie” gegeven.
In 2001 werd begonnen met de zestiendaagse basiscursus. In aanvang
waren er 28 cursisten. Dit aantal liep na het eerste blok op tot 31.
Novum in de cursusgroep was het binnenkomen van een lid van de
werkgroep Arts Advocaten.
In de diverse vergaderingen van de onderwijscommissie kwamen allerlei
onderwerpen aan bod. In ieder geval kwamen in de basiscursus de
volgende onderwerpen ter sprake:
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok

I:
II:
III:
IV:
V:

Introductie
Leven
Ongevallen
Arbeidsongeschiktheid
Recht
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Blok VI:
Blok VII:
Blok VIII:

Wettelijke Aansprakelijkheid
Gezondheidsrecht
De Expertise, scripties

De cursisten werden ingedeeld in groepen, die gezamenlijk een scriptie
maakten met als onderwerpen: groep I: Profiel Geneeskundig Adviseur,
groep II: Onderling Overleg Medisch Adviseurs, groep III: het CBWS, groep
IV: Burnout, groep V: RSI en groep VI: Testistumoren.
De scripties waren van een goed kaliber, ze zijn ook aangeboden aan de
GAV-scoop. Het theoretische examen werd ook door iedereen met goed
gevolg afgelegd.
Naast de basiscursus was de onderwijsgroep ook bezig met het uitdenken
van allerlei andere cursussen. In ieder geval werd afgesproken om in 2003
weer een cursus functieverlies te houden naar aanleiding van de AMAGuide 5e editie, de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging en de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor
Neurologie.
Aan het einde van het laatste jaar, 2002, hebben wij afscheid genomen van
Ymkje Wiersema, die heeft aangegeven dat ze als lid van de
onderwijscommissie
wilde
stoppen
vanwege
drukke
andere
werkzaamheden. Ook George van Wijngaarden gaf te kennen dat hij met de
onderwijsactiviteiten wilde stoppen en slechts als adviseur verbonden wilde
blijven aan de onderwijscommissie.
Binnen de onderwijscommissie hebben wij over de opvolgers van Ymkje en
George gediscussieerd. We zullen in ieder geval in 2003 met het bestuur
om tafel gaan zitten om de onderwijscommissie weer compleet te krijgen.

DE REGISTRATIECOMMISSIE
De Registratiecommissie staat onder voorzitterschap van Ekering.
Jaarverslag 2002
Samenstelling

De registratiecommissie was in het jaar 2002 als volgt samengesteld:
Joost Ekering
voorzitter
Joke Schreuder
penningmeester, registratie coördinator
A t/m K
Phons Schröder
secretaris (tot 28 november 2002)
Nanke van Cappellen
registratie coördinator L t/m Z
Jan Folbert
contactpersoon SGRC
Vergaderingen:
De registratiecommssie heeft vijf maal voltallig vergaderd – 21 februari,
10 april, 25 juni, 3 september en 19 november.
Activiteiten:
De registratiecommissie heeft zich dit verslagjaar geconcentreerd op
de herregistratie van een groot contingent RGA’s die in 1997
geregistreerd waren. Vooral de beide registratie coördinatoren
hebben zeer veel werk moeten verrichten om alle benodigde
gegevens verzameld te krijgen.
In totaal kwamen 109 GAV-leden dit jaar voor herregistratie in
aanmerking. Hiervan zijn 61 RGA’s inmiddels geherregistreerd. De
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overigen hebben ofwel bedankt als lid van de GAV wegens
pensionering, beëindiging van het werkzaamheden of anderszins
dan wel zijn een ‘bespreekgeval’voor het bestuur geworden.
Uiteindelijk is het de registratiecommissie gelukt om voor alle
betrokkenen een herregistratievoorstel aan het bestuur te
overhandigen.
Aandachtsvelden:
De registratiecommissie maakt zich zorgen over de deelname van
RGA’s aan de zogenoemde ICT-groepen. De onderwijscommissie zou
hieraan meer aandacht moeten schenken

DE KASCOMMISSIE:
De kascommissie bestond in 2002 uit:
• Meulenkamp
• Wijffels
• Goppel
Op de algemene ledenvergadering van 25 april 2002 te Utrecht werd het
door penningmeester Appeldoorn ingediende financieel jaarverslag 2001
aangenomen. De kascommissie had de boeken in orde bevonden en het
bestuur werd gedechargeerd.
DE DR. EVERT BOSCH PRIJS
Collega Evert Bosch mocht in 2002 de naar hem genoemde prijs in
ontvangst nemen. Deze prijs valt aan diegenen ten deel, die zich binnen
dit vakgebied op wetenschappelijk terrein verdienstelijk hebben gemaakt.
HET WEBMASTERSCHAP
De Wilde heeft aangeven zijn functie als webmaster per 1 januari 2003 te
zullen beëindigen. Groenewegen en Dick werden bereid gevonden om zijn
taak vanaf die datum over te nemen.
GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN
De volgende leden zijn door de GAV met mandaat afgevaardigd
• Meulenkamp in het NPP.
• Schuwirth in de IWMD
• Schröder in de Board van de ICLAM, in de wetenschappelijke
commissie van de VAGZ en in de IWMD.
• Kneepkens in de Committee van de ICLAM
• Appeldoorn in de Committee van de ICLAM
• Wiersema in de wetenschappelijke commissie van de VAGZ.
• Mevr. Van Cappellen in de MEZA
• Dick in de MEZA
• Homsma in de commissie Genetica van het Verbond van
Verzekeraars
• Schotel in de KAMG en in de SGRC
• Folbert in de SGRC
• Eggen als adviserend lid voor het Zelfreguleringsoverleg vanuit de
WMK
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HET FINANCIELE JAARVERSLAG OVER BOEKJAAR 2001
Op de algemene ledenvergadering van 25 april 2002 te Utrecht werd het
door penningmeester Appeldoorn ingediende financieel jaarverslag 2001
aangenomen. De kascommissie had de boeken in orde bevonden en het
bestuur werd gedechargeerd.
Ook de boeken van de Stichting tot Bevordering van het
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek werden door de kascommissie in
orde bevonden.
Nijmegen, 2 april 2003
W. Schuwirth
Secretaris GAV
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