Jaarverslag GAV 2003
HET BESTUUR
Per 1 januari 2003 bestond het bestuur uit:
• Van Duinkerken, voorzitter
• Schuwirth, vice-voorzitter en secretaris
• Appeldoorn, penningmeester
• Schotel
• Wiersema, plaatsvervangend secretaris
• Groenewegen, plaatsvervangend penningmeester
• Schröder
Wijzigingen in het bestuur:
Groenewegen had in april 2003 zijn eerste ambtstermijn als bestuurslid voltooid en stelde zich
herkiesbaar. Op de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2003 werd zijn tweede
ambtstermijn door de leden goedgekeurd. De voorzitter kondigde op die algemene
ledenvergadering tevens aan zich niet herkiesbaar te stellen.
Op de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2003 werd Schuwirth gekozen tot
voorzitter en werd Van der Helm gekozen als nieuw bestuurslid. Binnen het bestuur kreeg
Van der Helm de taak van secretaris en nam Groenewegen de taak van plaatsvervangend
voorzitter op zich.
Per 31 december 2003 was de samenstelling van het bestuur derhalve als volgt:
• Schuwirth, voorzitter
• Van der Helm, secretaris
• Appeldoorn, penningmeester
• Schotel
• Wiersema, plaatsvervangend secretaris
• Groenewegen, plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend penningmeester
• Schröder
Er werden in 2003 zes bestuursvergaderingen gehouden. Twee bestuursvergaderingen werden
voorafgegaan door een combivergadering waarbij behalve de bestuursleden ook de voorzitters
aanwezig waren van de aandachtscommissies, van de onderwijscommissie, van de
registratiecommissie en van de SBVO.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:
In 2003 werden twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden:
Op 24 april 2003 bij IZA te Nieuwegein
Het wetenschappelijk gedeelte bestond uit een lezing door Prof. dr. J.T. van Dissel,
verbonden aan de Afdeling Infectieziekten van het Leids Universitair Medisch
Centrum met als onderwerp: “Het voorkómen van levensbedreigende infecties bij
personen zonder (functionele) milt”.
Op 27 november 2003 in Restaurant De Ridder te IJsselstein
Voor de eerste maal in de geschiedenis van de vereniging werd geen gastvrouw
gevonden voor de Algemene Ledenvergadering.
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Het wetenschappelijk gedeelte bestond uit een lezing door drs. W.E.L. de Boer, als
senior onderzoeker/adviseur verbonden aan TNO Arbeid te Hoofddorp, over de positie
van TNO in Nederland, over de werkzaamheden van TNO en over mogelijke bijdrage
van TNO aan de ontwikkeling van de GAV.
HET LEDENTAL VAN DE GAV
Op 31 december 2003 telde de GAV 181 leden.
DE DR. EVERT BOSCH PRIJS
De roemrijke prijs van de GAV voor wetenschappelijke bijdragen binnen het vakgebied van
de geneeskundig adviseur werd in 2003 niet uitgereikt.
HET WEBMASTERSCHAP
Het webmasterschap werd in 2003 door Dick en Groenewegen overgenomen van De Wilde.
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 en plaatsvervangend voor Schotel in de KAMG
• Groenewegen als plaatsvervanger voor Schotel in de SGRC
• Ouwehand in de LAD
• Eggen als adviserend lid voor het Zelfreguleringsoverleg vanuit de WMK
HET FINANCIELE JAARVERSLAG OVER BOEKJAAR 2002
Op de algemene ledenvergadering van 24 april 2003 te Nieuwegein werd in het door
penningmeester Appeldoorn ingediende financieel jaarverslag 2002 een rekenfout gevonden.
De kascommissie had de boeken in orde bevonden en op de algemene ledenvergadering van
27 november 2003 werd het bestuur gedechargeerd.
Ook de boeken van de Stichting tot Bevordering van het Verzekeringsgeneeskundig
Onderzoek werden door de kascommissie in orde bevonden.
Nijmegen, 02 mei 2004
T.W.J.S. van der Helm, secretaris GAV
Bijlagen: de jaarverslagen van de commissies
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Betreft: jaarverslag GAV-aandachtscie AOV
Van: J. Bronsema
Leden in 2003: M. Eshuis, A. Fransen, M. Hendriks, J. Bronsema, T. Wools,
R. Schuurs, R. Zijl, E. Groenewegen, O. de Louwere
N. van Cappellen, R. Wiersma, E. Musch en R. Dick
Bestemd voor: bovengenoemden en bestuur GAV
Het jaarplan en de begroting 2003 vormden de uitgangspunten voor het tweede jaar van de
aandachtscie. AOV.
Jaarplan en begroting werden opgesteld aan de hand van het mandaat voor aandachtscie’s,
zoals geformuleerd door het GAV-bestuur.
De samenstelling van de aandachtscie. AOV (verder te benoemen als aaov) heeft geen
wijzigingen ondergaan t.o.v. 2002.
De cie. werd in 2003 gevormd door:
N. van Cappellen, M. Eshuis, A. Franssen, J. Bronsema (voorzitter),
R. Dick, E. Groenewegen (penningmeester), M. Hendriks (secretaris –tot december 2003-), O.
de Louwere, E. Musch, R. Schuurs, R. Wiersma, T. Wools (secretaris –vanaf december 2003)
en R. Zijl.
Teneinde de effectiviteit (zie jaarverslag 2002) te verhogen en de inbreng van alle
commissieleden mogelijk te maken werden voor 2003 een drietal subcommissies in het leven
geroepen:
- Een cie. voor het organiseren van de studiedag: vier leden
- Een cie. voor de acceptatierichtlijnen AOV: vier leden
- Een cie. voor richtlijnen rond schadebeoordeling AOV: 4 leden
De uitkomsten bleven de verantwoordelijkheid van de gehele aaov.
De vergaderfrequentie van de voltallige aaov werd in verband met deze verandering
teruggebracht van 10 naar 7.
De aaov kwam bijeen op: 23 januari, 13 maart, 22 mei, 3 juli,
21 augustus, 2 oktober en 19 december. Zie de notulen voor de verslaglegging van de
vergaderingen van de aaov in 2003.
De vergaderingen werden uit kostenoverwegingen belegd bij een verzekeraar/werkgever.
In het jaarplan 2003 werden een viertal mogelijke acties geselecteerd (zie jaarplan 2003).
Studiedag.
De wetenschappelijke dag op donderdag 6 november 2003, met als onderwerp Evidence
Based Medicine en AOV (titel: “Dwangbuis of Rollator?”), is andermaal succesvol geweest.
Succesvol in de zin van het aantal betalende deelnemers (ca. 130), de hoge beoordeling door
de deelnemers en de opbrengsten uit de studiedag.
Evenals in 2002 was het aantal deelnemende GAV-leden ten opzichte van de overige
deelnemers relatief laag. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen waren goed vertegenwoordigd,
naast een enkele arbeidsdeskundige en claimmanager.
De modulaire opbouw van de dag, verbonden door een deskundige dagvoorzitter is een
geslaagde opzet voor een dergelijk studiedag.

3

Door het (financiële) succes van de dag heeft de aaov zich na afloop van de
decembervergadering een gezamenlijk diner veroorloofd.
In 2003 werd door de voorzitters van de drie aandachtscie’s gesproken over de mogelijkheid
tot het gezamenlijk organiseren van studiedagen: “de GAV-studiedagen”. Na de stemming
over dit voorstel tijdens de ALV van de GAV op 27 november 2003, werd het voorstel
besproken binnen de aandachtscie’s. Alle cie’s zijn akkoord gegaan. Er is inmiddels een
“GAV-studiedagen cie.” samengesteld van 6 personen: 2 vertegenwoordigers vanuit elke
aandachtscie.
Acceptatierichtlijnen.
De subcie. acceptatierichtlijnen AOV heeft voorbereidend werk verricht voor het herschrijven
van het hoofdstuk ‘Inleiding’. Daarnaast werden de richtlijnen aangepast aan de nieuwe layout en werden nieuwe hoofdstukken voorbereid en deels afgerond.
Op korte termijn zal het gereviseerde deel en de uitbreiding aan de GAV-leden worden
toegezonden.
Richtlijnen schadebeoordeling.
Voor 2003 werd door de subcie. een inventarisatie gepland van de thans in de praktijk
toegepaste claimmanagementprocedures. Deze subcie. is echter slechts 1 maal bijeen geweest.
Een tastbaar resultaat vanuit deze subcie. kan niet worden gemeld.
Publicatie.
Dit onderdeel blijft een stiefkindje.
In 2003 werd een artikel van W.Wertheim, revalidatie-arts, in GAVscoop geplaatst naar
aanleiding van zijn presentatie over RSI op de studiedag “Beroepsziekten” van de aaov in
2002.
Andermaal is de conclusie dat, ondanks de veranderingen in 2003, er onvoldoende ruimte is
ontstaan voor de ontwikkeling van richtlijnen schadebehandeling AOV en het initiëren van
wetenschappelijke publicaties. Nagenoeg alle tijd werd in beslag genomen door de organisatie
van de wetenschappelijke dag en de acceptatierichtlijnen.
De effectiviteit van de aaov in 2003 is toegenomen t.o.v. het eerste jaar 2002, echter helaas
achtergebleven bij de verwachtingen.
In de vergadering van 19 december 2003 werd besloten de vergaderstructuur van de aaov
verder aan te passen in de richting die in 2002 werd ingeslagen. Er werd besloten in 2004
meer verantwoordelijkheid bij de subcie’s te leggen. Gelijktijdig zal het aantal vergaderingen
met voltallige aanwezigheid verder worden gereduceerd naar maximaal 4.
Conclusie.
Het tweede jaar van de aaov kan als wisselend succesvol worden gekenmerkt.
De wetenschappelijke dag was andermaal het meest succesvolle wapenfeit.
De effectiviteit is in het tweede jaar weliswaar toegenomen, maar blijft achter bij de
verwachtingen.
Professionalisering en meer effectiviteit zijn eerste prioriteit voor 2004.
Het is de verwachting, door een verder aangepaste vergadervorm en meer
verantwoordelijkheid bij de subcie’s, dat 2004 de verwachte resultaten zal gaan opleveren

4

Jaarverslag Aandacht Commissie Personenschade 2003
In 2003 was de Commissie als volgt samengesteld:
Wim Schuwirth, voorzitter, Ernst van Strien, secretaris, Boudewijn Regout, penningmeester.
Leden: Anja Fransen, Bep Jonker, Jan Willem Bins, Petr Pliva, Phons Schröder, George van
Wijngaarden, Jan Buitenhuis en Flip Edixhoven
In 2003 is penningmeester Boudewijn Regout ons helaas definitief ontvallen. Hij is na een lang
ziekbed overleden.
Daarnaast hebben Bep Jonker en Anja Fransen de Aandacht Commissie Personenschade
verlaten.
Eind 2003/begin 2004 zijn drie nieuwe leden toegetreden:
Marius Klop
Marcel Ooms
Rob Spruijt
Er is zes keer vergaderd evenals vorig jaar op wisselende locaties, waarvan tweemaal in een
buitengewone vergadering in verband met problematiek ten aanzien van de samenstelling van
de commissie.
De contacten met de WAA zijn voortgezet maar is uiteindelijk niet succesvol gebleken. Bij het
laatste overleg in 2003 bleek men van de zijde van de WAA toch niet bereid om tot een echt
open uitwisseling van gedachten en ideeën. Het dreigde daardoor een één richtingverkeer te
worden zodat besloten is dit overleg niet voort te zetten
In maart is een tweede discussiemiddag georganiseer die helaas minder druk bezocht werd
hetgeen te maken had met het feit dat in dezelfde week een GAV cursus gegeven werd
Op 27 mei is een (tweede) wetenschappelijke dag georganiseerd onder de titel: "Letsel bij de
Larf" met als onderwerp letsels bij kinderen. Op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur heeft
deze dag in Mei plaatsgevonden om te voorkomen dat teveel wetenschappelijke dagen in het
najaar zouden vallen. De Aandacht Commissie heeft aan dat verzoek gevolg gegeven.
Hoewel het onderwerp voldoende belangstelling trok bleek de deelname beduidend minder dan
bij de vorige in 2002 georganiseerde wetenschappelijke dag, door een ongelukkige planning in
de week waarin ook hemelvaartdag viel.
In Juli is afscheid genomen van Bep Jonker
De activiteiten van de Werkgroep Personenschade in Europees verband is in een
stroomversnelling gekomen doordat een groep zuidelijke Europese landen, onder meer
Frankrijk, Italië en Spanje een zogenaamde "Euro Guide" ontwikkeld en gepresenteerd hebben
zonder de overige lidstaten te betrekken, met de bedoeling deze Euro Guide" te presenteren
aan het Europees Parlement en daar snel "door heen te jagen". Nederland heeft daartegen
geprotesteerd en in het kader daarvan heeft dit geleid tot de oprichting van multidisciplinaire
werkgroep, de "High Level Group of Experts Euro Guide"
Deze werkgroep is inmiddels tweemaal bijeen geweest en zal zich in het bijzonder bezig gaan
houden met de Nederlandse bijdrage aan een eventueel samen te stellen"Euro Guide".
Van de Aandacht Commissie Personenschade nemen aan deze Werkgroep deel de leden:
Schuwirth, Van Strien, Van Wijngaarden en Edixhoven.De werkgroep staat onder
voorzitterschap van collega Zaalberg
Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de andere Aandacht Commissies in verband
met het organiseren van een gezamenlijk GAV symposium
Wim Schuwirth zal in verband met het aanvaarden van het voorzitterschap van de GAV zijn
functie als voorzitter van de Aandacht Commissie Personenschade na de zomer overdragen
aan Petr Pliva.Wim Schuwirth blijft als gewoon lid deelnemen aan de vergaderingen.
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Stichting tot bevordering verzekeringsgeneeskundig onderzoek (SBVO)
Jaarverslag 2003
Het bestuur werd gedurende het jaar 2003 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, bestuurslid
Dhr. J.J. Meulenkamp, bestuurslid
Het bestuur werd ondersteund door:
Dhr. S.J.H. Eggen
Dhr. W.G. Fontein
Dhr. M.L.A. Schotel
Gedurende 2003 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd.
Het bestuur vergaderde vijf keer in 2003.
De grootste activiteit van de stichting is het uitgeven van GAVscoop. In 2003 werden drie
uitgaven van GAVscoop gerealiseerd. GAVscoop werd verzonden aan de leden van de GAV.
Daarnaast werd GAVscoop verzonden aan zestien externe (betalende) abonnees en aan twee
benefiet-abonnees (met toestemming van de GAV). Het drukwerk werd verzorgd door
drukkerij Goudkuil. De lay-out van GAVscoop werd verzorgd door HieroSign.
In 2003 konden 56 pagina’s worden uitgegeven. De eerste uitgave van 2003 werd deels
gevuld door opinievormende artikelen over RSI en het beheren van medische gegevens in de
aansprakelijkheidspraktijk. De tweede en derde uitgave werden grotendeels gevuld met
wetenschappelijke artikelen.
Het jaar werd gekenmerkt door een kwantitatieve 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.
Een taak van de stichting waar weinig gebruik van gemaakt wordt is het bieden van hulp bij
het organiseren van het wetenschappelijk deel van de algemene ledenvergadering van de
GAV. Voor de algemene ledenvergadering van 24 april 2003 kon de stichting helpen bij het
selecteren en regelen van een geschikte spreker en onderwerp.
Verder was 2003 het jaar van oprichting van de commissie Evert Bosch prijs. De commissie
was in 2003 voornamelijk inventariserend bezig. In 2004 zullen verder voorstellen worden
geformuleerd.
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