Jaarverslag GAV 2004
HET BESTUUR
Per 1 januari 2004 bestond het bestuur uit:
• W. Schuwirth, voorzitter
• T.W.J.S. Van der Helm, secretaris
• W.C. Appeldoorn, penningmeester
• M.L.A. Schotel
• Mw.Y. Wiersema, plaatsvervangend secretaris
• E.H. Groenewegen, plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend penningmeester
• A.E. Schröder
Wijzigingen in het bestuur:
Appeldoorn had in november 2004 zijn twee volledige ambtstermijnen als bestuurslid
voltooid en trad statutair af. Schröder had in november 2004 zijn eerste ambtstermijn als
bestuurslid voltooid en stelde zich niet herkiesbaar. Op de Algemene Ledenvergadering van
28 oktober 2004 werden Meulenkamp en Kneepkens gekozen als nieuwe bestuursleden.
Binnen het bestuur kreeg Kneepkens de taak van penningmeester.
Per 31 december 2004 was de samenstelling van het bestuur derhalve als volgt:
• W. Schuwirth, voorzitter
• T.W.J.S. Van der Helm, secretaris
• R.F.J.M. Kneepkens, penningmeester
• M.L.A. Schotel
• Mw.Y. Wiersema, plaatsvervangend secretaris
• E.H. Groenewegen, plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend penningmeester
• J.J. Meulenkamp
Er werden in 2004 zes bestuursvergaderingen gehouden. Het houden van een
combivergadering, ingesteld bij het verdelen van de taken van de GAV over drie
Aandachtscommissies, bleek niet noodzakelijk voor het contact tussen het bestuur van de
GAV en de besturen van de Aandachtscommissies. Om die reden werd besloten geen
combivergadering meer uit te schrijven en werd besloten dat de secretaris van de GAV tijdig
de voorzitters en secretarissen van de Aandachtscommissies op de hoogte zal brengen van de
data van de bestuursvergaderingen zodat deze Aandachtscommissies tijd kunnen aanvragen in
de bestuursvergadering ten behoeve van overleg. In 2004 werd tweemaal langdurig overlegd
met een delegatie van de Registratiecommissie.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:
In 2004 werden drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden:
Op 12 februari 2004 in Hotel Mercure in Nieuwegein
Het wetenschappelijk gedeelte werd ingenomen door een discussiemiddag. Er werd
geëngageerd gediscussieerd over de eisen voor toelating tot de GAV, over de eisen om
ingeschreven te kunnen worden in het register van geneeskundig adviseurs, over de
koppeling tussen de inschrijving in dit register en het lidmaatschap van de GAV, of de
GAV lid zou moeten blijven van de KAMG en over een opleiding tezamen met VIA
en VAGZ.
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Op 27 mei 2004 in Restaurant De Ridder te IJsselstein
Het wetenschappelijk gedeelte bestond uit een lezing door drs. J. Lok, RGA. Collega
Lok hield een betoog over de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek en met name
over de wenselijke en mogelijke bijdrage hierin van verzekeraars en geneeskundig
adviseurs.
Op 28 oktober 2004 in het gebouw van Ohra in Arnhem
Het wetenschappelijk gedeelte werd verzorgd door dr. J.M. Prins, internist, die een
interessante lezing hield over het HIV virus, de behandelmogelijkheden en vooral de
moeilijkheden bij de behandeling van een HIV-infectie en over de resultaten van
intensieve antivirale therapie gedurende de afgelopen zeven jaar.
HET LEDENTAL VAN DE GAV
Op 01 januari 2004 telde de GAV 181 leden. Gedurende 2004 werden 19 leden uitgeschreven.
Uitschrijving gebeurde op grond van overlijden (1 maal), royement wegens wanbetaling (3
maal), beëindiging van het lidmaatschap door het bestuur wegens het niet (langer) voldoen
aan de eisen voor het lidmaatschap (13 maal) en beëindiging van het lidmaatschap op verzoek
van het lid (2 maal). Er werden 19 nieuwe leden verwelkomd zodat de GAV ook op 31
december 2004 181 leden telde.
UITTREDEN UIT KAMG
Na uitgebreide discussies binnen het bestuur, na raadpleging van de leden gedurende 2004 en
na goed overwegen werd bij de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2004 besloten
niet langer lid te blijven van de Koepel van Artsen voor Maatschappij en Gezondheid. De
GAV was in 2001 betrokken bij de oprichting van deze koepel en derhalve van meet af aan
lid van de KAMG. Het bestuur en de leden konden zich niet langer juist vertegenwoordigd
zien in deze koepel van verenigingen op het gebied van Maatschappij en Gezondheid welke
als zodanig slechts die leden van de aangesloten verenigingen kon voordragen voor officiële
bestuursfuncties en vertegenwoordigingen, die inderdaad als Arts voor Mij. en gezondheid in
het Register te boek staan. Het feit dat slechts twee à drie procent van de GAV leden juist
deze kwalificatie hebben maakte dat de GAV het lidmaatschap van de KAMG niet meer als
opportuun kon beschouwen. Bovendien zou voor het komend jaar een forse bijdrage per
individueel GAVlid aan de GAV gevraagd worden vanwege de niet verlengde subsidie welke
tot dan toe door het ministerie was verstrekt. Daarnaast werd de SGRC in de periode 20032004 gereorganiseerd en kon de directe inbreng / vertegenwoordiging vanuit de GAV niet
gecontinueerd worden nadat de zittingstermijn van de beide GAV leden in deze commissie
tegelijk afliepen. De gevoelde verwantschap met de in de KAMG blijvende verenigingen VIA
en VAGZ was onvoldoende om toch lid van de KAMG te blijven.
In de aanloop tot het uitreden uit de KAMG werd onderzoek verricht naar toekomstige
mogelijkheden tot samenwerking met de NVVG (Bronsema en Israëls), met de VIA (Folbert)
en met de VAGZ (Folbert).
AANVRAAG CSG ERKENNING SPECIALISME
Halverwege 2004 werd duidelijk dat geen van de reeds bestaande sociaal-geneeskundige
opleidingen welke leiden tot een van de drie erkende Sociaal Geneeskundige specialismen
(Bedrijfsartsen, Verzekeringsartsen en Artsen voor Maatschappij en Gezondheid) voldoende
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kennis en vaardigheden aanreikten om het specifieke beroep van geneeskundig adviseur in
particuliere verzekeringszaken te kunnen uitoefenen, noch voldoende recht deden qua
erkenning van het RGAschap van onze leden. Juist ook gezien een op hande zijnde wijziging
in de geldende Toetsingscriteria, was er dus alle reden om in november een erkenning als
apart sociaal-geneeskundig specialisme aan te vragenbij het College voor Sociale
Geneeskunde.
ABSG
Tot 2004 werd accreditatie voor het opleidingsaanbod voor bij- en nascholing binnen de
Sociale Geneeskunde verricht door de Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie. In
verband met de overgang van de status van de SGRC naar een Zelfstandig BestuursOrgaan
werd in 2004 deze taak overgenomen door het daartoe opgerichte Accreditatiebureau voor
Sociale geneeskunde (AbSg), met als toeleverende verenigingen de KAMG, de NVVG en de
NVAB. In 2004 werd het opleidingsaanbod voor de bij- en nascholing als RGA derhalve
geaccrediteerd door het AbSg, waarin de GAV vertegenwoordigd was via het lidmaatschap
van de KAMG. Na uittreding uit de KAMG heeft de GAV vertegenwoordiger, mw.
Schreuder, haar activiteiten binnen de AbSg voortgezet.
DE DR. EVERT BOSCH PRIJS
De prijs van de GAV voor wetenschappelijke bijdragen binnen het vakgebied van de
geneeskundig adviseur werd in 2004 niet uitgereikt.
HET WEBMASTERSCHAP
Het webmasterschap werd gedurende 2004 door Dick en Groenewegen vervuld.
GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN
De volgende leden waren in 2004 door de GAV met mandaat afgevaardigd:
• NPP: Meulenkamp, diens vervanger De Jong
• IWMD: Schuwirth, Schröder
• Board van de ICLAM: Schröder
• Committee van de ICLAM: Kneepkens, Appeldoorn
• KAMG: Schotel, diens plaatsvervanger: Folbert
• SGRC: Folbert, Schotel, diens vervanger: Groenewegen
• AbSg: Schreuder
• LAD: Ouwehand
• Wetenschappelijke commissie van de VAGZ: Wiersema, Schröder
• MEZA (commissie Medisch Ethische Zaken) van het Verbond van Verzekeraars:
Mw. Van Cappellen, Dick
• Commissie Genetica van het Verbond van Verzekeraars: Homsma, Kneepkens, Eggen
• Werkgroep AIDS van het Verbond van Verzekeraars: Kneepkens, Eggen
• Zelfreguleringsoverleg vanuit de WMK van het Verbond van Verzekeraars: Eggen
Eind 2004 legde mw. Van Cappellen haar afvaardiging in de MEZA neer. De taken in deze
werden opgenomen door Appeldoorn.
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HET FINANCIELE JAARVERSLAG OVER BOEKJAAR 2003
Op de algemene ledenvergadering van 27 mei 2004 te IJsselstein werd het door
penningmeester Appeldoorn ingediende financieel jaarverslag 2003 door de leden
goedgekeurd, waarna de penningmeester werd gedechargeerd voor boekjaar 2003.
Zoetermeer, 09 juni 2005
T.W.J.S. van der Helm, secretaris GAV
Bijlagen: de jaarverslagen van de commissies alsmede dat van de Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek.
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Betreft: jaarverslag GAV-aandachtscie AOV
Van: J. Bronsema
Leden in 2004: M. Eshuis, A. Fransen, N. van Cappellen, C. Hutchinson,
M. Hendriks, J. Bronsema, T. Wools, R. Schuurs, R. Zijl, E. Groenewegen, O. de Louwere, E.
Musch, R. Dick en A.J. de Jong.
Bestemd voor: bovengenoemden en bestuur GAV

Het jaarplan en de begroting 2004 vormen de uitgangspunten voor het derde jaar van de
aandachtscie. AOV.
Jaarplan en begroting 2004 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) is gewijzigd
t.o.v. 2003: toegetreden zijn C. Hutchinson en A.J. de Jong.
Collega R. Wiersma heeft zijn deelname aan de AAOV beeindigd.
De cie. werd in 2004 gevormd door:
N. van Cappellen, M. Eshuis, A. Franssen, C. Hutchinson, J. Bronsema (voorzitter), R. Dick,
E. Groenewegen (penningmeester), M. Hendriks, A.J. de Jong, O. de Louwere, E. Musch, R.
Schuurs, T. Wools (secretaris) en
R. Zijl.
Evenals in 2003 heeft de AAOV in 2004 gefunctioneerd met een drietal subcommisssies:
- Een cie. voor het organiseren van de GAV-studiedagen:
J. Bronsema en T. Wools
- Een cie. voor de acceptatierichtlijnen AOV:
N. van Cappellen, M. Eshuis, A. Franssen, R. Dick
- Een cie. voor richtlijnen rond schadebeoordeling AOV:
O. de Louwere, E. Musch, R. Schuurs en C. Hutchinson
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. Het aantal vergaderingen met voltallige
aanwezigheid werd gereduceerd naar maximaal 4.
De AAOV kwam bijeen op 28 januari, 15 april, 14 september en 17 december 2004. In de
bijlage de presentielijst.
Zie de notulen voor de inhoudelijk besproken zaken van de vergaderingen van de AAOV. De
vergaderingen werden uit kostenoverwegingen belegd bij een verzekeraar/werkgever.
In het jaarplan 2004 werden een viertal mogelijke acties geselecteerd.
Studiedag.
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
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besproken binnen de aandachtscie’s. Alle cie’s zijn akkoord gegaan. Er werd een cie. “GAVdagen” samengesteld van 6 personen: 2 vertegenwoordigers vanuit elke aandachtscie.
De GAV-dagen, gehouden op donderdag 18 en vrijdag 19 november, met als thema:
prognosestelling in sociaalgeneeskundig perspectief, onder de titel “De Tijd zal het Leren”
zijn succesvol verlopen.
Succesvol in de zin van een goede opkomst (gemiddeld ca. 130 deelnemers per dag), een
positieve evaluatie door de deelnemers en het batige saldo uit deze studiedagen.
Het aantal deelnemende GAV-leden is ten opzichte 2003 toegenomen. Daarnaast waren de
verzekeringsartsen uit de publieke sector goed vertegenwoordigd, naast enkele bedrijfsartsen,
een enkele arbeidsdeskundige en claimmanager.
Acceptatierichtlijnen.
De subcie. acceptatierichtlijnen AOV heeft alle goedgekeurde hoofdstukken in digitale vorm,
via de secretaris van de GAV, aan de GAV-leden verzonden.
Het hoofdstuk “Overgewicht” werd afgerond en geaccordeerd.
Het hoofdstuk “Infectieziekten” werd in concept aangeleverd.
Een volledig hernieuwde “Inleiding” voor de acceptatierichtlijnen is in voorbereiding.
Richtlijnen schadebeoordeling.
In 2004 werd door de subcie. een inventarisatie van de thans in de praktijk toegepaste
claimmanagementprocedures, inclusief het schadeprotocol van het Verbond van
Verzekeraars, afgerond.
Eind 2004 werd een eerste concept van “richtlijnen voor schadebehandeling” opgeleverd. De
AAOV zal begin 2005 een ‘brainstormdag’organiseren teneinde de subcie verder richting te
geven.
Publicaties.
In 2004 werd in GAV-scoop tweemaal een ingezonden artikel geplaatst naar aanleiding van
een artikel over “beheer medische gegevens” (Bronsema).
R. Dick (e.a) schreef een verslag over de cursus “Van FIS naar FML”.
O. de louwere publiceerde het artikel “Medisch tuchtrecht”, mede n.a.v. de studiedag
“Tuchtrecht anno 2004”.
Conclusie.
Het beloop van het derde jaar van de AAOV stemt gematigd positief.
De GAV-dagen waren succesvol. De effectiviteit is ook in derde jaar wat achtergebleven bij
de doelstelling. Anderzijds werd vordering gemaakt met de “richtlijn schadebehandeling” en
werden de acceptatierichtlijnen uitgebreid en digitaal beschikbaar gesteld.
Inzet van alle leden blijft een noodzakelijke voorwaarde om tot realisering van alle gestelde
doelen te komen.
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JAARVERSLAG REGISTRATIECOMMISSIE 2004
De registratiecommissie bestond in 2004 uit de volgende personen:
Joost Ekering, voorzitter
Joke Schreuder, penningmeester en secretaris
Jan Folbert
Monique Timmerhuis
De registratiecommissie kwam in 2004 twee maal voltallig bijeen.
Er is twee maal langdurig overleg geweest met het bestuur. Op de agenda stonden
onderwerpen als ‘probleemgevallen’ bij herregistratie, communicatie bestuur en commissie,
financiën, een eventuele ‘toelatingscommissie’ en merknaamregistratie rga.
Ook dit jaar heeft de commissie weer relatief veel tijd moeten besteden aan de herregistratie
van enkele GAV-leden die om uiteenlopende redenen niet voldeden aan de eisen die de GAV
daar aan heeft gesteld.
In het jaarplan 2004 is aangekondigd dat de registratiecommissie extra aandacht wil schenken
aan deelname aan ICT-groepen en ORMED.
De commissie is daadwerkelijk begonnen met een inventarisatie van bestaande ICT-groepen
en de deelnemers. Een en ander moet in 2005 zijn beslag krijgen.
ORMED ligt blijkbaar stil want de commissie heeft taal noch teken van deze groep vernomen.
Op financieel gebied heeft er een zeer grote verandering plaats gevonden. Het GAV-bestuur
heeft besloten dat de registratiecommissie niet meer zorg draagt voor haar eigen financiën,
maar dat deze commissie evenals de andere GAV-commissies een bijdrage krijgt voor
gemaakte onkosten en dat de overige kosten gedragen worden door de GAV. Een logisch
gevolg van deze gedachte is dat het registratiegeld wordt afgeschaft en wordt verdisconteerd
in contributie. De registratiecommissie is verheugd over deze ontwikkeling.
Hoewel de registratiecommissie uitvoerend is en niet beleidsbepalend is er toch ook de nodige
tijd geïnvesteerd in het meedenken over de toekomstige opleiding van medisch adviseur.
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Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO)
Jaarverslag 2004
Het bestuur werd gedurende het jaar 2004 gevormd door:
Dhr. K. de Wilde, voorzitter,
Mw. G.A. van Beelen, penningmeester,
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,
Dhr. M.L.A. Schotel.
De heer T.W.J.S. van der Helm, die vanaf 31-05-2001 in de functie van secretaris deel
uitmaakte van het bestuur trad per ultimo 2003 terug vanwege het aanvaarden van de functie
van secretaris binnen het bestuur van de GAV.
De heer F.S.L. Schmidt versterkt het bestuur vanaf 09-06-2004.
Gedurende 2004 was er geen formele secretaris. De secretariële werkzaamheden werden door
de bestuursleden onderling verricht.
Het bestuur vergaderde zes keer in 2004.
De hoofdactiviteit van de Stichting is het uitgeven van GAVscoop. In 2004 werden drie
uitgaven gerealiseerd. GAVscoop werd verzonden aan de leden van de GAV. Daarnaast werd
GAVscoop verzonden aan achttien externe abonnees waarvan vijftien betalende. Het
drukwerk werd verzorgd door drukkerij Goudkuil. De lay-out van GAVscoop werd verzorgd
door HieroSign.
In 2004 konden 80 pagina’s worden uitgegeven. De drie uitgaven kenmerkten zich door een
breed overzicht van het werkterrein van de medisch adviseur in particuliere
verzekeringszaken.
Bijzondere vermelding verdient het uitbrengen in mei 2004 van een separate Index over de
eerste zeven jaargangen. De Index werd tegelijk met de eerste uitgave van 2004 verzonden.
De Stichting staat in voorkomende gevallen het bestuur van de GAV bij bij de organisatie van
het wetenschappelijk deel van de algemene ledenvergadering van de GAV. In dit kader werd
door de Stichting bemiddeld bij het vinden van een spreker voor de algemene
ledenvergadering van 28 oktober 2004. Een artikel naar aanleiding van de betreffende lezing
is opgenomen in deze eerste uitgave van 2005.
De in 2003 opgerichte commissie Evert Bosch Prijs formuleerde in 2004 nadere voorstellen,
de verwachting is dat in 2005 een definitief voorstel aan het Bestuur van de GAV kan worden
gepresenteerd.
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