Jaarverslag GAV 2005
HET BESTUUR
Per 1 januari 2005 bestond het bestuur uit:
• 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
Wijzigingen in het bestuur:
Schotel en Wiersema hadden in 2005 beide twee volledige ambtstermijnen als bestuurslid voltooid en traden
statutair af. Op de Algemene Ledenvergadering van 09 juni 2005 werden Van Amelsfoort en Bronsema gekozen
als nieuwe bestuursleden. Binnen het bestuur kreeg Bronsema de taak van plaatsvervangend secretaris.
Per 31 december 2005 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
• Mw. A. van Amelsfoort-Sessink
• J. Bronsema, plaatsvervangend secretaris
• E.H. Groenewegen, plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend penningmeester
• J.J. Meulenkamp
Er werden in 2005 zes bestuursvergaderingen gehouden. Er werd één vergadering voor genodigden belegd op 11
januari 2005
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:
In 2005 werden drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden:
Op 03 maart 2005 in het gebouw van Ohra in Arnhem
Er waren 51 leden aanwezig.
Het wetenschappelijk deel werd verzorgd door Dr. M. Russel, die een verhandeling hield over
inflammatoire darmziekten. De tekst van de voordracht is gepubliceerd in GAVscoop.
Op 09 juni 2005 officieel te gast bij Interpolis in Tilburg
Er waren 65 leden aanwezig.
Dr. Cees Smit, voorzitter van de V.S.O.P. hield een interessante verhandeling over hemofilie. Hij ging
uit van de inmiddels vijf onderzoeken onder de leden van de patiënten vereniging van
hemofiliepatiënten en besprak ook andere zeldzame erfelijke aandoeningen.
Dr. Ine van Hoyweghen, wetenschappelijk onderzoekster van de Universiteit van Maastricht gaf een
presentatie over de maatschappelijke en politieke gevolgen van genetisch onderzoek gedurende de
afgelopen tien jaar.
Op 24 november 2005 officieel te gast bij De Amersfoortse in Amersfoort
Er waren 65 leden aanwezig.
Het wetenschappelijk gedeelte werd verzorgd door Mr.E.J.C. de Jong, advocaat bij KBS advocaten te
Utrecht, die een boeiende voordracht hield over het tuchtrecht en de positie van de geneeskundig
adviseur hierin.
HET LEDENTAL VAN DE GAV
Op 01 januari 2005 telde de GAV 180 leden. Gedurende 2005 of per einde 2005 werden 10 leden uitgeschreven,
allen op eigen verzoek. Er werden 13 nieuwe leden verwelkomd zodat de GAV op 31 december 2005 183 leden
telde.
AANVRAAG CSG ERKENNING SPECIALISME
Hoewel de aanvraag door de GAV in november 2004 werd gedaan toetste de CSG de aanvraag aan criteria
welke pas in juni 2005 van kracht werden. Gezien het feit dat de CSG ook in de oude criteria verschillende
afwijzingsgronden kon aanvoeren, de teneur van de conceptuele afwijzing en vooral het gegeven dat het
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ministerie geen nieuwe specialismen wenst te erkennen en tenslotte het feit dat na een afwijzing een tweede
aanvraag uiterst moeilijk wordt besloot de GAV hierop niet het juridisch conflict aan te gaan en de aanvraag in te
trekken.
DE DR. EVERT BOSCH PRIJS
De prijs van de GAV voor wetenschappelijke bijdragen binnen het vakgebied van de geneeskundig adviseur
werd in 2005 niet uitgereikt.
NAAMSWIJZIGING AANDACHTSCOMMISSIES
In 2005 werd besloten de Aandachtscommissies voortaan gewoon Commissies te noemen.
DE FINANCIELE STRUCTUUR
Onder beheer van penningmeester Kneepkens werd een nieuwe financiële structuur opgezet. Deze financiële
structuur werd in een gelijkluidend document beschreven en bij Algemene Ledenvergadering van 09 juni 2006
aangenomen.
MERKREGISTRATIE RGA
Het merk RGA werd bij het Benelux Merkenbureau vastgelegd als eigendom van de GAV met de betekenis
Register Geneeskundig Adviseur. Vanaf 2005 mag het merk RGA uitsluitend gebruikt worden in de betekenis
van Register Geneeskundig Adviseur door een arts ingeschreven in het Register van Geneeskundig Adviseurs.
GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN
De volgende leden waren in 2005 door de GAV met mandaat afgevaardigd:
• Meulenkamp in het NPP.
• Schuwirth in de IWMD
• Schuwirth in de WMSR
• 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.
• Appeldoorn 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
• Meulenkamp in de LAD
• Buitenhuis in de Whiplashcommissie (werkgroep Minderhoud)
• Reinders als waarnemend lid in de Whiplashcommissie
HET FINANCIELE JAARVERSLAG OVER BOEKJAAR 2004
Op de algemene ledenvergadering van 09 juni 2005 te Tilburg werd het door penningmeester Kneepkens
ingediende financieel jaarverslag 2004 door de leden goedgekeurd. De Kascommissie sprak waardering uit voor
de kwaliteit van het werk van de penningmeester. De penningmeester werd gedechargeerd voor boekjaar 2004.
Zoetermeer, 06 mei 2006
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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HET JAARVERSLAG VAN DE REGISTRATIECOMMISSIE 2005
De registratiecommissie had het jaar 2005 de volgende samenstelling:
Joost Ekering
voorzitter
Joke Schreuder penningmeester, registratie leden, secretaris
Monique Timmerhuis
registratie leden
Jan Folbert
ICT-coördinator
De registratiecommissie kwam in het jaar 2005 voltallig bijeen op 15-02-2005, 26-10-2005 en op 07-12-2005.
Daarnaast was er veelvuldig contact via e-mail, telefoon en andere communicatielijnen.
Een delegatie van de registratiecommissie had persoonlijk contact met het dagelijks bestuur van de GAV.
De registratiecommissie heeft (in januari 2006) tijdens de GAV-opleidingsdagen een presentatie gegeven over
het functioneren van het registratiesysteem leidende tot de rga-registratie en daarna tot de herregistratie.
Ten aanzien van de uitvoering van het jaarplan 2005 kan worden opgemerkt dat de daar in gestelde doelen zijn
verwezenlijkt. Er is duidelijke voortgang geboekt bij het herregistreren en er zijn aanvullende wensen
geformuleerd ten aanzien van aanpassingen binnen dit systeem.
Er zijn in 2005 24 beoordelingen voor herregistratie geweest. Van 18 aanvragen kon een positief advies worden
gegeven tot herregistratie tot 2010. In 4 gevallen moest een negatief advies worden afgegeven voor herregistratie
voor 5 jaar, echter in overleg met het bestuur werd wel akkoord gegeven voor herregistratie voor 3 jaar (tot
2008). In 2 gevallen werd geen herregistratie gewenst.
Het huishoudelijk reglement bleek geen duidelijkheid te geven omtrent de mogelijkheid voor herregistratie voor
een kortere periode dan 5 jaar; herregistratie voor 2 of 3 jaar bleek echter ook niet in strijd met de bepalingen in
het Huishoudelijk Reglement. Een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement in dit opzicht wordt door het
bestuur van de GAV overwogen. Een en ander is mede afhankelijk van een mogelijke verzelfstandiging in
stichtingsvorm van de registratiecommissie en het registreren als rga van niet-leden van de GAV.
De ICT-groepen zijn geïnventariseerd en in een goed, overzichtelijk systeem geordend. Van iedere ICT-groep is
een coördinator bekend.
Het opnemen van de registratiekosten in de contributie van de GAV heeft zowel voor de leden van de GAV als
voor de penningmeester van zowel de registratiecommissie en de GAV tot verregaande vereenvoudiging geleid.
De voorzitter van de registratiecommissie heeft zijn lidmaatschap van de GAV beëindigd. Dit vanwege het
bereiken van de 65-jarige leeftijd en het niet meer kunnen voldoen aan het aantal vereiste werkzame uren als
geneeskundig adviseur. Hij heeft aangeboden nog enige tijd als interimvoorzitter van de registratiecommissie op
te treden tot dat een opvolger is benoemd.

3

HET JAARVERSLAG VAN SBVO 2005
Het bestuur van SBVO werd gedurende het jaar 2005 gevormd door:
Dhr. K. de Wilde, voorzitter,
Mw. G.A. van Beelen, penningmeester,
Dhr. M.L.A. Schotel, secretaris (vanaf 27-06-2005)
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 (tot 27-06-2005).
Gedurende de eerste helft van 2005 was er geen formele secretaris. Per 27-06-2005 nam de heer Schotel in
formele zin deze taak op zich, de feitelijke secretariële werkzaamheden werden door de bestuursleden onderling
verricht.
Het bestuur vergaderde in 2005 vijf maal.
De hoofdactiviteit van de Stichting is het uitgeven van GAVscoop. In 2005 werden drie uitgaven gerealiseerd.
GAVscoop werd verzonden aan de leden van de GAV en aan 19 externe abonnees waarvan 16 betalende. Het
drukwerk werd verzorgd door drukkerij Goudkuil, de lay-out door HieroSign.
In 2005 konden 88 pagina’s worden uitgegeven. De drie uitgaven kenmerkten zich door een breed overzicht van
het werkterrein van de medisch adviseur in particuliere verzekeringszaken.
In iedere uitgave verscheen een paginagrote advertentie van een verzekeraar, daarnaast werd een kleine annonce
opgenomen.
De commissie Dr. Evert Bosch Prijs rondde in 2005 de oriënterende werkzaamheden af en zal begin 2006 een
definitief voorstel aan het Bestuur van de GAV presenteren.
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HET JAARVERSLAG VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE 2005
De onderwijscommissie bestond in 2005 uit de volgende personen:
Henk Boersma
Thijs Brandt
Wim Fontein (penningmeester)
Anja Fransen
Jan Hoevenaars
Anneke Paulusma
Phons Schröder (voorzitter)
De onderwijscommissie heeft in 2005 zeven maal plenair vergaderd. Daarnaast vonden ettelijke bijeenkomsten
in kleiner verband plaats in het kader van de voorbereiding van concrete onderwijsproducten.
In 2005 werd verder gewerkt aan de inrichting van de diverse modules van de vernieuwde GAVberoepsopleiding (voorheen “basiscursus”).
Nog steeds bleef de bezetting van de onderwijscommissie een bron van zorg. Er is een groot aantal GAV-leden
benaderd maar dit heeft helaas nog niet geleid tot het vinden van geschikte nieuwe leden. Van de huidige
commissieleden heeft een aantal de maximale termijn waarop zij volgens de verenigingsreglementen zouden
mogen deelnemen aan de commissie reeds overschreden. Zij kunnen op dit moment echter niet gemist worden.
Het lidmaatschap van de onderwijscommissie is bijzonder tijdsintensief. Produceren van kwalitatief hoogstaande
onderwijsproducten kost nu eenmaal erg veel tijd. Veel activiteiten van de onderwijscommissie vinden in de
eigen vrije tijd plaats. Regelmatig is het echter ook noodzakelijk om tijdens kantoortijd werkzaamheden voor de
commissie te verrichten. De commissieleden die in loondienst zijn krijgen hier van hun werkgevers echter steeds
minder gelegenheid voor.
Met het oog op een nieuwe beroepsopleiding is ook dit jaar verschillende malen overleg gepleegd met
ondermeer de NSPOH. Inmiddels heeft het CSG besloten dat er geen apart uitstroomprofiel komt voor de
geneeskundig adviseur. De consequenties hiervan zijn thans nog niet geheel duidelijk.
De volgende onderwijsmodules zijn in 2005 door de GAV-onderwijscommissie uitgevoerd:
20 januari 2005
24 en 25 maart 2005
12 mei 2005
8 en 9 september 2005
17 november 2005

module “recht”
module “vaardigheden”
module “AOV”
module “leven en personenschade”
module “zorg”

Deze onderwijsproducten werden door de deelnemers in het algemeen goed gewaardeerd.
De financiële situatie van de GAV-onderwijscommissie is nog steeds gezond. Graag verwijzen wij in dit kader
naar het financieel jaarverslag van onze penningmeester
De onderwijscommissie kan terugkijken op een succesvol onderwijsjaar. Zij hoopt het komende jaar, naast een
succesvol verloop van de rest van de GAV-beroepsopleiding op nieuwe aanwas van commissieleden.
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