Jaarverslag GAV 2006
HET BESTUUR
Per 1 januari 2006 bestond het bestuur uit:
• Wim Schuwirth, voorzitter
• Tom van der Helm, secretaris
• Robert Kneepkens, penningmeester
• Annelien van Amelsfoort-Sessink
• Jan Bronsema
• Eric Groenewegen
• Juul Meulenkamp
Wijzigingen in het bestuur:
Schuwirth en Groenewegen hadden in 2006 beiden twee volledige ambtstermijnen als
bestuurslid voltooid en traden statutair af. Van der Helm is na 1 volledige ambtstermijn
afgetreden. Op de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2006 is Marcel Ooms benoemd
als nieuw bestuurslid. Op de Algemene ledenvergadering van 16 november 2006 werd Pjotr
Israëls benoemd als voorzitter en Max Hendriks als nieuw bestuurslid.
Binnen het bestuur kreeg Hendriks de taak van secretaris.
Per 31 december 2006 was de samenstelling van het bestuur daardoor als volgt:
• Pjotr Israëls voorzitter
• Max Hendriks, secretaris
• Robert Kneepkens, penningmeester
• Annelien van Amelsfoort-Sessink
• Jan Bronsema
• Juul Meulenkamp
• Marcel Ooms
Er werden in 2006 zeven bestuursvergaderingen gehouden.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:
In 2006 werden vier Algemene Ledenvergaderingen gehouden:
Op 16 februari 2006 in Hotel De Klepperman in Hoevelaken
Dhr.A.E. Schröder, internist n.p. hield een boeiende verhandeling over de nieuwe
ontwikkelingen op het terrein van diabetes mellitus en besprak de consequenties voor
verzekeringen.
Op 18 mei 2006 te gast bij Nationale-Nederlanden in Rotterdam
Dr. E.S.G. Stroes, internist vasculaire geneeskunde in het AMC te Amsterdam hield een
boeiende voordracht over de huidige kennis en inzichten ten aanzien van de vethuishouding
en het metabool syndroom. Hij gaf aan waarom het nieuwe medicijn Rimonabant zijn
wetenschappelijke interesse heeft.
Op 21 september te gast bij Swiss Re in Amstelveen.
Op 16 november 2006 opnieuw te gast bij Swiss Re in Amstelveen.
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Prof. dr. Jan van Rijckevorsel hield een heldere en met humor doorspekte verhandeling over
het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Hij schetste de
historie van oprichting van het Centrum tot de huidige werkzaamheden. Op verzoek van de
GAV ging hij in op de verzameling van gegevens betreffende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
HET LEDENTAL VAN DE GAV
Op 01 januari 2006 telde de GAV 184 leden. Op 31 december 2006 telde de GAV 191 leden.
EUMASS
Nederland is lid van de EUMASS (www.eumass.com) welke organisatie artsen werkzaam in
zorgverzekeringen vertegenwoordigt. Nederland heeft twee plaatsen in de council van
EUMASS. De NVVG bezet één positie en houdt tot heden de tweede plaats bezet met de
wens dat deze positie ingevuld wordt door een GAV-afgevaardigde.
Het bestuur van de GAV heeft besloten om deze positie te willen innemen.
DE DR. EVERT BOSCH PRIJS
De prijs van de GAV voor wetenschappelijke bijdragen binnen het vakgebied van de
geneeskundig adviseur werd in 2006 niet uitgereikt.
DISCUSSIEDAG
Op 9 maart 2006 is er door de GAV een discussiedag georganiseerd in Hotel Mercure in
Nieuwegein.
Discussieonderwerpen waren : De Interdisciplinaire Werkgroep Medisch Deskundigen
(IWMD) vraagstelling/eigen vraagstelling/vernieuwde vragen /WA-ongevallen,
ongevalsverzekeringen/AOV/expertises/de nieuwe beroepscode/samenwerking MAA en
MAS/structuur van de ALV
GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN
De volgende leden waren in 2006 door de GAV met mandaat afgevaardigd:
• Meulenkamp in het Nationaal Platform Personenschade ( NPP )
• Schröder en van den Wildenberg in de Interdisciplinaire Werkgroep Medische
Deskundigen ( IWMD) , Schreuder plaatsvervangend in de IWMD
• Schuwirth in de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage ( WMSR )
• Schröder in de Board van de ICLAM.
• Kneepkens in de Committee van de ICLAM
• Appeldoorn in de Committee van de ICLAM
• Appeldoorn in de MEZA
• Dick in de MEZA
• Meulenkamp in de LAD
• Buitenhuis in de Whiplashcommissie (werkgroep Minderhoud)
• Reinders als waarnemend lid in de Whiplashcommissie
Max Hendriks, secretaris GAV, 04-06-2007
Bijlagen: de ontvangen jaarverslagen van de commissies alsmede dat van de Stichting tot
Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek.
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HET JAARVERSLAG VAN DE REGISTRATIECOMMISSIE 2006

De registratiecommissie bestond in 2006 uit de volgende personen:
Joost Ekering, (interim en oud) voorzitter
Joke Schreuder, penningmeester en secretaris
Jan Folbert
Monique Timmerhuis
De registratiecommissie kwam in 2006 twee maal voltallig bijeen en had daarnaast nog regelmatig
contact per email.
Op 12 januari was de registratiecommissie aanwezig bij de GAV-opleiding in Zaltbommel om de
achtergronden en richtlijnen omtrent registratie en herregistratie als RGA nader toe te lichten aan de
RGA’s in opleiding.
Op 6 februari vond uitvoerig overleg plaats met het GAV-bestuur. Hierin kwam o.a het volgende aan
de orde: het GAV-bestuur accordeerde dat de registratiecommissie besluiten neemt omtrent
(her)registratie en de betreffende leden rechtstreeks informeert. Dit paste geheel in het voorstel van het
bestuur om de registratiecommissie te verzelfstandigen door middel van het oprichten van een
stichting. Ook niet GAV-leden zouden daarmee in de toekomst een RGA-registratie kunnen
verwerven. Door het bestuur werden hiertoe in 2006 voorstellen gedaan in de ledenvergadering. Het
voornemen is dat in 2007 hieraan nadere invulling zal worden gegeven in de nieuwe samenstelling van
de registratiecommissie.
In 2006 was er slechts 1 herregistratie, de (+/- 32) nieuwe registraties zullen begin 2007 plaatsvinden.
Door Jan Folbert werden in 2006 alle GAV ICT-groepen met contactpersonen en deelnemers in kaart
gebracht. Dit bestand zal in de toekomst jaarlijks bijgehouden moeten worden en aangevuld worden
met jaarverslagen en presentielijsten.
Jan Folbert schreef namens de registratiecommissie in 2006 in de GAV-scoop een artikel omtrent de
inventarisatie van de ICT-groepen en onderstreepte daarin nog eens het belang en de noodzaak van
deelname aan ICT-groepen.
Aandachtspunten:
1.
Opmerking voor GAV-bestuur: de registratiecommissie houdt zich, zoals eerder al
aangegeven aan het bestuur, niet meer bezig met GAV-leden, die > 5 jaar GAV-lid zijn maar geen
RGA-registratie (meer) hebben. Het is verder aan de GAV/ het GAV-bestuur om te besluiten wat
men met deze groep wil doen (PM: volgens de statuten zou een GAV-lid, geen RGA na 5 jaar
geen lid meer kunnen zijn, onduidelijk is of dit telkens met 5 jaar verlengd kan worden bij
opnieuw aanmelden)
2.
Wat betreft de discussie rond de GAV-opleiding: de registratiecommissie hecht eraan om de
GAV-opleiding als een herkenbare module te behouden, inclusief de sociale contacten die daaruit
in het verleden voortkwamen en van zeer groot belang zijn gebleken voor het functioneren van de
medisch adviseur in zijn verdere loopbaan. Tijdens de GAV-opleiding komen de medisch
adviseurs van de verschillende partijen (bv van belangenbehartigers en verzekeraars) met elkaar in
nauw contact. Juist omdat latere contacten veelal op schrift of per telefoon plaatsvinden is het
elkaar persoonlijk kennen van grote waarde.
3.
Wat in de toekomst te doen met medisch adviseurs, die zich aanmelden als nieuw GAV-lid,
die een SGRC registratie hebben, maar niet de GAV-module hebben gevolgd? Is het GAV-bestuur
van mening dat zij alsnog de GAV-module moeten volgen? (zie ook punt 2)
4.
Wat is het toekomstig beleid voor nieuwe GAV-leden, die geen officiële KNMG registratie
hebben en ook deze niet willen behalen?
5.
Wie zal in de toekomst nog RGA worden en wanneer?
6.
Blijft de registratie RGA een verplichting voor het GAV-lidmaatschap? (zie ook punt 1)
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HET JAARVERSLAG VAN SBVO 2006
Het bestuur werd gedurende het jaar 2006 gevormd door:
Dhr. K. de Wilde, voorzitter,
Mw. G.A. van Beelen, penningmeester,
Dhr. M.L.A. Schotel, secretaris,
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.
Het Bestuur vergaderde in 2006 zes maal.
De hoofdactiviteit van de Stichting is het uitgeven van GAVscoop. In 2006 werden vier
uitgaven gerealiseerd. GAVscoop werd verzonden aan de leden van de GAV en aan 20
externe abonnees waarvan 16 betalende. Het drukwerk werd verzorgd door drukkerij
Goudkuil, de lay-out door HieroSign.
In 2006 konden 104 pagina’s worden uitgegeven. Het derde nummer van 2006 betrof een
speciaal nummer ter gelegenheid van de verjaardag van de oprichtingsvergadering van
GAVscoop in 1996. De overige 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.
Het Bestuur, gehoord de commissie Dr. Evert Bosch Prijs, zond in 2006 een definitief
voorstel betreffende de formulering van de criteria voor toekenning van deze prijs aan het
Bestuur van de GAV. Het Bestuur van de GAV heeft dit voorstel overgenomen en
gepubliceerd in GAVscoop 3/2006, pagina 73.
Eind 2006 werd door het Bestuur een kandidaat voor de Dr. Evert Boschprijs voorgedragen
aan het Bestuur van de GAV.
De haperende activiteiten van de GAV inzake de ontwikkeling van goede internetfaciliteiten
baarden het Bestuur zorgen. Eind 2006 werd het besluit genomen een zelfstandige internetsite
te ontwikkelen zodat aan de eisen van GAVscoop en de SBVO in eigen beheer vorm zou
kunnen worden gegeven. Vanaf 28 november 2006 zijn de ontwikkelingen van GAVscoop te
volgen via http://www.gavscoop.nl en is de redactie bereikbaar via gavscoop@gavscoop.nl
terwijl berichten bestemd voor de agenda rechtsreeks ingezonden kunnen worden naar
agenda@gavscoop.nl.
HET JAARVERSLAG VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE 2006
De onderwijscommissie bestond in 2006 uit de volgende personen:
Henk Boersma
Thijs Brandt
Jan Bronsema (vanaf februari)
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Wim Fontein (penningmeester)
Anja Fransen
Jan Hoevenaars (secretaris)
Anneke Paulusma
Phons Schröder (voorzitter)
De onderwijscommissie heeft in 2006 acht keer plenair vergaderd. Daarnaast vonden diverse
bijeenkomsten plaats in kleiner verband in het kader van de voorbereiding van concrete
onderwijsproducten.
Op 5 januari 2006 volgden de commissieleden zelf onderwijs: Cora Smit van bureau Kessels
& Smit verzorgde de leerzame workshop “Onderwijsvaardigheden voor opleiders”.
Vertegenwoordigers van de GAV-onderwijscommissie namen dit jaar verschillende malen
deel aan overleg met vertegenwoordigers van NVVG en NSPOH en/of CSG over een nieuwe
beroepsopleiding. Verder nam een vertegenwoordiger van de onderwijscommissie deel aan de
Werkconferentie Modernisering Vervolgopleidingen op 28 juni 2006 bij de KNMG. Ook nam
dit lid zitting in de Programmacommissie Beroepsopleiding voor Verzekeringsartsen.
Op 12 juni 2006 werd samen met GAV-bestuur en Registratiecommissie overlegd over de
toekomst van de GAV-opleiding
De volgende onderwijsmodules zijn in 2006 door de GAV-onderwijscommissie uitgevoerd:
12 januari
Medische expertise
9 en 10 februari
Verdiepingsmodule Leven
16 t/m 18 maart
Verdiepingsmodule Personenschade (Antwerpen)
18 en 19 mei
Verdiepingsmodule AOV
14 en 15 september
Examen en scriptiepresentaties
Op 17 november kon de nieuwe GAV-voorzitter op feestelijke wijze aan 32 cursisten het
diploma van de GAV-beroepsopleiding uitreiken. Op een zeer geslaagde feestelijk slotavond
zetten de cursisten op hun beurt de leden van de onderwijscommissie in het zonnetje.
De geleverde onderwijsproducten werden ook dit jaar over het algemeen goed gewaardeerd
door de deelnemers.
De financiële situatie van de GAV-onderwijscommissie is onverminderd gezond.
Het GAV-Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken bij een beroepsopleiding die tot
een sociaal-geneeskundige registratie leidt. Samen met de NVVG wordt gewerkt aan het
beschrijven van de contouren van een opleiding “Verzekeringsarts nieuwe stijl”. In 2007 zal
duidelijk worden welke rol de komende jaren voor de GAV- onderwijscommissie is
weggelegd. In ieder geval zullen een aantal praktijkopleiders moeten worden aangesteld.
HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE AOV 2006
In 2006 heeft de toenmalige voorzitter, de heer J. Bronsema, al aangegeven
niet meer als voorzitter van de AAOV te willen fungeren; dit mede zijn
drukke werkzaamheden op andere gebieden, o.a. het GAV-bestuur.
Per 2007 is er een nieuwe voorzitter, de heer O. de Louwere.
De heer Wools en de heer Groenewegen blijven de functie van secretaris resp.
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penningmeester ook vanaf 2007 vervullen.
De samenstelling van de AAOV is enigszins gewijzigd in die zin dat het
aantel leden met 4 is verminderd, te weten de heer E. Musch en de dames C.
Hutchison,A. Fransen en M. Eshuis.
Al eerder was in de vergaderingen van de AAOV 2006 gediscussieerd over de
grootte van de groep en de werkbaarheid, effectiviteit daarvan. Hieruit is
naar voren gekomen dat de groep te groot was en daarop hebben enkele leden
zelf besloten hun deelname aan de AAOV op te zeggen.
De AAOV zal in de toekomst met name bezighouden met de verdere evidence
based ontwikkeling van de richtlijnen medische acceptatie AOV; daarnaast
houdt de AAOV zich beschikbaar voor het becommentarieren van richtlijnen en
protocollen van bv de gezondheidsraad en andere relevante stukken indien
gevraagd vanuit het GAV-bestuur. Hierbij aantekenend dat de stukken wel als
aandachtsgebied arbeidsongeschiktheid c.q. daar een relatie mee moeten
hebben.
De huidige samenstelling van de AAOV per 2007 is:
O. de Louwere (voorzitter)
T. Wools (secretaris)
E. Groenewegen (penningmeester)
J. Bronsema
A.J. de Jong
R. Zijl
M. Hendriks
R. Schuurs
N. van Cappellen-de Graaf
R. Dick
HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE LEVEN 2006
Bestuur per 1 januari 2006: Homsma, voorzitter, Israëls, secretaris, Zijl, penningmeester.
Leden: Bieger, Kneepkens, Van der Planken, Schotel, Schröder en Appeldoorn.
Bestuur per 1 januari 2007: Schotel, voorzitter, Appeldoorn, secretaris, Zijl penningmeester.
Leden: Beelen, Bieger, Coehoorn, Van Dongen, Israëls, Kneepkens, Van der Planken,
Schröder.
De commissie is vier keer bij elkaar geweest op 22 februari, 21 juni, 21 september en 13
december en gastvrouwe voor alle bijeenkomsten was de SwissRe te Amstelveen.
Tijdens de vergaderingen werden besproken:
- de voorbereidingen voor de ACTUA-dag op 4 april en later de evaluatie
-

de voorbereidingen van de GAV-dagen op 9 en 10 november en later de evaluatie.

- de ervaringen met de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens.
Dit resulteert in de reactie van het GAV-bestuur op de enquete van het Verbond van
Verzekeraars over het functioneren van de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens.
-

de verzekerbaarheid van Hiv-patiënten.
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Als resultaat kan genoemd worden een model vragenbrief aan de behandelend specialist van
de Hiv-patiënt en medewerking van alle leden door het leveren van input aan Kneepkens voor
zijn presentatie op de ICLAM over de verzekerbaarheid van Hiv-patiënten.
-

onderzoek op portefeuille niveau naar het resultaat van het optrekken van de
vragengrens.
Resultaat is ongunstig voor de waargenomen sterfte.
-

onderzoek op portefeuilleniveau naar het resultaat van het invoeren van een korte
gezondheidsverklaring.
Resultaat is ook hier een hogere waargenomen sterfte.
HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE PERSONENSCADE 2006
Van de Commissie Personenschade werd geen jaarverslag ontvangen.
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