
Jaarverslag GAV 2007

HET BESTUUR
Per 1 januari 2007 bestond het bestuur uit:

• Pjotr Israëls, voorzitter
• Max Hendriks, secretaris
• Robert Kneepkens, penningmeester
• Annelien van Amelsfoort-Sessink
• Jan Bronsema
• Marcel Ooms
• Juul Meulenkamp

Wijzigingen in het bestuur:
 In 2007 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van het bestuur.

Er werden in 2007 zeven bestuursvergaderingen gehouden. 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:
In 2007 werden vier Algemene Ledenvergaderingen gehouden:

Op 1 maart te gast bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.

Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de vergadering werd door Homsma een 
presentatie gehouden over familiaire hypercholesterolaemie en het lopende onderzoek 
betreffende de verzekerbaarheid hiervan. Vervolgens werd door Kerst Zwart en Marjon 
Schoneveld van het Breed Platform Verzekerden en Werk een inleiding gehouden.

Op 8 juni 2007 te gast bij Interpolis in Tilburg

Op 13 september 2007 te gast bij De Goudse Verzekeringen in Gouda.
Na de pauze  werd door Mr. Dr. Theo Kremer, directeur Stichting Personenschade Instituut 
van Verzekeraars een voordracht gehouden.

Op 8 november 2007 in Ermelo tijdens de GAV dagen.

HET LEDENTAL VAN DE GAV
Op 01 januari 2007 telde de GAV 185 leden. Op 31 december 2007 telde de GAV 179 leden.

EUMASS
Nederland is lid  van de EUMASS (www.eumass.com)  welke organisatie artsen werkzaam in 
zorgverzekeringen  en sociale verzekeringen vertegenwoordigt. Nederland heeft twee plaatsen 
in de council van EUMASS. De NVVG bezet één positie en in 2007 heeft Bins namens de 
GAV de tweede plaats bezet. 

DE DR. EVERT BOSCH PRIJS
De prijs van de GAV voor wetenschappelijke bijdragen binnen het vakgebied van de 
geneeskundig adviseur werd in 2007 niet uitgereikt.

GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN
De volgende leden waren in 2007 door de GAV met mandaat afgevaardigd:
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• 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 en Bijl 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
• Bins in de UEMASS

Max Hendriks, secretaris GAV,  18-04-2008

Bijlagen: ontvangen jaarverslagen van de diverse GAV commissies alsmede dat van de 
Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek.

HET JAARVERSLAG VAN DE REGISTRATIECOMMISSIE 2007

Jaarverslag Registratiecommissie GAV 2007

De registratiecommissie bestond in het verslagjaar uit de volgende leden:
Joost de Vreeze (voorzitter)
Joke Schreuder (secretaris en penningmeester)
Monique Timmerhuis
Jan Folbert
Menno Schotel (per 31-10-2007)

Activiteiten:
- De registratiecommissie kwam in 2007 bijeen op 14 maart, 13 juni en 31 oktober.
- Een afvaardiging van de commissie was aanwezig bij het overleg tussen bestuur en 

onderwijscommissie op 31 januari in Utrecht.
- Voorzitter en secretaris waren te gast op de bestuursvergadering in Tilburg op 8 juni. 

Onderwerp van gesprek: openstelling van de RGA-opleiding en registratie voor niet-
leden. De commissie deed vervolgens een voorstel aan het bestuur voor wijziging van 
het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De registratiecommissie stelt het 
bestuur voor de RGA-opleiding open te stellen voor niet-leden. Het is naar het oordeel 
van de registratiecommissie niet wenselijk om een (registratie)stichting op te richten. 
Ook zijn wijzigingen van de statuten voor de openstelling van de opleiding niet nodig. 

- De voltallige registratiecommissie had overleg met mevrouw R. Hadders, directeur 
van de SGRC inzake de ICT-groepen op 27 november. In deze bijeenkomst kwam 
natuurlijk het fenomeen profielregistratie aan de orde. Een verslag van deze 
bijeenkomst werd naar het bestuur gestuurd. 
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- In het verslagjaar werden 42 leden geherregistreerd. Van 19 leden is de herregistratie 
komen te vervallen. Eenmaal werd protest aangetekend tegen de beslissing van de 
registratiecommissie (op grond van niet ontvangen formulieren) en werden alsnog de 
stukken ontvangen en beoordeeld door de registratiecommissie waarop herregistratie 
volgde.

Op 31-12-2007 waren 142 GAV-leden geregistreerd als RGA.
ICT:   Bij onze GAV-registratiecommissie hebben zich inmiddels 24 ICT-groepen laten 
registreren. Hieruit komt naar voren dat +/- 125 RGA’s/ GAV- leden  inmiddels deel nemen 
aan een of meerdere ICT-groepen.  Aandacht wordt wel gevraagd voor het jaarlijks insturen 
van een presentielijst en een actuele lijst van deelnemers mét een jaarverslag waaruit – kort – 
blijkt welke onderwerpen behandeld werden in het betreffende jaar. 

Aandachtspunten voor 2008
- de website moet worden gevuld met de actuele registratie-eisen, indien geaccordeerd 

door het bestuur
- voor opleidingen en cursussen dient primair accreditatie worden aangevraagd bij het 

ABSG. Indien om moverende redenen accreditatieaanvraag bij het ABSG achterwege 
blijft en accreditatie voor RGA’s gewenst wordt kan een accreditatieaanvraag gericht 
worden aan de secretaris van de GAV registratie en accreditatiecommissie. 
Dit moet op de website worden opgenomen.

- lijst van geregistreerde RGA-leden plaatsen op de website
- de commissie zal zich blijven inzetten voor een door de KNMG erkende 

(profiel)registratie
- ICT: na vertrek van Jan Folbert neemt Joost de Vreeze de coördinatie hiervan over. 

Ook dit dient vermeld te worden op de website, met emailadres. De contactpersoon 
van iedere ICT-groep dient presentielijst en jaarverslag te sturen aan de ICT-
coördinator van de GAV-registratiecommissie. 

HET JAARVERSLAG VAN SBVO 2007

Het bestuur werd gedurende het jaar 2007 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 2007 slechts vier maal, mede door de ruime kopij-aanlevering en 
het gebruik van internet ten aanzien van de redactionele activiteiten. Hierbij kwam men steeds 
ten kantore van De Amersfoortse Verzekeringen bijeen.

De hoofdactiviteit van de Stichting is het uitgeven van GAVscoop. In 2007 werden weer drie 
uitgaven gerealiseerd. GAVscoop werd verzonden aan alle leden van de GAV. In de loop van 
2007 nam het aantal externe abonnees toe van 19 naar 21, waarvan 17 betalende. Een viertal 
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abonnees, waaronder de Koninklijke Bibliotheek, werd GAVscoop om niet toegezonden. Het 
drukwerk werd opnieuw verzorgd door drukkerij Goudkuil, de lay-out door het grafisch 
servicebureau HieroSign. 

In 2007 konden 72 pagina’s worden uitgegeven. 

Het eerste nummer van dit jaar stond in het teken van eerder gehouden 
herverzekeringsseminars met belangwekkende artikelen met betrekking tot neurologische 
ziekten, mammacarcinoom en preferred life, terwijl ook een bijdrage van de scribenten van 
een RGA-opleidingsgroep kon worden gepubliceerd. Alternatieve geneeskunde als 
spanningsveld in de letselschadebehandeling en de veel voorkomende vermoeidheid na 
chemotherapie passeerden eveneens de revue.

De tweede uitgave had als thema pijn, met daarbij een bijdrage uit Maastricht aangaande 
simuleren en coachen bij expertiseonderzoeken. In dit nummer diende zich ook een nieuwe 
rubriek aan. Ter lering en de vermaak werd de eerste van een serie artikelen van de hand van 
collega Bins gepubliceerd onder de titel vonnissen van het Medisch Tuchtcollege. 
Los van deze serie werd een aanvang gemaakt met het opnemen in zijn geheel van relevante, 
recente, uitspraken van het Medisch Tuchtcollege op de website gavscoop.nl. Korte 
commentaren met verwijzing naar de betreffende webpagina zullen in GAVscoop worden 
opgenomen.

Het derde nummer van 2007 droeg als thema de arbeidsongeschiktheidsbepaling en het 
regres, terwijl ook de voor de beroepsgroep zo belangrijke positie van de medisch adviseur in 
het medisch tuchtrecht nader werd belicht.

Al met al was ook deze jaargang een mix van zoveel mogelijk onderwerpen van het brede 
palet van de RGA, met aandacht voor ongevallenverzekeringen, letselschade en regres, 
arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen. Relatief geringe aandacht kon helaas ook dit 
jaar aan het werkgebied van de zorgverzekeringen geschonken worden. De redactie prijst zich 
echter gelukkig met het gezonde evenwicht tussen artikelen van de hand van GAV-leden en 
externe auteurs.
In iedere uitgave verscheen in full colour een paginagrote advertentie van een herverzekeraar, 
met aandacht voor een wereld naast die van de Cindy’s, de Bruno’s en de Anouks. Daarnaast 
werden meerdere wervingsfolders van de NSPOH meegezonden met GAVscoop.

De SBVO commissie Dr. EB Prijs rondde dit jaar de voorbereidingen af van de in 2008 toe te 
kennen Dr. Evert Bosch Prijs. Zoals bekend moge worden verondersteld werd deze 
wetenschapsprijs van de GAV voor de eerste maal in het jaar 2002 uitgereikt aan de 
naamgever ervan. 
 
HET JAARVERSLAG VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE 2007
De onderwijscommissie bestond in 2007 uit de volgende personen:
Henk Boersma
Thijs Brandt 
Jan Bronsema 
Wim Fontein (penningmeester) 
Anja Fransen 
Jan Hoevenaars (secretaris)
Anneke Paulusma 
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Phons Schröder (voorzitter)
Monique Tolsma (vanaf maart 2007)

De onderwijscommissie heeft in 2007 zeven keer plenair vergaderd. Er werden dit jaar geen 
eigen onderwijsmodules uitgevoerd. Een introductiecursus over de AMA-guide werd 
vanwege gebrek aan belangstelling geannuleerd. Een cursist van de RGA-opleiding 2004-
2006 die destijds geen gelegenheid had deel te nemen aan de eindtoets heeft dit examen in 
2007 alsnog met succes afgelegd. Het hele jaar stond in het teken van de voorbereidingen van 
een nieuwe opleidingsstructuur. In 2007 legde de onderwijscommissie de laatste hand aan een 
eigen examenreglement. 

Op 31 januari 2007 vergaderde een vertegenwoordiging van de commissie met een delegatie 
van het GAV-bestuur en de registratiecommissie over het opleidingsbeleid. 

Een delegatie van de onderwijscommissie en het GAV-bestuur sprak op 18 oktober 2007 met 
vertegenwoordigers van het UMCG over de wens van de GAV om te komen tot nadere 
academisering van het vak. 

Op 3 december 2007 was de onderwijscommissie vertegenwoordigd bij een overleg met 
andere sociaalgeneeskundige organisaties over de financiering van de beroepsopleiding. 

Vertegenwoordigers van de GAV-onderwijscommissie namen ook dit jaar verschillende 
malen deel aan overleg met vertegenwoordigers van NVVG en NSPOH over de nieuwe 
beroepsopleiding. Het door NVVG en GAV opgestelde competentieprofiel verzekeringsarts 
werd in juni 2007 door het CSG goedgekeurd. De eveneens door beide verenigingen 
opgestelde competentiematrix verzekeringsgeneeskunde werd in september 2007 door het 
CSG geaccordeerd.

Verder nam een vertegenwoordiger van de onderwijscommissie deel aan de CSG-werkgroep 
modernisering opleiding. Ook had dit lid zitting in de Programmacommissie Beroeps-
opleiding voor Verzekeringsartsen. Een ander lid nam deel aan de bijeenkomsten van de 
NVVG-werkgroep die een standpunt zal gaan formuleren over visitatie als onderdeel van de 
herregistratie van verzekeringsartsen. 

Hoewel een aantal leden van de commissie van plan was in de loop van 2007 terug te treden
besloot men toch aan te blijven gezien wat er op de commissie afkwam rond het starten van 
de nieuwe opleiding. In 2008 zal de samenstelling van de onderwijscommissie echter 
ingrijpend wijzigen. 

Voor de financiële situatie van de GAV-onderwijscommissie verwijzen wij naar het financieel 
jaarverslag van de penningmeester van de onderwijscommissie.

HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE AOV 2007
De samenstelling van de commissie AOV was in 2007 als volgt: .
O. de Louwere (voorzitter a.i. )
A.M.W.M. Wools (secretaries)
E. Groenewegen (penningmeester)
J. Bronsema
N. van Cappellen-de Graaf
M. Eshuis (gedeeltelijk als lid)
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R. Dick
M. Hendriks (gedeeltelijk als lid)
A.J. de Jong
R. Schuurs
R. Zijl
A. Blaauw-Hoeksma. (gedeeltelijk als lid)
In de 1e vergadering van 15 februari 2007 hebben 2 leden aangegeven dat zij zich niet
beschikbaar stellen als lid van de commissie, te weten Mw. M. Eshuis en de heer
M. Hendriks, dit om hen moverende redenen.
In de loop van het jaar heeft de heer M. Hendriks te kennen gegeven opnieuw deel te willen
uitmaken van de commissie. Tevens heeft zich een nieuw lid aangemeld, n.l. Mw. A. Blaauw-
Hoeksma.
Er zijn in 2007 5 vergaderingen geweest, n.l. op 15 februari, 26 april, 21 juni en 20 september.
Op 22 november is een gezamenlijke vergadering geweest met de commissie Leven.
De vergaderingen van de commissie AOVV hebben met name in het teken gestaan van hoe
verder vorm te geven aan de commissie, welke opdracht de commissie moet hebben, waar de
commissie in 2007 wij naar toe willen en welke effectiviteit is te verwachten.
De voorzitter a.i. heeft bij aanvang duidelijk te kennen gegevens dat hij een interim functie
wil bekleden en eind 2007 wil beslissen of hij deze functie zal blijven voorzetten in 2008, een
en ander afhankelijk van de effectiviteit.
Evenals in voorgaande jaren is toch besloten de subcommisssies, die al bestonden, te laten
bestaan.
* Een cie. voor de acceptatierichtlijnen AOV bestaande uit Nanke van Cappellen-de Graaf,
Rogier Dick (voorzitter), Ron Schuurs en Ton Wools
* Een cie. voor richtlijnen rond schadebeoordeling AOV: Olaf de Louwere, Jan Bronsema,
Arie-Jan de Jong, Erik Groenewegen en Ruud Zijl.
Daarnaast is besloten dat een ieder zo veel mogelijk deelneemt aan commentaarronden op
ingezonden stukken en vragen vanuit het GAV-bestuur, zoals b.v. conceptprotocollen van de
Gezondheidsraad.
Aan het eind van 2007 was eigenlijk al duidelijk dat de commissie AOV niet goed heeft
gefunctioneerd. Mede gezien het feit dat de laatste vergadering is samengevallen met een
bijeenkomst van de commissie Leven heeft gen goede afronding van 2007 kunnen
plaatsvinden. Afgesproken is dit tijdens de 1e vergadering van 2008 te doen.

HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE LEVEN 2007

Bestuur per 1 januari 2007: Schotel, voorzitter, Appeldoorn, secretaris, Zijl penningmeester. 
Leden: Van Beelen, Bieger, Coehoorn,  Van Dongen, Israëls, Kneepkens, Van der Planken, 
Schröder en Groenewegen (per februari 2007).

De commissie is 5 keer bij elkaar geweest op 7 maart, 19 april, 30 mei, 12 september en 17 
december en gastvrouwen voor alle bijeenkomsten was de SwissRe te Amstelveen.

Daarnaast is er nog een invitational conference georganiseerd samen de commissie AOV op 
22 november te Elspeet met als gastheer en gastvrouw Phons en Annemieke Schröder over de 
VerbondsgezondheidsVerklaring. Inleider was de heer H. Nijenhuis, beleidsmedewerker van 
het Verbond van Verzekeraars en secretaris van de MeZa.

Tijdens de vergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken:
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1. de voorbereidingen van de GAV-dagen op 8 en 9 november en later de evaluatie.
2. ICLAM 6 t/m 9 mei te Berlijn
3. de ervaringen met de Toetsingscommissie Gezondheidswaarborgen. 
4. de verzekerbaarheid van Hiv-patiënten
5. het lange QT-syndroom
6. opzetten van bestand van kandidaat-verzekerden die afgewezen zijn
7. de VerbondsGezondheidsVerklaring, vooral de toegevoegde waarde van de 

familieanamnese 
8. het medisch traject bij verzekeringsmaatschappijen
9. enquête Zinheimer instituut
10. bewaarplicht/ termijn medisch dossier
11. cotininetest

Voorts werd een schriftelijke reactie verzorgd op het Jaarverslag van de Toetsingscommissie 
Gezondheidswaarborgen.

In november en december werden voorbereidingen getroffen voor een GAV-reactie richting 
Verbond van Verzekeraars op de ter discussie staande VerbondsGezondheidsVerklaring.

Tot slot werd in het laatste kwartaal door de secretaris in overleg met de Levencommissie een 
notitie geschreven onder de titel “Veroorzaken de verzekeraars ook een financiële crisis?”
“Is er een analogie tussen de kredietmarkt in de USA en de levensverzekeringsmarkt?”.
Dit stuk werd vanuit de Levencommissie aan het GAV-bestuur gericht, met de aanbeveling 
dit stuk door te geleiden aan het Verbond van Verzekeraars om zo haar bezorgdheid in dezen 
uit te spreken. Ook werd het stuk ter publicatie aangeboden aan GAV-scoop.

HET JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE PERSONENSCHADE 2007
In 2007 is de Commissie zevenmaal bijeen geweest. 

De samenstelling van de Commissie is als volgt: 
Wim Schuwirth (voorzitter), Ernst van Strien (secretaris), Jan Buitenhuis 
(penningmeester), Jan-Willem Bins, Marius Klop, Marcel Ooms, Phons Schröder, 
George van Wijngaarden (neuroloog) en Rob Spruijt (leden). 
Als buitengewone leden / externe adviseurs waren aanwezig: 
Flip Edixhoven (orthopedisch chirurg), Minne Heeg (orthopedisch chirurg) en Ernst 
van den Doel (neuroloog).

In 2007 werd er onder meer aandacht besteed aan de voortgang met de WMSR.
Voorts heeft  het Medisch Traject  opnieuw aandacht gekregen, hetgeen echter nog niet  tot 
nadere initiatieven heeft geleid. 
Het eerdere initiatief om onderzoek te doen naar Tuchtrechtprocedures (Jan Willem Bins en 
Ernst van Strien) is helaas nog niet goed van de grond gekomen, hetgeen zijn oorzaak vindt in 
logistieke problemen bij het Centraal Medisch Tuchtcollege.

Vanuit de Commissie is er ook een bijdrage geleverd aan de organisatie van de GAV-dagen.

Ook  is  er  een  onderzoeksenquête  gedaan  onder  praktiserende  neurologen,  oogartsen  en 
orthopedisch chirurgen in hoeverre zij bereid waren om expertises te verrichten.
Aan de hand van het onderzoek is er een lijst samengesteld, die aan het GAV-bestuur werd 
toegezonden om verder te kunnen circuleren. 
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Er heeft een beoordeling plaatsgevonden van de richtlijnen van het Whiplash protocol van de 
Gezondheidsraad.

Er  heeft  een  beoordeling  plaatsgevonden  op  verzoek  van  de  initiatiefnemers  voor  een 
keurmerkreglement  voor  belangenbehartigers  met  betrekking  tot  de  eisen,  waaraan  een 
medisch adviseur zou moeten voldoen. 
De Commissie heeft zich over het toegezonden concept ‘Merkreglement Medisch Adviseur’ 
gebogen en daar commentaar op geleverd.

Op  verzoek  van  het  GAV-bestuur  heeft  de  Commissie  het  laatste  concept  ‘Richtlijn 
Diagnostiek Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I/II’ beoordeeld en 
een advies uitgebracht aan het GAV-bestuur.

Vanuit de Commissie Personenschade werden er discussieonderwerpen voor de ALV van het 
Bestuur aangeleverd.

Voorts is er aandacht besteed aan het onderwerp ‘Waardering van de cosmetische schade’ met 
daarbij ook aandacht aan de wijze waarop dit in de omliggende landen wordt gewaardeerd. 

In  september  2007  heeft  collega  Schröder  aangegeven  dat  hij  zijn  lidmaatschap  van  de 
Commissie Personenschade ter  beschikking stelt  omdat  hij  te veel andere werkzaamheden 
heeft.

Eind oktober 2007 heeft collega Schuwirth aangegeven dat hij om hem moverende redenen 
het voorzitterschap van de Commissie Personenschade neerlegt.
Geen van de overige Commissieleden was bereid / in staat om het voorzitterschap over te 
nemen.
Dit heeft geleid tot een nadere evaluatie over het functioneren van de Commissie, hetgeen er 
uiteindelijk  in  geresulteerd heeft  dat  nog een aantal  andere  Commissieleden hun zetel  ter 
beschikking hebben gesteld; Marius Klop, George van Wijngaarden en Ernst van Strien.

Jan Willem Bins heeft aangegeven dat hij alleen nog gedurende 2008 lid wil blijven van de 
Commissie Personenschade.

Eind 2007 bestond de Commissie derhalve nog uit de 5 volgende leden: 
Petr Pliva, Jan Willem Bins, Marcel Ooms, Jan Buitenhuis en Rob Spruijt. 
Aan de secretaris van de GAV is bekendgemaakt dat er plaats is voor nieuwe leden en tevens 
een nieuwe voorzitter moet worden aangezocht.

HET JAARVERSLAG VAN DE GAVdagen commisie
De samenstelling van de GAVdagen commissie was in 2007 als volgt: 
P. Pliva - voorzitter 
A.M.W.M. Wools – secretaris 
J. Buitenhuis – penningmeester 
J. Bronsema – lid 
P. Israëls – lid 
R. Zijl – lid. 
De GAVdagen waren op donderdag 9 en vrijdag 10 november 2007 met als locatie 
De Heerlickheijd van Ermelo. 
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Net als voorgaande jaren was er een Engelstalige dag op donderdag en een Nederlandstalige 
dag op vrijdag. Helaas heeft zich kort voordien voor 9 november een buitenlandse spreker 
afgemeld wegens ziekte. Door wat opschuiven en rekken van het programma kon deze dag 
toch als geslaagd worden beschouwd. 

Het voorzitterschap op donderdag 9 was in handen van Annette de Wind en op vrijdag 10 
november in handen van Olaf de Louwere. Beiden hebben zich uitstekend van hun taak 
gekweten. 
 Zoals bekend werden de GAVdagen door de deelnemers gewaardeerd als goed – uitstekend. 
De locatie werd als minder beoordeeld, met name door de hoge prijs van de kamers en de toch 
wat mindere prijs-kwaliteit verhouding van het diner. De commissie heeft zich dit 
aangetrokken en zal in 2008 op zoek gaan naar een andere locatie. 
De leden van de commissie hebben in september 2007 ook nog een studiereis naar Basel 
gemaakt. Het budget van de commissie liet dit toe; mede ook daar er geen kosten voor 
overnachting zijn gemaakt. Alle leden werden door Annette Thommen (eerder spreker op de 
GAVdagen in 2006) uitgenodigd om te overnachten in haar huis. In Basel werd een 1-daags 
congres bijgewoond, georganiseerd door de ASIM. 

In de afsluitende evaluatie vergadering van de commissie in december 2007 hebben alle leden 
toegezegd ook in 2008 lid te willen blijven van deze commissie. 
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