JAARVERSLAG GAV 2011
INLEIDING
Het jaar 2011 is een bijzonder jaar geweest, niet alleen voor de vereniging als geheel, maar ook voor
een aantal leden. Als vereniging werd het 22ste lustrum op gepaste wijze gevierd in Dalfsen, Overijssel.
De lustrumcommissie slaagde er in om de mooie ambiance van een hoogwaardig wetenschappelijk
programma te voorzien dat werd afgesloten met een spetterend feest. Feest was het opnieuw toen, na
een jarenlange lobby, de KNMG op 5 december 2011 de GAV erkende als representatieve vereniging
van specialisten verzekeringsgeneeskunde.
De opleiding tot verzekeringsarts heeft dankzij de inspanningen van de onderwijscommissie tezamen
met de NSPOH de private verzekeringsgeneeskunde op de kaart gezet. In een zij-instroomtraject zijn
bijna 20 collegae medisch adviseurs tot verzekeringsarts opgeleid.
Binnen onze bruisend vereniging zijn in 2011 nog een aantal mijlpalen het noemen waard. Collega
Kees de Wilde werd in de ledenvergadering van mei tot erelid werd benoemd. Zijn jarenlange inzet
voor de GAV werd op ludieke wijze gememoreerd door de voorzitter. In dezelfde ledenvergadering
viel de Dr. Evert Bosch ten deel aan collega dr. Jan Buitenhuis voor zijn wetenschappelijke
verdiensten voor de verzekeringsgeneeskunde.
En nog was de koek niet op. De verkiezing van Topartsen 2011 leverde in de verzekeringsgeneeskunde een top 3 op met maar liefst 2 GAV kandidaten. Wederom collega Jan Buitenhuis op het
hoogste plan, nummer 1, gevolgd door collega Jan Bronsema op nummer 3. Zowaar een ongekende
prestatie van deze GAV leden.
Zeker zo belangrijk is de totstandkoming en aanname in 2011 van de beroepscode geweest. Ook de
medewerking die is verleend door velen van de GAV aan de invulling van de medische paragraaf bij
de gedragscode behandeling letselschade in december 2011 verdient hier vermelding.
De inspanningen van velen in diverse commissies maken onze levendige vereniging GAV. In 110 jaar
is van sleet gelukkig nog geen sprake. Met de voortgaande inzet van u allen sluiten we het succesjaar
2011 af en gaan we op weg naar al het nieuwe moois in de komende jaren. Bijvoorbeeld de organisatie
van de ICLAM 2016 (ook weer een lustrumjaar, het 23ste)!
Lang leve de GAV. Hoera, hoera, hoera.
Koninginnedag 30 april 2012.
HET BESTUUR
Per 1 januari 2011 bestond het bestuur uit:
Astrid Blaauw, voorzitter
Max Hendriks, secretaris ( 2e termijn / tot 11-10-2011 )
Gerardine van Strien , penningmeester
Henk Boersma
Marjan Erkamp (interim-secretaris vanaf 11-10-2011)
Rogier Dick (vanaf 11-10-2011, secretaris per 1-3-2012).

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:
In 2011 werden drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden:
Op 18-01-2011 was de GAV te gast bij TVM
Spreker: Dr. Jerry Spanjer, verzekeringsarts UWV Assen en senior onderzoeker Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde – UMCG
Onderwerp: Verhoortechnieken in de AO beoordeling
Op 24-05-2011 was de GAV te gast bij Achmea
Spreker: Dr. Hester F. Lingsma, Dept of Public Health, Erasmus MC
Onderwerp: Prognose van hersenletsels
Op 11-10-2011 was de GAV te gast bij De Hoop in Den Haag.
Spreker: Drs. Jan Verhoeven, Condite
Onderwerp: SOLK, Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
HET LEDENTAL VAN DE GAV
Op 01 januari 2011 telde de GAV 194 leden. Op 31 december 2011 telde de GAV 196 leden.
DE DR. EVERT BOSCH PRIJS
De prijs van de GAV voor wetenschappelijke bijdragen binnen het vakgebied van de geneeskundig
adviseur is in 2011 voor de derde keer uitgereikt en wel op 24 mei 2011 aan Jan Buitenhuis.
GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN
De volgende leden waren in 2011 door de GAV afgevaardigd:
Henk Boersma in de Letselschaderaad
Juul Meulenkamp in de LAD
Robert Kneepkens in het Bureau van de ICLAM
Jessika Pietersen en Tineke Woldberg in de Committee van de ICLAM
Juul Meulenkamp in de LAD
Jan Willem Bins in de EUMASS/UEMASS
JAARVERSLAG VAN DE REGISTRATIECOMMISSIE 2011
De Registratiecommissie bestond in het verslagjaar uit de volgende leden:
Joost de Vreeze, voorzitter
Rogier Dick, secretaris
Menno Schotel, penningmeester
Joyce Goppel, lid, bewerker A t/m K
Monique Timmerhuis, lid, bewerker L t/m Z
Rogier Dick zal per begin 2012 de commissie verlaten, Joost de Vreeze uiterlijk eind 2012. Zij worden
vervangen door Marchien Eshuis en Thijs Brandt. Verdeling van taken binnen de commissie zal
plaatsvinden in 2012.

De Registratiecommissie kwam in 2011 tweemaal voltallig bijeen en wel op 18 januari (bij TVM) en
25 augustus (bij Achmea).
Activiteiten van de Registratiecommissie in 2011:
In 2011 kwamen 6 RGA’s in aanmerking voor herregistratie, 2 verzochten vervroegd
herregistratie om de herregistratie als RGA gelijk te laten lopen met herregistratie voor de SGRC.
5 RGA’s werden zondermeer geherregistreerd voor de periode van 5 jaar.
1 RGA werd tot 1-1-2014, geherregistreerd.
Uitschrijving uit het RGA-register dit jaar volgde voor twee RGA's;
een wegens het staken der werkzaamheden als geneeskundig adviseur en
een wegens overlijden.
Van twee RGA's werden nog geen gegevens ontvangen.
Er werden 14 RGA's ingeschreven. De eerste GA's die opgeleid werden volgens de nieuwe
opleiding.
Per 01-01-2012 zijn 141 geneeskundig adviseurs als RGA geregistreerd.
De registratiecommissie besluit RGA's te herregistreren aan de hand van gegevens die voor
herregistratie voor de SGRC aangeleverd werden, mits aantal gewerkte uren en ICT voldoende
zijn en een overzicht van verrichte activiteiten wordt aangeleverd.
De Registratiecommissie besluit bij constateren van tekorten bij beoordelen van verzoeken tot
herregistratie het systeem van de “Regeling tekorten bij bij- en nascholing” (zie MC 4/3/2011 blz
563) te volgen.
Op de presentielijsten van de Algemene Ledenvergaderingen van de GAV prijkten de namen
van 38 (18-01-2011), 51 (24-05-2011) en 49 (11-10-2011) RGA's. Zoals bekend wordt het
bijwonen van deze vergaderingen met twee accreditatiepunten gehonoreerd.
In 2012 moeten 71 RGA's herregistreren. Aandachtspunt dit jaar zijn:
Taakverdeling in de commissie. Opvolging voorzitter en secretaris.
Verder uitwerken procedure registratie/herregistratie aan de hand van de nieuwe opleiding.
JAARVERSLAG VAN SBVO 2011
Het jaarverslag is opgenomen in GAVscoop nummer 1, april 2012.
Bereikbaar via de GAV-website:
www.gav.nl > wetenschap en onderwijs > GAVscoop > GAVscoop nummer 1, april 2012 >
Jaarverslag SBVO 2011
JAARVERSLAG VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE 2011
De onderwijscommissie bestond in 2011 uit de volgende personen:
Thijs Brandt (tot 1 oktober 2011)
Jan Bronsema
Jan Buitenhuis
Dennis van der Heijden (vanaf 1 juni 2011)
Jan Hoevenaars (secretaris)
Carlien Hutchison (vanaf 1 juni 2011)
Jan Rijntjens (vanaf 1 juni 2011)
Dinesh Kaulesar Sukul (tot 1 juni 2011)
Monique Tolsma (voorzitter)

Frans van den Wildenberg (penningmeester)
De onderwijscommissie heeft in 2011 vijf keer plenair vergaderd. Daarnaast is er veelvuldig via de
mail en de telefoon overleg gepleegd. Meerdere malen is er contact geweest met de GAVregistratiecommissie.
Jan Hoevenaars en Monique Tolsma hebben eind 2011 afscheid genomen als commissielid. Dennis
van der Heijden neemt het secretariaat over. Jan Buitenhuis zal zorgen dat de pagina’s van de
onderwijscommissie op de GAV-website up-to-date blijven. Jan Hoevenaars blijft wel optreden als
coördinator van de opleidingsinrichting. Er is nog geen nieuwe voorzitter benoemd.
Ook in 2011 heeft een delegatie van de commissie deelgenomen aan het structurele overleg met
NSPOH en NVVG over de beroepsopleidingen en was de commissie vertegenwoordigd in de
NSPOH- programmacommissie. Tevens zijn de contacten met de NVMSR aangehaald.
Dit jaar was een oogstjaar voor de onderwijscommissie. Nagenoeg alle cursisten die in 2009 gestart
waren met de basisopleiding medisch adviseurs (de opvolger van de RGA-opleiding) hebben deze
opleiding in 2011 afgerond. Dat geldt ook voor de groep van reeds geregistreerde RGA’s die in 2009
zijn gestart met de verkorte opleiding tot verzekeringsarts (de zogenaamde “zij-instroomopleiding”).
Verschillende leden van de commissie hebben onderwijs verzorgd in de door de NSPOH
georganiseerde opleiding verzekeringsarts nieuwe stijl. De commissie heeft in 2011 in samenwerking
met de ABIME een AMA-6 cursus georganiseerd en samen met AAIM een mortality methodology
cursus. Deze laatste cursus wordt momenteel omgewerkt naar een Nederlandse versie die naar
verwachting in 2012 kan worden aangeboden.
Verzekeringsartsen-in-opleiding werkzaam bij UWV konden gebruik maken van bemiddeling van de
commissie bij het vinden van een geschikte stageplek.
Met de opleidingsinrichtingen UWV en BMB werden samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Dit
was een van de vereisten voor verlenging van de erkenning als opleidings-inrichting die in 2011 afliep.
Op 21 oktober 2011 is de commissie in dit verband door de SGRC gevisiteerd. In de loop van januari
2012 wordt de beschikking van de SGRC verwacht.
Ook in 2011 was de commissie weer veel dank verschuldigd aan de opleiders die in onze
opleidingsinrichting de praktijkopleiding verzorgen: Wim Appeldoorn, Henk Boersma, Milia
Schampers, Ad Schilder, Menno Schotel, Monique Tolsma en Guusje de Vries.
In 2012 zal de commissie een traumatologiecursus aanbieden. Samen met de NOV worden
voorbereidingen getroffen voor een AMA-cursus, gericht op aandoeningen van het steun- en
bewegingsapparaat. Om de herinnering aan Phons Schröder levend te houden zal aan de
onderwijsactiviteiten die door de GAV worden ontwikkeld voortaan de naam “Schrödercursus”
worden verbonden.
Omdat de onderwijscommissie in de huidige constructie niet beschikt over een eigen kas maar
rechtstreeks haar onkosten declareert bij de GAV-penningmeester, stelt onze penningmeester geen
apart financieel jaaroverzicht op over 2011.
JAARVERSLAG VAN DE PERMANENTE ADVIESCOMMISSIE LEVEN 2011
De Permanente Adviescommissie Levensverzekeringen van de GAV-raad (PAL of IC Leven) is
voortgekomen uit de Commissie Leven.

Bestuur per 1 januari 2011: Wim Appeldoorn voorzitter, Hubert van der Planken secretaris, Ruud Zijl
penningmeester.
Leden: Edze Buurke, Menno Coehoorn, Dick van Dongen, Theo Erwteman, Pjotr Israëls, Robert
Kneepkens, Eric Groenewegen en Menno Schotel.
De commissie is 6 keer bij elkaar geweest op 11 januari, 8 maart, 11 mei, 27 juni, 6 september en 6
december. Drie bijeenkomsten bij Reaal te Utrecht, een bij Nationale-Nederlanden te Den Haag, een
bij Reaal te Alkmaar en een bijeenkomst bij de Swiss Re te Amstelveen.
Tijdens de vergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken:
Omgang met medische gegevens richting herverzekeraar
Toekomstige invulling aandachtscommissie leven en wijziging in de naam IC Leven
Organisatie en locatie ICLAM 2016
Nieuwe gezondheidsverklaringen en voorlichtingsfolders VVV
BRCA mutaties en verzekerbaarheid
Nieuwe beroepscode medisch adviseurs
Casuïstiek
Nut keuringen
(toekomstige) Goal bijeenkomst Oncogenetica
Goal bijeenkomst HIV en AOV
Uitvaartverzekeringen
Nieuwe richtlijnen herverzekeraars voor diabetes en obesitas
Forum voor zeldzame/bijzondere aandoeningen
JAARVERSLAG VAN DE VG dagen commissie 2011
De samenstelling van de VG-dagencommissie was in 2011 als volgt:
Paula Eken (NVVG) – voorzitter
Rob Tonkes (NVVG) – secretaris
Jan Buitenhuis (GAV) – penningmeester
Jan Bronsema (GAV) – lid
Pjotr Israëls (GAV) – lid
Eric van der Jagt (NVVG) – lid
Dorien Kersten (NVVG) - lid
Petr Pliva (GAV) – lid
Henk van Schie (NVVG) – lid
Annette de Wind (NVVG) – adviserend lid
Ruud Zijl (GAV) – lid
Erik van de Stolpe – webmaster
Elles van Ringelenstein – backoffice
De Verzekeringsgeneeskundige Dagen werden 9, 10 en 11 november 2011 voor het derde jaar
gezamenlijk georganiseerd door de GAV en de zustervereniging NVVG. De locatie was nu heel
centraal, in Almere in het gloednieuwe hotel van der Valk.
Verheugend was dat het aantal inschrijvingen met ongeveer 240 weer iets hoger lag dan vorig jaar. Er
waren iets meer deelnemers op de tweede, Nederlandstalige dag dan op de eerste dag, waar de voertaal

Engels was. De deelnemers werken voor 67% in de publieke sector en voor 37% in de private sector.
De opkomst van de NVVG-leden bleek groter dan het vorig jaar. Opvallend was dat het grootste deel
van de deelnemers al lang in het vak zit: ruim drie kwart gaf op al meer dan tien jaar werkzaam te zijn
als verzekeringsarts, bedrijfsarts of medisch adviseur. Op de vraag of het congres een bijdrage aan de
visie op het werkveld had gegeven, antwoordde meer dan 90% dat zo te vinden.
De AbSG heeft 12 punten toegekend voor de deelneming aan de VGdagen, zowel voor
verzekeringsgeneeskundigen, bedrijfsartsen, als aan sociaalgeneeskundigen werkzaam in de tak
maatschappij en gezondheid. Het bleek moeilijker dan voorheen om sponsors te vinden. Hoofdsponsor
was het UWV.
Op woensdagavond hield professor dr. J. van Gijn, emeritus hoogleraar neurologie aan de universiteit
te Utrecht en oud-hoofdredacteur van het NTvG een lezing “Lijf en Leed”, een bloemlezing uit zijn
recente boek met dezelfde titel. Gebaseerd op zijn lange klinische ervaring gaf hij overtuigende
voorbeelden van ziekteverschijnselen die een symboolfunctie hebben, waarvan de oplossing gezocht
moet worden op het psychosociale vlak.
De voorzitter op de eerste dag was Jan Bronsema, op de tweede dag professor dr. A. van der Beek.
Op de eerste dag waren er lezingen over Longevity genes (dr. U. Widmer), Workability index
(professor dr. J. Ilmarinen), Cardiomyopathy (dr. J. Evans), Impact of tibial fracture, patient’s beliefs
on their long term recovery (dr. J.W. Busse) en E-health (dr. J. von Overbeck). De middag was
verdeeld over parallel sessies waar de onderwerpen die in de ochtend waren behandeld en ook nieuwe
onderwerpen besproken werden met aandacht voor de daagse toepasbaarheid.
Op de tweede dag gaf professor dr. V.A.F. Lamme een gloedvol betoog dat volgens hem De vrije wil
niet bestaat, een zeer actueel en veel bediscussieerd onderwerp. Dr. M.W.J.M. Wouters sprak over
Performance monitoring in surgical oncology. Dr. H. van der Meent over Complex regionaal pijn
syndroom. Professor dr. J.F.W.M. Bartelsman over Lange termijn effecten van anti-TNFmiddelen. De
heer C. Van Kempen over Ziek voelen, ziek zijn, ziek doen: malingering en somatiseren van
(cognitieve) klachten. ’s Middags lag het accent meer op de praktijk, met veel (tussentijdse) resultaten
van het werk van jonge onderzoekers.
De dagen werden afgesloten door professor dr. J.R. Anema die sprak over Participatie als
behandeldoel, van kliniek tot werkplek.
De dagen werden hoog gewaardeerd door de deelnemers. Naast de lezingen was er voldoende
gelegenheid voor het leggen en onderhouden van onderlinge contacten. De VGdagen zullen in 2012
een vervolg krijgen, grotendeels op dezelfde leest geschoeid.

Rogier Dick
Secretaris GAV

