JAARVERSLAG GAV 2017

INLEIDING
De GAV heeft in 2017 opnieuw enkele grote stappen gezet om de vereniging zichtbaarder- en ons vak
inhoudelijk rijker te maken. In 2017 werden projecten gestart of gecontinueerd vanuit en door het
bestuur, de Permanente Adviescommissies en de actieve leden in samenwerking met externe partijen
zoals het Verbond van Verzekeraars, het ACPV en universitaire vakgroepen. Dit leidde onder anderen
tot een eerste concrete aanzet van een data-register AOV, de oplevering medische acceptatierichtlijn
voor psychische aandoeningen in AOV en een GAV-bijdrage aan de ontwikkeling van diverse
inhoudelijke richtlijnen.
De GAV (bestuur en diverse actieve leden) zijn ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling
en/of de instandhouding van de hoge graad van kennis van de leden. Daarbij vroeg de inrichting van
de vanaf 1-1-2019 verplichte Evaluatie Individueel Functioneren voor de herregistratie van
verzekeringsartsen veel aandacht. De GAV organiseerde met haar zusterverenigingen onder anderen
een invitational conference EIF in oktober 2017. De GAV, NVVG en KAMG maken zich hard voor
een optimale kwaliteit van de sociaal geneeskundige beroepsuitoefening. Werken aan professioneel
handelen, vakinhoudelijke ontwikkeling en je toetsbaar opstellen horen hierbij. Periodieke evaluatie
van het professioneel functioneren is niet alleen bedoeld als een toetsinstrument, maar geeft ook het
educatieve proces vorm. Het gaat uit van het principe ‘een leven lang leren’.
Ook de eigen Onderwijsinstelling van de GAV vroeg en kreeg de nodige aandacht: in 2017 is er hard
gewerkt aan een herziening van onze GAV-onderwijsinstelling. Dit heeft onder andere geresulteerd in
een nieuw GAV-onderwijsbeleid en een organisatie, waarbij de toetsing en borging van de kwaliteit is
verankerd binnen de gehele vereniging.
Er was tevens een breed aanbod van zelf georganiseerde of mede-georganiseerde trainingen en
opleidingen.
De banden met onze zustervereniging NVVG werden verder verstrekt. Met name vroeg ook hier EIF,
in samenwerking met KAMG, veel aandacht. De verenigingen gaan onverminderd door met de
gezamenlijke ontwikkeling van het werkveld en de professionaliteit, elk met behoud van eigen
identiteit, ondanks de helaas niet tot stand gekomen Federatie Verzekeringsgeneeskunde.
De Algemene Ledenvergaderingen werden 3 maal gehouden te Almere en werden redelijk goed
bezocht. Het ledental liet in 2017 een lichte daling zien van 13 leden.
De GAV is samengevat een in het veld van de verzekeringsgeneeskunde actieve vereniging en een
serieuze gesprekpartner van o.a. de RGS, het CSG, de NVMSR, de EUMASS, de ICLAM, de LSR,
het Verbond van Verzekeraars, de NVVG en KAMG, met toegevoegde waarde op het gebied van de
particuliere verzekeringsgeneeskunde. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet richting een nadere
samenwerking met de NVAB en de WAA. Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de de vele
leden die zich, ook weer in 2017, ingezet hebben voor onze vereniging. Waarvoor onze hartelijke
dank.
Een kort overzicht van de gezamenlijke inspanningen alsmede het financiële jaarverslag 2017 vindt u
op de volgende bladzijden.
Namens het bestuur van de GAV,
Monique Tolsma, voorzitter
Augustus 2018

HET BESTUUR
In 2017 bestond het bestuur uit:
Mw. Monique Tolsma, voorzitter
Dhr. Jean Paul Kurris, penningmeester
Dhr. Olaf de Louwere, secretaris (vanaf 1 oktober 2017)
Dhr. Rogier Dick, waarnemend secretaris (tot 1 oktober 2017)
Dhr. Frank van der Burg, secretaris (tot 18 mei 2017)
Dhr. Thijs Brandt
Dhr. Petr Pliva
Mw. Viona Lapre-Utama (vanaf 1 oktober 2017)
Het bestuur kwam in 2017 zes maal bijeen.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN:
In 2017 werden drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Alle keren in hotel Van der Valk in
Almere. De ledenvergaderingen worden traditioneel afgesloten met een wetenschappelijk deel,
behalve de vergadering van 19 januari.
19 januari 2017: geen spreker. In plaats daarvan werd een toast op het nieuwe jaar uitgebracht.
18 mei 2017: spreker: Deborah Lauria, directeur van de Letselschade raad (LSR)
10 oktober 2017: wetenschappelijk deel bestond uit de invitational conference E.I.F.
LEDEN
De ledenadministratie wordt verzorgd door Tom van der Helm (sinds 2006).
Aanvang 2017 had de GAV 224 ingeschrevenen, verdeeld over 205 leden, 2 ereleden en 17
belangstellenden.
Gedurende 2017 zijn 13 mensen ingeschreven, verdeeld over 9 leden en 4 belangstellenden. Er zijn 26
mensen uit geschreven (grotendeels uitschrijvingen per 31-12-2017), verdeeld over 22 leden en 4
belangstellenden.
Eind 2017 had de GAV 211 ingeschrevenen, verdeeld over 192 leden, 2 ereleden en 17
belangstellenden.

DE DR. EVERT BOSCH PRIJS
De Dr. Evert Bosch prijs werd 2017 niet uitgereikt.
GEMANDATEERDE GAV-AFGEVAARDIGDEN
De volgende leden waren in 2017 door de GAV afgevaardigd:
Petr Pliva en Thijs Brandt in de LSR
Jan Buitenhuis in het EBRO-platform van het CBO
Robert van den Boogard in de ontwikkelgroep Richtlijnen Chronisch Zieken
Monique Tolsma in het bureau van de ICLAM, de Kwaliteitstafel, de NVMSR en de projectgroep
Gedragscode Beroepsziekten
Monique Tolsma en Jean Paul Kurris bij EIF
Monique Tolsma, Petr Pliva en Marjolein Masseur in de EUMASS
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JAARVERSLAG VAN DE REGISTRATIECOMMISSIE
De Registratiecommissie bestond in 2017 uit de volgende personen:
Dhr. Thijs Brandt, voorzitter
Dhr. Ad Schilder, secretaris
Dhr. Menno Schotel, penningmeester
Mw. Alma Hermans-van Diepen, lid, bewerker (her)registraties A t/m K
Mw. Edwin Khoe, lid, bewerker (her)registraties L t/m Z
De commissie heeft afscheid genomen van Ton Wools, die om persoonlijke redenen terugtrad. Hij is
medio dit jaar opgevolgd door Edwin Khoe die op 23 augustus officieel is toegetreden. Tot dat
moment heeft Alma Hermans de taken van Ton Wools waargenomen.
De Registratiecommissie kwam in 2017 viermaal bijeen: 3 mei, 18 mei, 23 augustus en 18 december.
Het jaar 2017 heeft zich gekenmerkt door een aanzienlijk aantal registraties en herregistraties.
Waarschijnlijk heeft het “generaal pardon” in 2012 en de herinneringsoproep van 6 november van dit
jaar voor het aantal herregistraties een rol gespeeld. Verder is er nog een personele wijziging
opgetreden.
(Her-)registraties
Per 1 januari 2018 zijn 140 geneeskundig adviseurs geregistreerd als RGA.
Activiteiten in 2017 m.b.t. (her)registratie:
In totaal zijn in 2017 35 RGA’s ge(her)registreerd, waarvan 5 eerste registraties.
In 10 gevallen is geen koppeling met de RGS geeffectueerd, deels omdat betrokkenen geen RGSregistratie hadden, deels op eigen verzoek.
Om in aanmerking te komen voor herregistratie was het noodzakelijk om aanvullende gegevens te
vragen bij een beperkt aantal van de aangeschreven RGA’s.
Er waren 7 aanvragen waarover de commissie uitgebreid heeft moeten overleggen.
Op 6 november 2017 zijn 42 herinneringen verstuurd. 15 leden hebben (nog) niet gereageerd. In
januari 2018 is er een rappel gestuurd en binnenkort zal worden beslist wat de actie dient te zijn voor
diegenen die niet hebben gereageerd met de mogelijkheid dat zij zullen worden uitgeschreven.
In 2018 moeten 22 RGA’s zich laten herregistreren naast de RGA’s welke een rappel hebben
ontvangen.
Overige activiteiten van de Registratiecommissie in 2017:
Er is 3 maal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot raadplegen van het RGA-register via de link op
de GAV-website. Er zijn 6 maal via de link naar de registratiecommissie op de website van de GAV
vragen binnengekomen van diverse aard, o.a. over opleiding tot, en eisen voor registratie als RGA.
De eisen voor RGA-registratie voor BIG-geregistreerde verzekeringsartsen staan op de website van de
GAV. De eisen zijn, naast een geldige RGS-registratie, voltooien van de NSPOH-module private
verzekeringen in combinatie met de AMA-cursus en de mortaliteitsanalysecursus. Hoewel het
wenselijk is dat de criteria en eisen voor RGA-registratie worden gemoderniseerd, is door Bestuur en
Onderwijscommissie hierover nog geen beslissing genomen. Deze eisen zijn op de website moeilijk te
vinden. Er zijn onduidelijkheden en onjuistheden. Dit punt verdient in 2018 bijzondere aandacht.
Om kosten in de toekomst te sparen werd besloten om een kleuren laserprinter aan te schaffen voor de
secretaris waarmee dan het certificaat volledig ingevuld zal kunnen worden geprint. In verband met de
nog aanwezige voorraad gedrukte certificaten is de aanschaf van een laserprinter verplaatst naar 2018.
Doorlooptijd van een aanvraag is vastgesteld op maximaal 6 weken. In de praktijk worden de meeste
aanvragen binnen 2 weken afgehandeld.
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Er is een aanvang gemaakt met de procesbeschrijving en opstellen van een kerndocument. Het is de
bedoeling dit in 2018 af te ronden.
Per 01-01-2020 zullen de nieuwe registratie-eisen (met name met betrekking tot ICT/Intervisie) van de
RGS van kracht worden. In het kader van de beoogde aanpassingen van de eisen voor (her)registratie
zal hier rekening mee moeten worden gehouden.
Aandachtspunten 2018
Voortgang eisen voor (her)registratie
Aanpak website GAV
Opleveren kerndocument (taken leden van de commissie)

JAARVERSLAG VAN SBVO
Het bestuur werd gevormd door:
Mw. A.J. Simon- de Zwart, waarnemend voorzitter
Dhr. F.S.L. Schmidt, penningmeester
Dhr. S.J.H. Eggen, secretaris
Mw. G.A. van Beelen
En werd ondersteund door:
Dhr. R.H.P. Draaier
Dhr. K.H. Harmsma
Mw. C. Lelieveld
Mw. A. de Vries
Mw. M. Van Zuylen
Het jaarverslag 2017 is opgenomen in GAV-scoop, jaargang 22, nummer 1, juni 2018

JAARVERSLAG VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE
De onderwijscommissie bestond in 2017 uit de volgende personen:
Laurens Buisman
Dhr. Cees Geluk, voorzitter a.i. (vanaf februari 2017)
Dhr. Dennis van der Heijden, secretaris
Mw. Alma Hermans (vanaf april 2017)
Mw. Carlien Hutchison, voorzitter (tot februari 2017)
Mw. Jessika Pietersen
Mw. Stantia Straat
De onderwijscommissie heeft in 2017 vijf keer plenair vergaderd. Daarnaast is er veelvuldig via de
mail en de telefoon overleg geweest.
Ook in 2017 hebben leden van de commissie deelgenomen aan overleg met de NSPOH en met de
SGBO over de opleiding tot verzekeringsarts. Daarnaast heeft een delegatie van de commissie
deelgenomen aan de gezamenlijke opleidingscommissie NVVG-GAV en in die hoedanigheid aan het
opstellen van het Landelijk Opleidingsplan (LOP).
Verschillende leden van de commissie hebben onderwijs verzorgd in het door de NSPOH
georganiseerde semester private verzekeringen. Vanaf oktober 2017 geldt dit ook voor de SGBO.
Verzekeringsartsen-in-opleiding werkzaam bij het UWV konden gebruik maken van bemiddeling van
de commissie bij het vinden van een geschikte stageplek.
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JAARVERSLAG VAN DE PERMANENTE ADVIESCOMMISSIE AOV
De Permanente Adviescommissie AOV bestond in 2017 uit de volgende personen:
Dhr. Robert van den Boogard, voorzitter
Dhr. Olaf de Louwere, secretaris (tot oktober 2017, blijft contactpersoon vanuit het GAV-bestuur)
Mw. Gerardine van Strien, secretaris (vanaf oktober 2017),
Mw. Yvonne Bosma
Dhr. Marco Derks
Dhr. Simon Knepper (tot maart 2017)
Dhr. René Steenks
Mw. Viona Lapre
In 2017 heeft de PAA vier keer vergaderd, op 13 maart, 29 mei, 18 september en 20 november.
De PAA was in 2017 betrokken bij:
De herziening van de Acceptatierichtlijnen AOV. Dit project is eerder opgestart ter vernieuwing van
de ‘oude’ GAV-richtlijnen medische acceptatie AOV. Eerste herziende richtlijn (Psychische
stoornissen) is in het najaar 2017 opgeleverd. Vanuit de PAA waren 2 leden actief betrokken in de
werkgroep, die verder bestond uit collegae medisch adviseurs. Daarnaast is de PAA ondersteunend
geweest bij autorisatieprocedure.
De ontwikkeling van een “GAV-mogelijkheden lijst”. Dit is een project ter vervaardiging van nieuwe
functionele mogelijkheden duiding bij private AOV. De prognose m.b.t. de oplevering was
onduidelijk. Vanuit de PAA waren 2 leden bij dit project betrokken.
De enquête onder GAV leden ter inventarisatie van het aantal medisch adviseurs dat herbeoordelingsaanvragen doet voor verzekeraars van WGA-eigen risicodragers. Dit aantal blijkt te gering om een
lobby te starten voor het vereisen van een medische motivatie voor verzoeken tot herbeoordeling.
Diverse ad hoc inkomende vragen van het GAV-bestuur zoals commentaar op de richtlijn depressie
voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en becommentariëring van de eindversie Algemene Inleiding
bij Verzekeringsgeneeskundige beoordeling.

JAARVERSLAG VAN DE PERMANENTE ADVIESCOMMISSIE LEVEN
De Permanente Adviescommissie Leven bestond in 2017 uit de volgende personen:
Dhr. Wim Appeldoorn, voorzitter
Dhr. Tom van der Helm, secretaris
Dhr. Ruud Zijl, penningmeester
Dhr. Jan Bronsema
Dhr. Menno Coehoorn
Dhr. Eric Groenewegen
Dhr. Eric Hooiveld (vanaf 2017)
Mw. Alma Hermans-van Diepen
Dhr. Menno Schotel
In 2017 werd afscheid genomen van Dick van Dongen, Pjotr Israëls en Robert Kneepkens en trad Eric
Hooiveld toe.
In 2017 heeft de PAL drie keer vergaderd, op 9 maart, 26 september en 27 november.
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De PAL heeft zich voornamelijk bezig gehouden met onderwerpen die betrekking hebben op de
Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens, onderzoek naar verzekerbaarheid van mensen met kanker
en dan met name borstkanker, de Wet gelijke behandeling van mensen met een Handicap of
Chronische ziekte (Wgb cz/h), fraude bij medische acceptatie en het standpunt van de KNMG inzake
dezen, de Richtlijn omgang met medische gegevens, de Algemene Verordening Gegevensverwerking
en de relatie tussen GAV en NVVG.

JAARVERSLAG VAN DE PERMANENTE ADVIESCOMMISSIE PERSONENSCHADE
De Permanente Adviescommissie Personenschade bestond in 2017 uit de volgende personen:
Ton Ostendorf (voorzitter).
Mw. Monique Timmerhuis, secretaris
Mw. Liesbeth Bollen
Mw. Emmeken Hofstee
Dhr. Frank van den Burg
Dhr. Petr Pliva (afgetreden per februari 2017, blijft contactpersoon vanuit het GAV-bestuur)
Mw. Angelique Reitsma (aangetreden per februari 2017)
Dhr. Rob Spruijt (afgetreden per september 2017)
Dhr. Ben Blankers (aangetreden per september 2017)
Mw. Elsbeth Mattern
In 2017 heeft de PAP vijfmaal vergaderd, op 14 februari, 3 april, 26 juni,11 september en 20
november.
Jaarplan 2017:
-Start maken met maken van standaarden voor medisch adviseurs.
-Continueren werkgroepen (Smartengeld; werkgroep Letselschaderaad/ Federatie van
Slachtofferorganisaties (beleid NAH); werkgroep GOMA 2.0; CIA NOV)
-Actuele punten: machtiging regres; bewaartermijnen expertiserapportages;
Notulen zijn publiekelijk beschikbaar via de website van de GAV.
Behandelde onderwerpen (selectie):
Medisch haalbaarheidsonderzoek.
Contact is geweest met het Ministerie. Overleg is geweest met de WAA. Het Ministerie zal de
vergoeding voor de advisering niet aanzienlijke verhogen zoals bepleit door beide organisaties.
Uitwisseling medisch gegevens in kader van expertise.
Volgens de GBL mag de verzekeraar over de medische informatie beschikken. De PAP is daarop
tegen want de medisch adviseur is aansprakelijk. Dit standpunt werd in het GAV-bestuur vastgesteld
en staat vermeld op de website van de GAV.
Machtiging regres.
Tekstvoorstel PAP is overgenomen door GAV-bestuur en zal worden gepubliceerd op de website.
Bewaartermijn medische dossiers experts:
Een advies is uitgebracht aan het bestuur. Het bestuur heeft dit niet overgenomen (te veel
onzekerheden; afstemming KNMG nodig). Standpunt NVMSR?
Nieuwe wet klachtrecht (WKKGZ):
Deze blijkt niet van toepassing voor de Medisch Adviseur indien deze geen zorgverlening (“directe
behandelrelatie”) verricht.
Aanpassen beroepscode 8.4 en 9.5:
Nog niet in behandeling genomen.
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Landelijk opleidingsplan GAV.
Opleidingsplan is in de maak. Liesbeth is hierbij betrokken. Geen speerpunt PAP maar wij volgen de
ontwikkelingen.
Klachtencommissie GAV.
Het is in beraad of er vanuit de GAV en/of de adviescommissies een structuur kan worden gevonden
om interne discussies/ verschil van inzichten te bespreken en tot overeenstemming te komen.
Deelname werkgroepen:
Project 1 medisch adviseur:
Deelname PAP: Rob Spruyt en en Elsbeth Mattern:
Stand van zaken 12 januari: overleg Letselschaderaad met vertegenwoordigers van verzekeraars,
rechtshulpverleners en medisch adviseurs over aanbevelingen voor het functioneren van het 1-medisch
adviseur model. 19 januari: evaluatie van het model door prof Gijs van Dijck, hoogleraar Maastricht.
Landelijk vinden experimenten plaats. Vooralsnog lijkt hiervoor slechts een beperkte markt te zijn.
Werkgroep smartengeld:
Deelname namens PAP: Petr Pliva.
Werkgroep is in de praktijk ter ziele maar officieel slapende. Er kon niet tot overeenstemming worden
gekomen. De advocaten beraden zich over een nieuwe aanpak. De commissie wacht op input vanuit de
wetenschap in de vorm van een hoogleraar rechten.
Werkgroep LSR/ Federatie van Slachtofferorganisaties.
Deelname namens PAP: Frank van den Burg en Rob Spruijt.
Stand van zaken: rode vlaggenlijst is ontwikkeld ter voorkoming van fout negatieve diagnostisering.
De werkgroep heeft de advisering bijna afgerond.
Werkgroep machtiging GOMA:
Deelname namens PAP: Elsbeth Mattern.
De richtlijn is geactualiseerd, de werkgroep is tot afronding gekomen. Hierbij zijn geen artsen
betrokken geweest. Wij hebben vraagtekens bij de juridische invalshoek. Ligt niet op de weg van
artsenorganisaties om hier het voortouw te nemen. Naar de mening van de PAP is dit meer een zaak
voor juristen van de kant van de belangenbehartiging.
Vertegenwoordiging in CIA NOV:
Namens de PAP Ton Ostendorf en namens de OWC Bart Linders ter voorbereiding 2018 wanneer een
nieuwe AMA-cursus worden gegeven. In 2018 zal de GAV leden worden gevraagd om commentaar te
leveren op de richtlijnen van de NOV ter actualisering van de NOV-richtlijnen.
Contacten Letselschaderaad
In verband met terugtreden uit de LSR van Deborah Lauria en Annelies Wilken is het niet duidelijk
hoe de voortgang zal zijn m.b.t. GOMA 2.0, het aanpassen van de Medisch Paragraaf en aanpassen
van de IWMD-vraagstelling. De PAP blijft dit volgen.
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JAARVERSLAG VAN DE VG-DAGENCOMMISSIE
De VG-dagen commissie bestond in 2017 uit de volgende personen:
Mw. Paula Eken, voorzitter (namens de NVVG)
Dhr. Rob Tonkes, secretaris (namens de NVVG)
Dhr. Jan Buitenhuis, penningmeester
Mw. Astrid Blaauw
Mw. Gerardine van Strien
Dhr. Petr Pliva
Dhr. Ruud van Zijl
Mw Trix van Errden (namens de NVVG)
Mw. Karin van Geest (namens de NVVG)
Dhr. Harrie Veneman (NVVG)
De Verzekeringsgeneeskundige dagen vonden in 2017 plaats op woensdag 8 t/m vrijdag 10 november
in Hotel v.d. Valk te Almere
De dagen bestonden uit een voorprogramma op woensdagavond 8 november gevolgd door een eerste
Engelstalige dag en een tweede Nederlandstalige dag.
Het congres voorzag in voordrachten van internationaal en nationaal erkende wetenschappers en
deskundigen op ons verzekeringsgeneeskundige vakgebied en werd zowel plenaire als in
parallelsessies georganiseerd.
In 2017 is tevens de planning gemaakt om de VG te laten samenvallen met het Eumass congres in
oktober 2018.
De VG-dagen werden met een voor de GAV batig saldo afgerond, toegevoegd aan de
bestemmingsreserve.
KASCOMMISSIE
De ALV laat zich bij de financiële controle (van de penningmeester van het GAV bestuur) bijstaan
door de Kascommissie, die aan de ALV adviseert.
De kascommissie van 2017 bestond uit:
Dhr. Tom van der Helm
Dhr. René Steenks
Dhr. Jens Goossen

JAARREKENING 2017
De jaarrekening van Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in Particuliere
Verzekeringszaken te Den Haag is door Alfa accountants en adviseurs te Bennekom samengesteld en
bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt verwacht
dat de accountant de GAV ondersteunt bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
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In de ALV van 17 mei 2018 is de jaarrekening 2017 (alsmede de begroting 2018) geaccordeerd en
heeft de ALV de penningmeester decharge verleend.

Olaf de Louwere
Secretaris GAV
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