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Van de redactie
In de Akte van Oprichting van de Stichting tot
Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek uit
1990, onze eigen SBVO dus, staat onder meer in
Artikel 2: “De stichting heeft ten doel het bevorderen
van het wetenschappelijk onderzoek in de
verzekeringsgeneeskunde”.
Destijds in 1997 meenden wij, dat wil zeggen het toen
dienst doende GAV-bestuur, dat aan deze taak een
mooie invulling kon worden gegeven met het
uitbouwen van het onvolprezen GAV-bulletin naar een
wat volwassener wetenschappelijk tijdschrift.
Dit tijdschrift is er gekomen en inmiddels ligt
nummer 1 van de 10e jaargang van GAVscoop voor u.
Bij de oprichting van GAVscoop en regelmatig in de
loop der jaren daarna is gediscussieerd binnen de
redactie over vorm en inhoud van dit tijdschrift.
Willen wij een zuiver wetenschappelijk tijdschrift
samenstellen, gericht op verbreding en verdieping van
de specifieke vakkennis die de medisch adviseur
onderscheidt van de andere werkers in het brede veld
van de geneeskunde of moesten wij onze lezers op een
groter vlak bedienen ?
Op een enkele zijsprong na heeft de redactie zich
altijd toegelegd op vakinhoudelijke beoordelingscriteria voor de aangeleverde copy. De huidige uitgave
echter bevat een aantal artikelen waarbij niet van een
wetenschappelijk karakter kan worden gesproken maar
die ingaan op de werkwijze van de medisch adviseur
in een tijdperk van grote veranderingen.
Collega Bronsema geeft zijn visie op de rol en plaats
van de medisch adviseur, het artikel van Simon Pepper
heeft eveneens betrekking op de plaats van de
medisch adviseur.
De redactie is van mening dat met deze artikelen
fundamentele kwesties aan de orde worden gesteld,
kwesties die absoluut niet uitgekristalliseerd zijn.
Wij zien dan ook uw commentaar graag tegemoet.
In eenzelfde kader moeten m.i. de opmerkingen van
collega Groenewegen in de bestuurscolumn gezien
worden. En ook daarop hopen wij met collega
Groenewegen op reacties !
K . d e Wi l d e
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Van het bestuur
Nu in mei mijn bestuurstermijn erop zit, is het een
goed moment voor een terugblik. Zonder te vervallen
in melancholie moeten mij toch een aantal dingen
van het hart.

Vanuit bestuur en AOV-commissie heb ik hier met
plezier mijn steentje aan bijgedragen. Gaande de jaren
bleek echter het aantal mensen dat meewerkt aan al
deze activiteiten eerder kleiner te worden dan groter.
Dit gaf niet alleen vertraging, maar soms maakt het
ook activiteiten en veranderingen onmogelijk. Dit
stemt mij eerlijk gezegd somber voor de toekomst. Er
moet namelijk nog heel veel gebeuren. Er moet een
heel nieuw onderwijscurriculum komen, de
commissies zullen zich verder moeten profileren, de
PR van de GAV zal de komende jaren sterk moeten
verbeteren, de GAV-dagen zullen heel veel tijd en
energie blijven vergen. Wie gaat dit allemaal doen?
Weer dezelfde mensen?

Nog goed weet ik dat Peter Goddijn mij zes jaar
geleden belde en vroeg of ik interesse had in een
bestuursfunctie. Uiteraard voelde ik mij vereerd, maar
tegelijkertijd stelde ik hem de vraag of het geen
bezwaar was dat ik nog geen RGA was. Dat was geen
enkel probleem. Het was in de tijd dat de reorganisatie
van de vereniging op til stond en ‘men’ had behoefte
aan ‘jonge’ geneeskundig adviseurs, die hieraan mee
wilden helpen.

Als bestuur moeten wij tot de trieste conclusie komen
dat het steeds meer moeite kost om vacatures te
vervullen. Als we mensen op het oog hebben, doen zij
meestal al veel voor de vereniging. Het opgeven van
een plaats in een commissie is dan natuurlijk alleen
maar het verschuiven van het probleem. In de loop
van dit jaar ontstaat hierdoor een groot probleem, het
is tot dusver namelijk niet mogelijk gebleken om de
komende vacature van secretaris in te vullen. Tevens
eindigt de bestuurstermijn van onze voorzitter
Wim Schuwirth. Ook voor hem is nog geen opvolger
binnen onze gelederen gevonden. Ik roep daarom alle
leden op om na te denken of zij niet een bijdrage
willen en kunnen leveren aan onze vereniging. Anders
vrees ik dat alle energie die de laatste jaren in de GAV
is gestoken wel eens voor niets geweest kan zijn.

De aandachtscommissies ontstonden. Een verdere
professionalisering van de GAV moest plaatsvinden.
De vereniging werd opengesteld voor collega’s, die
voor belangenbehartigers werken. Gedachten
ontstonden over een eigen registratie bij de SGRC.
Er moest worden gewerkt aan de versterking van het
wetenschappelijke karakter van onze vereniging. De
stem van de GAV in de diverse overlegorganen moest
duidelijker worden gehoord. Kortom, er heerste een
energieke, enthousiaste, om niet te zeggen orgiastische
stemming.
Wat is hier nu van terecht gekomen? Aan de ene kant
heel veel, aan de andere kant zijn er ook teleurstellende conclusies. De aandachtscommissies, inmiddels
commissies geheten, van de diverse bloedgroepen
hebben heel veel goed werk gedaan. De energie die
gestoken is in de wetenschappelijke dagen betaalt zich
niet alleen in geld uit, maar ook in het versterken van
de basis van onze vereniging. De onderwijscommissie
heeft naast de basiscursussen belangrijke na- en
bijscholing verzorgd. De registratiecommissie heeft
ervoor gezorgd dat de RGA-titel geborgd is. De SBVO
droeg zorg voor ons onvolprezen verenigingsblad de
GAVscoop.
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Met deze sombere conclusie wil ik niet eindigen. Het
werk voor het bestuur heb ik steeds met veel plezier
gedaan. De komende jaren zal ik mij dan ook zeker
voor de GAV blijven inzetten.
Zoals mijn collega bestuurslid in de vorige column
reeds aangaf:
‘Verzekeraars, we komen er aan !’
Ik zou daaraan willen toevoegen: GAV-leden, laat van
u horen!
E.H. Groenewegen
B e s t u u r s l i d G AV
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Claimbeoordeling
S. Knepper*

1. Claimbeoordeling in de particuliere sector
alleen op hun terrein beperkingen kunnen
beoordelen. Diverse wetenschappelijke verenigingen
stellen zich overigens de laatste jaren op het standpunt dat de medisch specialist geen uitspraken over
beperkingen moet doen aangezien dat zijn
deskundigheid overstijgt.

De claimbeoordeling in de particuliere sector vindt
vaak op een andere wijze plaats dan in de publieke.
Anders dan de bedrijfsarts van de Arbo-dienst of de
verzekeringsarts van de uitvoeringsinstelling ‘ziet’ de
medisch adviseur lang niet iedere cliënt zelf. Veelal
baseert de medisch adviseur zich op informatie van
behandelend artsen, van rapporterend deskundigen en
soms van arbeidsdeskundigen. Een medisch specialist
bestrijkt als deskundige maar een beperkt terrein.
Doorgaans is het niet mogelijk op grond daarvan een
beargumenteerde claimbeoordeling conform FMLsystematiek te doen. Het grootste knelpunt is dat de
claimklacht (ervaren belemmeringen) niet goed is
uitgevraagd, laat staan beoordeeld.

2. Rapportage
De claimbeoordeling speelt zich af in een
gejuridiseerde wereld. Er spelen vaak aanzienlijke
(im)materiële belangen. De cliënt heeft recht op een
transparante argumentatie en het professioneel belang
is gediend met een verifieerbaar en reproduceerbaar
product. Niet zelden kennen de deskundige die de
beperkingen vaststelt en de arbeidsdeskundige die de
bijbehorende arbeidsmogelijkheden in kaart brengt
elkaar niet.
Daarom verplicht de onderzoeker zich zijn beoordeling vast te leggen in een rapport. Dat rapport
omvat steeds:
A) een vraagstelling geformuleerd in termen van
(beperkingen) van mogelijkheden om te
functioneren;
B) een volledige bronvermelding en eigen
onderzoeksactiviteiten;
C) onderzoeksbevindingen:
- medische en functionele voorgeschiedenis
- huidige klachten, behandeling en functioneren
- arbeidssituatie en ervaren belemmeringen
- thuissituatie en ervaren belemmeringen
- eigen onderzoek en observaties
D) argumentatie:
- eerdere beoordelingen
- samenvatting van de claim
- probleemanalyse
- motivering beperkingen
E) beantwoording van de vraagstelling.

In een aantal gevallen is dat geen probleem omdat de
beperkingen toch wel duidelijk zijn, er geen verschil
van mening bestaat tussen medisch adviseur en cliënt,
de werkhervatting behoorlijk vlot of de omvang van
de schade de kosten van een diepgaander onderzoek
niet rechtvaardigt. Wanneer de arbeidsdeskundige of
anderen dat nodig vinden kan in die gevallen de
medisch adviseur een ‘indicatief FML’ opstellen op
basis van de stukken.
Zodra er wél verschil van mening ontstaat en er sprake
is van een aanzienlijke (potentiële) schade, rechtvaardigt dat een expliciete verzekeringsgeneeskundige
claimbeoordeling. Veelal zal de medisch adviseur die
niet zelf kunnen (tijdsgebrek) of willen (distantie)
uitvoeren. In dat geval wordt de claimbeoordeling
uitbesteed aan deskundige derden, bij voorkeur
bedrijfs- of verzekeringsartsen. Ook medisch
specialisten kunnen daartoe bekwaam zijn, mits zij
zich committeren aan de hier behandelde methodiek.
Het verrichten van een volledige beoordeling is werk
voor een generalist, daarom ligt het niet zo voor de
hand daarvoor medisch specialisten in te schakelen,
nog afgezien van de vraag in hoeverre die bekwaam
(en dus bevoegd, wet BIG) zijn om beperkingen te
beoordelen. Dit geldt uiteraard niet voor revalidatieartsen of huisartsen terwijl medisch specialisten
(neurologen, psychiaters, orthopedisch chirurgen)

Wanneer de onderzoeker de FML daarbij hanteert als
checklist en zijn/haar conclusies conform beargumenteert, zal het vaak niet nodig zijn dat de medisch
adviseur ook nog eens zelf de lijst invult.

* S. Knepper, verzekeringsgeneeskundige, medisch adviseur
RGA.
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3. Attitude van de onderzoeker

wat de cliënt als belemmeringen in zijn
functioneren ervaart en wat daarvoor relevante
eisen in ‘haar (of gangbare) arbeid’ zijn;
B) de onderzoeker nagaat of er een consistente
samenhang tussen stoornis, ervaren belemmering
en handicap bestaat;
C) de onderzoeker geen belemmeringen als
beperkingen aanneemt die duidelijk geen uiting
zijn van ziekte.

Voor het doen van een claimbeoordeling is niet alleen
de techniek, maar met name de attitude van de onderzoeker van belang.
Werkt hij vanuit een professionele opvatting of hanteert
hij het dogma van de vertrouwensrelatie? Een vakkundige benadering vereist dat de onderzoeker zich in
de eerste plaats richt op feiten en interpretaties. Een
vertrouwensrelatie verbindt hem aan morele criteria
zoals empathie en weldoen.

Dit impliceert dat het onvoldoende is vrijwel alleen
naar klachten en behandeling te vragen. Met de
meeste klachten kunnen de meeste mensen immers
best werken. Daarom moeten de specifieke eisen van
het werk (of de in het geding zijnde andere sociale rol)
en de aspecten daarvan die de cliënt als belemmering
beleeft concreet aan bod komen. Dit impliceert dat
een in de alledaagse geneeskunde gebruikelijke
‘anamnese’ niet volstaat, maar dat een meer op de
beoordeling van het functioneren gericht gesprek met
de cliënt gevoerd moet worden.
Dit wordt wel het beoordelingsgesprek genoemd.
Het (weer) beginnen met klachten en aandoeningen
versterkt ook het misverstand dat men een uitkering
krijgt vanwege ziekten, diagnosen of klachten. Veel
cliënten hebben bovendien aan verschillende artsen,
psychologen of andere hulpverleners al eerder
eindeloos uitleg gegeven over hun klachten en de
behandeling daarvan.

Ziet hij zichzelf als sociaal gezondheidskundige en
derhalve met een open oog voor het belang van
omgevingsfactoren en gedrag? Of toont hij zich een
bij vergissing in vreemde omgeving verdwaalde
clinicus en handelt hij daarom vanuit een reducerend
medisch model met zijn fixatie op afwijkingen en
onvermogen?
Ziet hij zichzelf als een beoordelaar die de eigen
verantwoordelijkheid van cliënten onderkent en
respecteert – of beschouwt hij zich als een hulpverlener
die de verantwoordelijkheid van ‘patiënten’ overneemt en hen ‘begeleidt’?
Is hij zich bewust van zijn maatschappelijke taak in
dienst van de – private of publieke – collectiviteit of ziet
hij zichzelf vooral als een belangenbehartiger van
individuen – werknemers dan wel werkgevers?
Deze grondhouding maakt vermoedelijk groot verschil
voor de uiteindelijke uitkomst van de claimbeoordeling.

Het is in veel gevallen daarom aan te raden het
beoordelingsgesprek juist met het werk te beginnen.
Laat de cliënt eerst vertellen wat zijn werk inhoudt,
wat hem motiveert het te doen, wat de plezierige en
wat de minder plezierige aspecten zijn, welke aspecten
hij denkt niet meer te kunnen doen, wat hij denkt dat
daarvan de oorzaak is en wat hij eraan heeft gedaan
dat probleem op te lossen. Dat laatste vooral in sociale
zin.

Omdat de onderzoeker is gehouden te beoordelen ‘naar
objectieve maatstaven gemeten’ (jurisprudentie administratief recht) is het van belang professionele distantie te
bewaren, ook in het taalgebruik. Er is niets op tegen de
cliënt letterlijk te citeren – integendeel. Maar in zijn
beschouwing vermeldt de onderzoeker niet dat een
cliënt ‘moet rusten’ maar ‘rust’. Een cliënt heeft geen
‘concentratiestoornissen’, maar klaagt over afgenomen
vermogen zich te concentreren, etc. Tutoyeren leidt
gemakkelijk naar een situatie waarin overdracht op kan
treden doordat de cliënt de onder-zoeker verleidt hem of
haar te ‘redden’. De voor-waarde van distantie impliceert
ook dat de onderzoeker geen claimbeoordeling uitvoert
bij cliënten die hij uit andere hoofde al kent.
Doorvragen is belangrijk; nieuwsgierigheid en scepsis
zijn belangrijke professionele eigenschappen.

Belangrijke vragen die in de klassieke medische
anamnese niet vóórkomen zijn bijvoorbeeld:

. Wat verstaat een cliënt die op het spreekuur kan
.
.
.
.
.

4. Methodiek van de claimbeoordeling
De methodiek van de claimbeoordeling is gebaseerd
op het ‘medisch arbeidsongeschiktheids-criterium’.
Dat gaat ervan uit dat:
A) een claimbeoordeling gebaseerd wordt op het
duidelijk maken wat de claim precies is, derhalve
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komen onder de mededeling dat hij zich
‘arbeidsongeschikt’ vindt?
Waarom kan een cliënt bijvoorbeeld wel op
maandag werken maar niet op dinsdag als het
menselijk bioritme zich elke 24 uur herhaalt?
Zijn het dagverhaal en het functioneren in alle
sociale rollen consistent met een aanmerkelijke
claim?
Welke prioriteiten stelt de cliënt in zijn dagelijks
leven?
Hoe wordt de cliënt op zijn werk vervangen?
Wat ziet de cliënt als oplossing van zijn probleem
en wat heeft hij er concreet aan gedaan anders dan
medische hulp zoeken?
Wat zijn de plezierige en wat de minder plezierige

.
.
.
.

aspecten van het werk en welk arbeidsperspectief
ziet de cliënt voor zichzelf?
Wat zou er gebeuren wanneer de cliënt morgen zijn
werk helemaal zou hervatten?
Wat ziet de cliënt zelf als de oorzaak van het
voortduren van zijn klachten en (gedeeltelijke)
werkloosheid?
Is er sprake van rolverwisseling met of voorbeeldgedrag van de partner?
Speelt er een eventuele WA-procedure met allerlei
onderzoeken die onvermogen benadrukken?

boosheid en behoefte aan wraak wegens een ervaren
krenking? Bestaat er een discrepantie tussen inhoud
en presentatie doordat een cliënt de ernstigste zaken
lachend vertelt?
Het is van belang dat een onderzoeker zijn waarnemingen zoveel mogelijk spiegelt. De cliënt is
daardoor in staat eventuele misverstanden te
corrigeren – ook al blijft dat steken in stereotiepe
reacties als ‘maar ja, morgen moet ik het bezuren!’
Bovendien kan de cliënt door het spiegelen aan het
denken gezet worden. Veel cliënten externaliseren en
zijn behoorlijk ambivalent over hun mogelijkheden.
De cliënt behoort daarom klip en klaar uitgelegd te
krijgen dat het enkele feit van een klacht, aandoening,
verwijzing of het onder behandeling zijn niet
rechtvaardigt dat hij na een jaar nog afwacht of hij zal
genezen. En weinig of niets onderneemt om zijn
arbeidsrol weer op te pakken.
Talloze werkenden hebben ernstige aandoeningen en
zijn jaren onder behandeling. De onderzoeker houdt
cliënten voor wat er kan gebeuren als zij passief
blijven. Hun reacties daarop kunnen ook een aardig
beeld geven van hun gedragspatroon en aanpassingsstrategie.

Wanneer een cliënt geen referentie in ‘zijn arbeid’
heeft (claims bij jongeren of al langdurig werkloze
arbeidsongeschikten) verplaatst het zwaartepunt zich
naar het dagelijks functioneren. Of naar het
functioneren op school, in stages en naar wat de
cliënt denkt dat hem in arbeid zou beperken.
Het een en ander impliceert dat een claimbeoordeling
in principe steeds plaatsvindt op grond van een
persoonlijke confrontatie met de cliënt. De standaard
‘onderzoeksmethoden’ geeft daarbij aan dat de
onderzoeker zich baseert op reguliere (sociaal-)
medische onderzoeksmethoden, derhalve niet op
alleen in alternatieve kringen gangbare werkwijzen.
Dit heeft te maken met de voorwaarde dat de
vaststelling ‘maar algemeen geldende medische
maatstaven’ behoort plaats te vinden.

6. Toets op consistentie
Zoals aangegeven beoogt het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium (MAOC) dat er consistentie
moet bestaan tussen stoornis, beperking en handicap.
In de praktijk blijkt dit het lastigst uitvoerbare
criterium. Dit omdat het begrip ‘stoornis’ zo rekbaar is
geworden. Veel ‘stoornissen’ zijn in wezen niet meer
dan een beschrijving van de klacht. Dat geldt in het
bijzonder menige ‘stoornis’ uit de psychiatrische DSMIV classificatie maar ook menig syndroom in de
neurologie, orthopedie of interne geneeskunde. Bij
oppervlakkig onderzoek bestaat er dan nogal snel
‘consistentie’ zonder dat kritisch is nagegaan of de
cliënt met de betreffende stoornis best zou kunnen
functioneren. Bijvoorbeeld omdat het vermijden van
klachten meer te maken heeft met excuusgedrag,
ambivalentie en verlies van motivatie. Of omdat
inactiviteit vanuit medisch perspectief hoe dan ook
schadelijk is vanwege operante conditionering. De
cliënt maakt uiteraard altijd zijn eigen keuze, maar die
hoeft de onderzoeker vanuit dergelijke overwegingen
niet te volgen.
Het bestaan van een stoornis impliceert dus allerminst
dat ervaren belemmeringen en handicap daarmee
vanzelfsprekend consistent zijn. Naarmate een
stoornis minder duidelijk valt te benoemen in de
betekenis van de oorspronkelijke definitie – een
aanwijsbare gestoorde lichamelijke of geestelijke
functie – zal de onderzoeker een dergelijke consistentie moeilijker kunnen vaststellen en in elk geval
pas na een volledig onderzoek op alle levensterreinen
en met de nodige nieuwsgierigheid en scepsis.

5. Observatie
Een goede observatie is eveneens een element dat bij
menig klassiek medisch onderzoek wordt ‘vergeten’,
met name bij het somatisch onderzoek. Bij het
forensisch onderzoek in het kader van claimbeoordeling is observatie een essentieel onderdeel.
Mogelijke observaties zijn vastgelegd in de standaard
‘onderzoekmethoden’.
Heeft de vermoeide cliënt kringen onder zijn ogen en
reageert hij traag of oogt hij kerngezond, of reageert
hij alert en bezorgt misschien de onderzoeker wel een
gevoel van moeheid met zijn energiek gebrachte
klachten? Is de depressieve cliënte onverzorgd en mat
of juist gebruind, piekfijn gekleed en opgemaakt en
bovendien levendig? Beweegt de cliënte met de
whiplash haar nek nauwelijks of juist onbelemmerd
als de onderzoeker haar aandacht even afleidt? Klimt
de cliënt met rugklachten zonder enige moeite op de
onderzoeksbank? Loopt de cliënt met ernstige
knieklachten vlot door de gang? Blijkt er iets van de
zo veelvuldig geclaimde ‘concentratiestoornissen’ of
‘geheugenstoornissen’ tijdens het intensieve gesprek?
Overspoelt de ‘perfectionistische’ cliënte haar
gesprekspartner met gedetailleerde wijdlopigheid of
komt zij eerder over als pragmatisch, slagvaardig en
behoorlijk autonoom? Is het huilen bij psychische
klachten een uiting van depressie of juist van
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Zogenaamd ‘moeilijk te objectiveren aandoeningen’
nodigen derhalve uit tot een grondig, volledig en
kritisch onderzoek met terughoudendheid ten aanzien
van het vaststellen van beperkingen. Dit geldt eens te
meer waar nogal eens blijkt dat uitgesproken sociale
problematiek door een reducerende benadering in de
klinische geneeskunde geëtiketteerd wordt als een
‘stoornis’ die uiteraard therapieresistent blijkt omdat
de achterliggende problematiek in wezen niet medisch
van aard is.
Datzelfde geldt voor de situatie dat de stoornis
onmiskenbaar aanwijsbaar is in de klassieke zin van de
definitie, maar dat de ervaren belemmeringen buiten
proportie zijn (‘discrepantie). In feite bestaat er dan
geen consistentie.

7. Vaststellen beperkingen
Beperkingen kunnen niet zomaar ‘afgeleid’ worden
uit het medische beeld. Dat kan alleen bij ernstige
psychische of verstandelijke stoornissen – wanneer de
cliënt zelf geen reële claim kan aangeven. Maar ook
dan is het vaak verstandig een hetero-anamnese (t.a.v.
functioneren) bij de partner, ouders of verzorgers, de
werkgever, stageverlener, school of anderen te vragen.
In alle andere gevallen brengt de onderzoeker eerst de
ervaren belemmeringen in beeld. Voor het vervolgens
vaststellen van de beperkingen is echter niet die
perceptie van de cliënt doorslaggevend, maar een zo
feitelijk mogelijke beoordeling van diens belemmeringen door de onderzoeker. Beperkingen moeten
derhalve met een professionele feitelijke argumentatie
onderbouwd worden. Als dat niet mogelijk is, kan de
onderzoeker geen beperkingen vaststellen: hier geldt
desnoods de regel van ‘het nadeel van de twijfel’.

Consistentie heeft niet alleen betrekking op de
samenhang tussen stoornis en handicap, maar ook op
de mededelingen van de cliënt. De waarneming door
de buitenwereld behoort overeen te komen met wat
de cliënt vertelt. Dit heet wel ‘externe consistentie’.
Observaties zijn een middel om de mededelingen van
de cliënt op consistentie te toetsen. Andere middelen
zijn gericht psychiatrisch of lichamelijk onderzoek,
informatie van behandelaars of rapporten van
deskundigen. Deze bronnen zijn min of meer
uitwisselbaar. Waar de beoordeling in wezen ziektegedrag betreft ligt er vaak een te groot accent op
alleen medische gegevens. Daarom kan het van belang
zijn gegevens over het werk en de daar spelende
problemen in te winnen, bijvoorbeeld door arbeidsdeskundig onderzoek. Ook kan een partner, een
collega of werkgever voor de consistentie van de
beeldvorming belangrijke informatie aandragen, in
wezen de klassieke heteroanamnese.

Het kan dus niet zo zijn dat belangrijke beperkingen
vastgesteld worden zónder dat de onderzoeker daar
een professionele, verifieerbare reden voor heeft
gegeven. Als uitgangspunt voor het invullen van de
zogenaamde FML geldt derhalve dat alleen
beperkingen opgevoerd worden wanneer die expliciet
als claimklachten spontaan of desgevraagd naar voren
zijn gekomen en vervolgens in de argumentatie door
de verzekeringsarts als zodanig beargumenteerd zijn
vastgesteld.
De bijbehorende claimbeoordeling omvat in essentie:
A) Inventarisatie claimklacht en toets op plausibiliteit
& consistentie.
1) Een inventarisatie van de door de cliënt ervaren
belemmeringen: zowel de belemmeringen die de
cliënt spontaan naar voren brengt als die
waarnaar de verzekeringsarts vraagt, gelet op
het medische beeld. De rubrieken en items van
de FML kunnen daarbij als leidraad dienen.
2) Een toets van de consistentie tussen stoornis,
ervaren belemmering en handicap en bovendien van de interne en externe consistentie van die
belemmeringen zelf; zie boven.
3) De ervaren belemmeringen moeten plausibel
zijn, wat wil zeggen dat zij redelijkerwijs passen
(komt dit naar de ervaring van de onderzoeker
vaker voor?) bij het medische beeld en/of de
arbeidssituatie.

Men spreekt wel van ‘interne consistentie’ wanneer de
gepercipieerde belemmeringen die de cliënt aangeeft
ten aanzien van zijn of haar werk, overeenkomen met
die in andere sociale rollen. Dit is tevens de legitimatie
die de onderzoeker heeft om naar aspecten van het
dagelijks leven buiten het werk – of in het geding
zijnde andere sociale rol – te vragen.
Wanneer er geen consistentie bestaat is dat een reden
daar primair de cliënt mee te confronteren. Blijft ook
dan inconsistentie bestaan, dan is dat een indicatie
om de aangegeven belemmeringen als basis voor het
accepteren van beperkingen te wantrouwen. In dat
geval zal het medische beeld - de feitelijk aanwijsbare
stoornis – de doorslag geven.

Net als bij inconsistentie geldt dat aangegeven
belemmeringen die ook bij doorvragen niet plausibel
blijken tot terughoudendheid ten aanzien van het
aannemen van beperkingen horen te leiden.

De kwaliteit van de claimbeoordeling is in belangrijke
mate afhankelijk van de bereidheid van de cliënt om
relevante informatie te verstrekken. Blijft die
informatie ook bij vakkundig en volledig doorvragen
tegenstrijdig of vaag, dan is dat een gerede aanleiding
zeer terughoudend te zijn met het vaststellen van
beperkingen.
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B) Beoordeling herstelgedrag.
Dit komt in essentie neer op de vraag of de cliënt al
het mogelijke doet, niet alleen om van zijn klachten
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af te komen, maar vooral om met zijn klachten te
(blijven) functioneren. Welke aanpassingen van zijn
taken heeft de cliënt gevonden of proberen te vinden
om zijn arbeidsrol (of andere rollen) te behouden?
De beoordeling van herstelgedrag vormt de legitimatie
om, op een andere manier dan een arbeidsdeskundige, grondig naar de arbeidssituatie en
eventuele beroepskeus, arbeidsperspectief en plezier
in het werk te vragen.

Leidraad voor de beoordeling kan zijn dat inactiviteit
vanwege pijn en moeheid – verreweg de meest
vóórkomende redenen – meestal schadelijk is voor de
gezondheid. Belangrijke relevante vragen kunnen zijn in
hoeverre:
1) Concreet aanwijsbare gezondheidsschade bij werkhervatting te verwachten zou zijn.
2) Het vanuit medisch oogpunt noodzakelijk is dat de
cliënt klachten vermijdt – meestal geldt immers dat
‘rust roest’ (Donner).
3) Er sprake is van beperkingen als uiting van ziekte
dan wel van een keuze omwille van eigen welzijn
of gezondheid met vermijding van financiële of
andere nadelen.
4) Er sprake is van relevante arbeid of andere activiteiten
die ook voor de gezonde soortgelijke (leeftijdsgenoot!)
ongezond zouden zijn.
5) Inactiviteit iets oplost, bijvoorbeeld wanneer cliënten
juist thuis problemen of dezelfde klachten hebben.
6) Verlies van conditie, motivatie, zelfbeeld, discipline
en ervaring een rol spelen, daar kan de cliënt immers
zelf iets aan doen.
7) Een door ernstige ziekte gewijzigd levensperspectief
de arbeidsrol relativeert zonder dat de cliënt daarvan
de materiele consequenties neemt.
8) Boosheid, verongelijktheid of wrok – en dus niet
de klachten – de cliënt verhinderen in beweging
te komen.
9) Voorbeeldgedrag (gebruikelijkheid, beroep,
thuiszittende partner) in de nabije omgeving een rol
speelt.

Vaak wordt herstelgedrag voornamelijk ‘medisch’
opgevat, namelijk als het zoeken van (para)medische
diagnostiek en behandeling. Dat is onjuist omdat het
meestal goed mogelijk is tijdens behandeling – of op
een wachtlijst voor behandeling – te blijven
functioneren. Anderzijds mag inderdaad van een
cliënt die zo ernstige gezondheidsproblemen ervaart
dat hij meent niet naar behoren te kunnen werken,
verwacht worden dat hij of zij (para)medische hulp
zoekt. Als dat niet is gebeurd, maakt dat de claim van
belemmeringen min-der aannemelijk. Langdurige
behandeling of ‘shoppen’ wijst juist op het ontbreken
van herstelgedrag. Berucht zijn de eindeloze
fysiotherapeutische ‘behandelingen’ of neurologische
‘controles’ bij bijvoorbeeld ‘post-whiplashsyndroom’.
In die gevallen heeft de behande-ling een legitimerende
en vaak verafhankelijkende betekenis gekregen. Dat
komt met name voor bij externaliserende en (al dan
niet somatisch) attribuerende cliënten met een passieve
copingstijl.
Wanneer er vrijwel geen functioneel herstelgedrag
bestaat, roept dat vragen op over de ernst van de
belemmeringen en dus of er wel beperkingen (in
die mate) bestaan. Overigens hebben zelfstandigen
over het algemeen veel meer regelmogelijkheden
(taakautonomie) dan werknemers waar bij het
beoordelen van beperkingen in de particuliere
sector terdege rekening mee gehouden moet
worden. In de systematiek van de FML kan dit
verschijnsel benoemd worden als ‘compensatiemogelijkheden’.

Door de claimklacht op deze manier in zijn sociale
context te plaatsen is het doorgaans goed mogelijk tot
een redelijke argumentatie over de beperkingen te
komen. Die argumentatie mag best aanvechtbaar zijn,
een professionele motivering vereist juist
verifieerbaarheid.
8. Bijzondere situaties
Met het aannemen van ‘volledige medische arbeidsongeschiktheid’ of een duurbeperking kent de
onderzoeker in feite rechtstreeks een volledige of
gedeeltelijke uitkering toe, zonder arbeidskundige
toets. Daarom zijn voor deze situatie bijzondere
voorwaarden vastgelegd.

C) Probleemanalyse en beoordeling.
Wanneer belemmeringen consistent en plausibel
blijken en de cliënt er het mogelijke aan doet ermee
te blijven functioneren resteert nog de vraag of de
cliënt zich ook ánders zou kunnen gedragen. Om
dat te kunnen beoordelen moet het probleem dat
de cliënt zegt te ervaren in zijn sociale context
geplaatst worden. De hedendaagse opvatting is dat
verzuim en arbeidsongeschiktheid manifestaties zijn
van multifactorieel ziektegedrag. Die benadering
vereist een gedegen onderzoek op alle levensterreinen
volgens het ‘biopsychosociale’ model. Op grond
van dat onderzoek formuleert de onderzoeker een
probleemanalyse. Die komt niet noodzakelijkerwijs
overeen met de percepties van cliënt, diens
behandelaars, verzekeraar, Arbo-dienst of werkgever.
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8.1. Medische arbeidsduurbeperking
In de praktijk blijkt een duurbeperking te vaak aan
te sluiten bij een gerealiseerde duurbeperking
hoewel daar doorgaans allerlei niet-medische
omstandigheden (persoonlijke keuze, organisatie,
vervanging) bij meespelen.
Uitgangspunten voor arbeidsduurbeperking zijn:
A) In principe geen duurbeperking, tenzij hiervoor
goede redenen zijn.
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B) Een duurbeperking is meestal alleen globaal te
beoordelen. De betreffende standaard kent
daarom slechts vijf mogelijkheden van (ongeveer) 10 uur per week, 20 uur per week, 30 uur
per week en 40 uur per week en méér dan
40 uur per week. Deze indeling sluit overigens
beter aan bij de praktijk van de loontrekkenden
dan bij die van zelfstandigen die gewoonlijk
55 uur of meer per week werken.
C) Vraag het hoe en waarom van een gerealiseerde
duurbeperking grondig uit (premorbide arbeidsduur, huidige werkuren, wanneer, wat doet u
als u thuiskomt, weekend, vakantie,
slaapanamnese etc).
D) Wees zeer terughoudend in het aansluiten bij
een gerealiseerde werkhervatting; er spelen immers
bijna altijd factoren als persoonlijke keuze,
organisa-torische afwegingen,
onderhandelingsresultaat met werkgevers of
maten en dergelijke mee.

urenbeperkingen als verkapte vervroegde
pensionering, VUT of de vrije vrijdag. Die kunnen
bijna niet ‘medisch’ zijn.
De duurbeperking moet vrijwel steeds gemotiveerd
worden met een grondig dagverhaal. Overigens is
het redelijk een duurbeperking te motiveren
wanneer blijkt dat een cliënt in zijn persoonlijk
functioneren buiten het werk eerst zoveel heeft
ingeleverd dat er weinig meer overblijft dan slapen
en werken.
Er kan een ongewenst cumulerend effect optreden
door een duurbeperking te combineren met
tempoverlies. Om dat te voorkomen verdient het
aanbeveling tempoverlies zoveel mogelijk uit te
drukken in een netto duurbeperking; de meeste
zelfstandigen kunnen hun werkzaamheden immers
dankzij hun grote taakautonomie best zelf spreiden.
Dus bijvoorbeeld bruto wel de hele dag aanwezig
kunnen zijn, maar netto slechts zes uren kunnen
presteren.

Er zijn drie verzekeringsgeneeskundige indicaties voor
een duurbeperking:
1) beschikbaarheid: bijvoorbeeld bij parttime
dagbehandeling, nierdialyse etc;.
2) energetisch: bijvoorbeeld bij long- en hartvaatlijden, medisch aannemelijke vermoeidheidsklachten bij andere aandoeningen etc.;
3) preventief: bijvoorbeeld na overspanning,
andere psychische stoornissen, hartvaatlijden
etc.

In de particuliere sector is het vaak lastig dat vanwege commerciële overwegingen nóch arbeidskundig nóch in de polisvoorwaarden grenzen zijn
gesteld aan de fysiologisch aanvaardbare arbeidsduur.
Dat betekent dat een cliënt waartegen de onderzoeker zou willen zeggen ‘zet omwille van uw
gezondheid de tering maar naar de nering’ of ‘het is
vrij logisch dat u dat op uw leeftijd niet meer kan’
met recht kan antwoorden ‘maar ik heb er toch
premie voor betaald’. Kortom het verlies van een
ver boven de normaalwaarden van de FML
uitkomende inspanning kan resulteren in onderkenning van een ‘beperking’ zelfs wanneer die
beperking nog steeds boven de normale mogelijkheden uitgaat. Is er in die gevallen sprake van
derving van inkomen als uiting van ziekte – of van
het maken van een stapje terug als teken van een
verstandige keuze voor zijn gezondheid? Dit lastige
dilemma doet zich met name voor bij ‘burnout’
achtige beelden, status na bypassoperatie en
dergelijke. Het heeft ook betrekking op het niet
meer kunnen verrichten van nachtdiensten in
situaties waarin de gezonde soortgelijke daarvan
veelal is vrijgesteld.

De eerste indicatie kan vrij feitelijk vastgesteld
worden. Hierbij is het redelijk rekening te houden
met bijvoorbeeld vervoer, maar ook met de vraag of
een behandeling bijvoorbeeld niet buiten werktijd
kan plaatsvinden.
De tweede indicatie is aanzienlijk moeilijker te
beoordelen. Er is in principe geen indicatie bij een
anamnestisch normaal algemeen dagelijks
functioneren zonder extra rust. Als er wel sprake is
van rust of slapen overdag, dan zal de onderzoeker
moeten beoordelen of dat medisch ook nodig is.
Vaak is er sprake van gewenning, vermijding of
van ‘depressie-equivalenten’.
Bij de derde indicatie moet de onderzoeker grondig
afwegen in hoeverre er sprake is van een beperking
als uiting van ziekte, dan wel een op zichzelf
gezonde keuze voor eigen welzijn. Dat is niet
eenvoudig en vaak arbitrair. Handvatten zijn dat
het werk dat een cliënt op één van de vijf werkdagen maximaal doet, hij vanuit het fysiologisch
24-uurs bioritme in principe ook de andere vier
dagen van de week kan verrichten. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen denkbaar maar die
verdienen dan een grondige medische
argumentatie. Wees met name extra kritisch bij de
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Een tweede probleem bij de toepassing in de
particuliere sector is dat daar vaak beroepsongeschiktheid aan de orde is die de facto geïnterpreteerd
wordt als functieongeschiktheid. Er is dan sprake
van een verzekering tegen ongeschiktheid in
‘zijn/haar arbeid’; in feite een levenslang
ziektewetcriterium. Dat betekent dat de beoordeling
geschiktheid eigen werk hier dus veel nauwer
luistert inclusief de gerealiseerde gedeeltelijke
hervatting. Bij goed doorvragen zullen niettemin
ook daar allerlei niet-medische opportuniteiten bij
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gedeeltelijke hervatting aan het licht komen,
ongeveer dezelfde als hierboven al genoemd:
beschikbaarheid van waarnemers, organisatorische
overwegingen, overwegingen van welzijn etc. In
zoverre is het uitgangspunt dat realisatie van
gedeeltelijke hervatting in eigen werk nooit een
vanzelfsprekend uitgangspunt kan zijn, ook hier
van toepassing.

8.2. Volledige ‘medische’
arbeidsongeschiktheid
Volledige ‘medische’ arbeidsongeschiktheid komt
nauwelijks voor. Alleen degene die in diep coma
verkeert zou ‘medisch objectief’ zo genoemd kunnen
worden. Vrijwel iedereen – en zeker iemand die op
het spreekuur kan komen – heeft mogelijkheden.
Niettemin is het duidelijk dat er situaties zijn waarin
arbeidskundig onderzoek gevolgd door vaststelling
van de mate van ongeschiktheid louter rituele
betekenis heeft. Deze situaties zijn beschreven in de
standaard ‘geen duurzaam benutbare mogelijkheden’
en later in het Schattingsbesluit WAO. Aangezien
zuiver medische volledige arbeidsongeschiktheid niet
bestaat, betreft het in feite afspraken over billijkheid
en redelijkheid. Het is dus mogelijk dat een cliënt die
aan de criteria voldoet, niettemin werkzaam is. Een
bekend voorbeeld is de astronoom Stephen Hawkins.

Een derde verschil is dat waar voor ‘gangbare
arbeid’ in de publieke sector zelden een duurbeperking aan de orde zal zijn, die in het licht van
specifieke belastende arbeidsomstandigheden waarmee
een cliënt in de particuliere sector in zijn eigen
werk wordt geconfronteerd eerder vastgesteld kan
worden. Zo zal bijvoorbeeld bij belemmeringen als
gevolg van degeneratieve klachten van het
houdings- en bewegingsstelsel vrijwel nooit een
duurbeperking ten aanzien van lichte fysiek
afwisselde arbeid aan de orde komen. Terwijl dat
wel het geval kan zijn bij een cliënt wiens eigen
werk als onderdeel van de vraag naar de beroepsgeschiktheid een behoorlijke statische fysieke
belasting met zich meebrengt.
Datzelfde fenomeen kan zich ook voordoen bij
oudere werknemers met cardiovasculaire of
psychische klachten en ‘hun’ stresserend
(doorvragen wat dat is!) werk. In zoverre zal de
toepassing van duurbeperkingen in de particuliere
sector dus wat ruimer kunnen uitvallen.

Uitgangspunten voor volledige ‘medische’ arbeidsongeschiktheid zijn:
A) Verlies van zelfredzaamheid.
B) Verlies van beschikbaarheid wegens opname.
C) Verlies van sociale rolvervulling.
D) Ernstig wisselende mogelijkheden met
regelmatige situaties A t/m C.
E) Progressieve ziekte met infauste prognose op
korte termijn.
Deze situaties moeten duurzaam zijn, waaronder
verstaan wordt dat minstens drie maanden geen
verbetering is te verwachten. In nieuwe wetgeving is
zelfs sprake van vijf jaar, wat in de praktijk zal
betekenen dat dit menselijkerwijs op afzienbare
termijn niet is te verwachten. Hierbij geldt niet
alleen de medische prognose maar ook in hoeverre de
cliënt in staat zal zijn zich in persoonlijke of sociale
zin aan te passen.

In hoeverre kan een duurbeperking aan de orde zijn
bij cliënten met functionele syndromen, ‘aanpassingsstoornissen’, somatoforme beelden, neurasthenie,
pijnsyndromen en dergelijke? Een overweging kan
zijn dat een normale dagelijkse werkweek van
40 uur de gezondheid in zulke situaties doorgaans
niet zal schaden. Uitgaande van de veronderstelling
dat er doorgaans toch sprake is van een inadequate
coping en verminderde stressbestendigheid is het
vaak redelijk wel beperkingen aan te nemen ten
aanzien van excessieve mogelijkheden zoals lange
werkdagen of nachtdiensten.
Wanneer er sprake is van een evident gestoorde
slaap met bijvoorbeeld middelenafhankelijkheid en
sterk afwijkend algemeen dagelijks functioneren in
gefixeerde situaties kan de onderzoeker soms meer
beperkingen aannemen. Daarbij zal de onderzoeker
zich kunnen laten leiden door de slaapanamnese,
het dagverhaal en de overweging dat chronische
pijn moe maakt. Uiteraard moet daarbij ook
overwogen worden in hoeverre er vermijdingsgedrag en gewenning is opgetreden. Bij cliënten die
geen multifactorieel onderzoek en training hebben
ondergaan of dat niet willen, zal er weinig reden
zijn dergelijke beperkingen aan te nemen.
Over het algemeen zal een méér dan lichte
beperking van arbeidsduur niet aan de orde komen,
aangezien ‘rust roest’.
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Het is de onderzoeker die deze situaties vaststelt; de
perceptie van de cliënt of zelfs diens feitelijk
functioneren conform deze situaties is op zichzelf
niet voldoende! Telkens moet de vraag beantwoord
worden of de cliënt zich ánders zou kunnen
gedragen dan hij of zij feitelijk doet.
De beoordeling van verlies van zelfredzaamheid is
gebaseerd op het vermogen tot zelfverzorging
(zelfstandig opstaan, boodschappen doen, eten,
aankleden, toilet, wassen etc) en heeft een zekere
marge.
Bij opname moet de onderzoeker beoordelen of er
sprake is van een naar algemeen medische maatstaven noodzakelijke opname. Een opname in een
alternatief centrum geldt bijvoorbeeld niet als
zodanig. Bij dagbehandeling of deeltijdbehandeling
kan eerder sprake zijn van medische arbeidsduurbeperking.
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Bij het afgeven van ‘op medische gronden volledige
arbeidsongeschiktheid’ op basis van ‘persoonlijk en
sociaal onvermogen om te functioneren’ zal de onderzoeker steeds moeten aangeven hoe een cliënt
functioneert – en naar zijn oordeel kan functio-neren
- in drie omschreven sociale rollen: buiten de direct
vertrouwde kring, ten opzichte van familie, buurt en
vrienden en tenslotte in intieme relaties met partner
en kinderen. Er moet een duidelijke breuk met het
verleden aanwijsbaar zijn, sommige mensen
functioneren vrijwel alleen in de arbeidsrol en dat is
altijd zo geweest.
Bij ernstig wisselende mogelijkheden moet in ieder geval
sprake zijn van langere perioden waarin de mogelijkheden van de cliënt voldoen aan bovengenoemde
criteria. Ook hier volstaat de perceptie niet. Bij
functionele syndromen zal een dergelijke situatie
derhalve niet aan de orde zijn, maar wel bij sterk
wisselend verlopende ernstige aandoeningen zoals
multiple sclerose, reumatoïde artritis, sommige
vormen van psychose en dergelijke.
De geneeskunde kan zich deerlijk vergissen in
infauste prognoses, dit betreft echter over het

algemeen ernstige en redelijkerwijs binnen een jaar
dodelijk verlopende aandoeningen. De onderzoeker
mag hier ruimhartig de regel van ‘het voordeel van
de twijfel’ toepassen, mits gekoppeld aan
herbeoordelingen.
In het algemeen zal de medisch adviseur dergelijke
situaties goed kunnen inschatten op basis van de
voorliggende stukken en zal dus geen nader onderzoek nodig zijn. In de praktijk zal vooral een claimbeoordeling plaatsvinden in twijfelgevallen.
De onderzoeker kan bij het doen van een claimbeoordeling vaststellen dat een cliënt weliswaar niet
voldoet aan deze criteria, maar dat er gezien de
specifieke eisen van ‘zijn (specifieke) arbeid’ toch
naar alle waarschijnlijkheid sprake is van volledige
en blijvende beroepsongeschiktheid. In dat geval
rapporteert de onderzoeker dat gemotiveerd inclusief
de overwegingen aangaande de beperkingen
conform de FML. Daarna kan de medisch adviseur
beslissen of er al dan niet toch een arbeidskundig
onderzoek nodig is.

De hieronder opgenomen artikelen van collega Bronsema en de heer Pepper behandelen een onderwerp dat alle GAVleden zeer ter harte gaat – of in ieder geval zou moeten gaan. De redactie nodigt dan ook iedereen uit om hierop te
reageren door middel van een artikel of ingezonden brief voor de volgende GAVscoop. Red.

Rol en plaats van de
geneeskundig adviseur
J. Bronsema*

In het rapport ’MA 2000’ (1) werd de medisch adviseur
nog gedefinieerd als een “omnipotente duizendpoot
met een polyvalent kennisniveau, die multidisciplinair
kan functioneren”. Anno 2006 zijn er goede redenen
om de ontwikkelingen rond de plaats en rol van de
medisch adviseur aan een nadere beschouwing te
onderwerpen. De verandering in titulatuur van
‘medisch adviseur’ naar ’register geneeskundig
adviseur’ (RGA) is meer dan een symptoom van voortgaande veranderingen. De titel ‘medisch adviseur’ zou
thans voor elke BIG-geregistreerde arts obsoleet

moeten zijn. Een ieder, dus ook een niet-medicus, die
zich bezighoudt met advisering binnen het medische
werkveld zou zich immers, bij het ontbreken van een
beschermend kader voor deze titel, formeel ‘medisch
adviseur’ mogen noemen. Het afleggen van
verantwoording, met transparantie naar opdrachtgevers, medewerkers en cliënten, over opleiding en
ervaring, heeft mede geleid tot invoering van de,
via Europees merkenrecht beschermde, titel RGA.
De alle deelgebieden beheersende ‘medisch adviseur
2000’ is achterhaald door de tendens van toenemende
specialisatie in één van de deelgebieden Leven,
Arbeidsongeschiktheid, Personenschade en Zorg.
Het gebruikelijke beeld van de zij-instromer uit de

* J. Bronsema verzekeringsarts/RGA
Correspondentieadres: Meerkoetlaan 1, 1343 AW Almere
E-mail: jan.bronsema@wanadoo.nl
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klinische sector naar het vakgebied van de geneeskundig adviseur laat een geleidelijke verschuiving
zien naar de instroom van de SGRC-geregistreerde
verzekeringsarts en bedrijfsarts getuige de ontwikkeling van het GAV-ledenbestand. In een interne notitie
(2) ten behoeve van een GAV invitatieconferentie over
de toekomst van de vereniging werden overdenkingen
over de rol, plaats, opleiding en werkomgeving van de
geneeskundig adviseur beschreven. Privatisering van
publieke verzekeringen, de noodzaak tot verdere
professionalisering en academisering mede veroorzaakt
door de opkomst van de evidence based medicine, de
potentiële verschuiving van adviseur naar consultant
en de daarmee verweven veranderingen in hiërarchische en inhoudelijke verantwoordelijkheden zijn
benoemde factoren die de toekomst en daarmee de
werkomgeving van de RGA bepalen. De onderkende
noodzaak en de inmiddels in gang gezette modernisering van de beroepscode voor geneeskundig
adviseurs is symptomatisch. In dit artikel worden de
rol en plaats vanuit een drietal, met elkaar verbonden
invalshoeken beschreven: het wettelijk kader, de
opdrachtgever en de cliënt.

adviseur verplicht zich een onafhankelijk medisch advies
uit te brengen met betrekking tot de acceptatie van
verzekeringen, aanspraken op verzekeringen en
letselschaden”.
De richtlijnen inzake het omgaan met medische
gegevens (4) van de KNMG vermelden een vergelijkbare
stellingname: “De geneeskundig adviseur geeft, in
opdracht van de zorgverzekeringsmaatschappij, een
onafhankelijk medisch advies aan een verzekeringsmaatschappij met betrekking tot acceptatie van
verzekeringen, aanspraken en letselschaden” en “de
geneeskundig adviseur heeft voor de uitvoering van
deze opdrachten een professionele verantwoordelijkheid. Hij heeft tegenover derden een geheimhoudingsplicht omtrent de hem toevertrouwde medische
gegevens.” Uit de in de KNMG richtlijnen beschreven
verantwoordelijkheden van de keurend arts is impliciet
de rol en verantwoordelijkheid van de geneeskundig
adviseur te destilleren: “Indien de opdrachtgever geen
gebruik maakt van een medisch adviseur, dan dient de
keurend arts aan de opdrachtgever slechts een
gemotiveerde conclusie op grond van zijn bevindingen uit
het keuringsonderzoek ter beschikking te stellen”.
De conclusie moet daarom zijn dat een verzekeraar
zonder geneeskundig adviseur niet over de volledige
medische gegevens kan en mag beschikken. De
bevestiging van deze conclusie volgt uit de zinsnede:
“Indien de keurend arts is ingeschakeld door de medisch
adviseur van de opdrachtgever, dan vindt rapportage van
de bevindingen uit het keuringsonderzoek plaats aan die
medisch adviseur”. De wet- en regelgeving verplicht op
deze wijze indirect elke verzekeraar (opdrachtgever),
indien zij niet alleen de conclusies maar ook de
volledige rapportages wenst te verkrijgen, gebruik te
maken van een geneeskundig adviseur. In theorie zou
hiermee de professionele verantwoordelijkheid en
professionele autonomie, en daarmee de rol van de
geneeskundig adviseur, voldoende duidelijk moeten zijn
vastgelegd.

Het wettelijke kader.
De positie van de geneeskundig adviseur is verankerd in
wet- en regelgeving. In theorie een heldere en sterke
positie. De geneeskundig adviseur is volgens wet- en
regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), implementatiewetgeving gebaseerd op
de Europese Richtlijn 95/46/EG betreffende bescherming
van persoonsgegevens, en de nadere regeling ex artikel
25 WBP ‘De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen’, volledig verantwoordelijk voor
de verzameling, archivering en het gehele proces van
gegevensverwerking van medische data. Dit betekent
een onafhankelijke zeggenschap en hiërarchische
instructie- en controlebevoegdheid. De geneeskundig
adviseur heeft een vergaande controleplicht op de, in
de wet- en regelgeving beschreven, personen die op
directe of gelijkgerichte wijze betrokken zijn bij het
doel waarvoor medische gegevens zijn gevraagd, c.q.
verstrekt. De geneeskundig adviseur is verantwoordelijk
voor de medisch inhoudelijke inspanningsverplichting.
Deze verantwoordelijkheid is expliciet en zwaarwegend:
de geneeskundig adviseur is persoonlijk aansprakelijk,
zowel tuchtrechtelijk als civiel- en strafrechtelijk.
De aansprakelijkheid kan niet worden beperkt of uitgesloten.
Hoewel er geen sprake is van een behandelovereenkomst
met de cliënt is ook de geneeskundig adviseur van de
verzekeraar, voorzover de aard van de rechtsbetrekking
zich daar niet tegen verzet, onderworpen aan de WGBO
op basis van art. 464 van deze wet.
Binnen de medische ethiek en voornoemde regelgeving
ligt de onafhankelijkheid van artsen besloten. De onafhankelijkheid wordt expliciet beschreven in artikel 1
van de huidige beroepscode (3): “De geneeskundig
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De opdrachtgever.
De praktijk van alle dag blijkt weerbarstiger dan de
theorie betreffende de rol en positie van de geneeskundig adviseur. In een recente advertentiecampagne
geeft een verzekeraar haar unieke aanpak van schade in
een 7-punten programma weer. Eén van de punten
luidt: “Wij garanderen privacy”, met de toelichting
“Is er geen kans op snelle genezing dan schakelen we
een medische adviseur in die letsel en beperkingen in
kaart brengt. Alleen deze adviseur mag het dossier
inzien”. Anno 2006 wordt het garanderen van de
privacy van medische gegevens en het gegeven dat
alleen een geneeskundig adviseur het dossier mag inzien
als een onderdeel van een unieke aanpak beschouwd.
De vraag naar de standaard gang van zaken rond privacy
en inzage in medische gegevens dringt zich op.
Ondanks het formele commitment van veel opdrachtgevers aan wet- en regelgeving is in de praktijk de
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geneeskundig adviseur in veel gevallen al lang niet meer
de enige behandelaar van het medisch dossier. De werkzaamheden van personen die “op directe of gelijkgerichte wijze betrokken zijn bij het doel waarvoor
medische gegevens zijn gevraagd” zijn in de voorbije
jaren geleidelijk toegenomen. De onderliggende
beweegredenen laten zich raden.
Het elders in dit blad gepubliceerde artikel van S. Pepper
(5) beschrijft vergelijkenderwijs de geschiedenis van de
‘underwriter’ in Groot Brittannië. De factor kosten wordt
als drijfveer beschouwd voor de verschuiving van werkzaamheden naar (medisch) acceptanten en schadebehandelaars. De ‘evidence’ onder de stelling dat
gebruikmaking van niet-artsen binnen het medisch
traject tot lagere kosten leidt zal zonder twijfel gebaseerd
zijn op de factor loonkosten. Of de stelling standhoudt
met insluiting van alle relevante factoren waaronder
‘kosten per dossier’ en ‘baten op lange termijn’ is een tot
op heden onbeantwoord gebleven vraag. Het proberen
te duiden van dieper liggende oorzaken of bijkomende
beweegredenen voor de verschuiving van taken, ligt dan
ook voor de hand.
De positie van professionals in het algemeen en die van
artsen in het bijzonder is, zowel maatschappelijk als
vakinhoudelijk, in de afgelopen decennia geleidelijk
gewijzigd. Parallel daaraan is de toenemende invloed
van het management zichtbaar geworden (6). Naast de
overheersende factor ‘kosten’ zijn ‘controle’ en
‘beheersing’ de sleutelfactoren geworden in een shareen stakeholders gestuurde markt. Machtsevenwicht en
het afleggen van verantwoording wordt heden ten dage
geregeld in Corporate Governance. Wetten en codes
moeten controle over de macht uitoefenen. Het
vertrouwen in professionals is in deze drang naar
controle en beheersing steeds verder in de verdrukking
gekomen (7). Sturen op vertrouwen door medewerkers
meer ruimte te geven, met verhoging van motivatie en
dientengevolge verhoogde productiviteit, staat amper
meer op de agenda.
De vraag is dan wel: wie zijn de professionals in het
medische traject? In Nederland hebben tot op heden
alleen de geneeskundig adviseurs recht op deze
kwalificatie. Een arts-specialist heeft minimaal twee postacademische opleidingen, moet voldoen aan registratie en herregistratie - eisen, is gemiddeld op 2 vakbladen
geabonneerd (8), is civiel- en tuchtrechtelijk aansprakelijk en wordt in toenemende mate gedwongen
verantwoording af te leggen voor de evidence van het
handelen. Een pakket van eisen en voorwaarden die
binnen het management opmerkelijk genoeg onbekend
zijn.
De verschuiving van werkzaamheden naar (medisch)
acceptanten en schadebehandelaars heeft in de voorbije
jaren in het algemeen geen gelijke tred gehouden met
bijbehorende noodzakelijke opleiding, opleidingseisen,
aansprakelijkheid en eisen tot afleggen van
verantwoording voor deze medewerkers die “op directe
of gelijkgerichte wijze betrokken zijn bij het doel
waarvoor medische gegevens zijn gevraagd”. De
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onafhankelijke zeggenschap en hiërarchische instructieen controlebevoegdheid van de geneeskundig adviseur,
gebaseerd op controleplicht vastgelegd in de wet- en
regelgeving, zou zich hier moeten laten gelden. De
taakverschuiving is niet per definitie een ongewenste
ontwikkeling. Geleidelijk ontwikkelt de rol van de
geneeskundig adviseur zich van een productiemedewerker naar een meer consulterende en beleidsmatige
functie. De genoemde drijfveer ‘kosten’ is hierbij
discutabel. Een meer voor de hand liggende drijfveer is
het multidisciplinaire karakter van zowel het acceptatieals het claimproces. Het medisch advies heeft per
definitie niet de status van een beslissing en vormt
slechts een beperkt onderdeel van het gehele proces van
risicomanagement. De geneeskundig adviseur is daarom,
binnen de eigen professionele autonomie en
verantwoordelijkheid, gehouden om tot een goede
multidisciplinaire samenwerking te komen met de
opdrachtgever.
Een tweede drijfveer is de trend van het delegeren
van taken van artsen naar paramedici. De ‘nursepractitioner’ in de huisartsenpraktijk heeft zijn nut
bewezen, met behoud van waarborgen rond de
regiefunctie van de huisarts (9). Een vergelijkbaar
resultaat wordt gemeld over de inzet van diabetesverpleegkundigen (10). Reden van inzetten van paramedici zijn in de curatieve zorg niet primair de kosten.
Tekort aan artsen en het subsidiariteitsbeginsel, het
beginsel dat taken die door mensen met een lager
opleidingsniveau kunnen worden verricht niet door
hoger opgeleiden behoren te worden overgenomen, zijn
hier de leidende motieven. Artsen zijn ook geen tegenstanders van taakherschikking, echter de mate van
evidence onder de stelling dat paramedici taken kunnen
overnemen met behoud van kwaliteit is helaas nog
gering (11).
In dit kader is de discussie welke mede-werkers nu tot de
‘functionele eenheid’ mogen (en kunnen) behoren en
hoe de verantwoordelijkheden zijn geregeld van cruciaal
belang. De noodzaak om tot een professionele, bij
voorkeur registerende opleiding te komen voor
acceptanten en claimbehandelaars is hiermee geschetst.
Hier ligt niet alleen een taak voor de opdrachtgever, de
acceptanten en claimbehandelaars zelf, maar vooral
voor de geneeskundig adviseur.
Met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet
per 1 januari 2006 heeft het College Bescherming
Persoonsgegevens een ’Addendum Zorgverzekeraars bij
de bestaande Gedragscode Persoonsgegevens Financiële
Instellingen’, mede in opdracht van het Verbond van
Verzekeraars, beoordeeld als een correcte uitwerking van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere
wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van
persoonsgegevens (12). Het addendum geeft in art. 1b
resp. 1d een beschrijving van de functionele eenheid en
de geneeskundig adviseur. Onder de functionele eenheid
wordt, in afwijking van de Gedragscode, verstaan: “De
deskundige medewerkers die voor specifieke doeleinden
en onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur
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betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens
betreffende iemands gezondheid (toelichting: zij onderscheiden zich van andere medewerkers die bij de
verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands
gezondheid betrokken zijn doordat zij onder de
functionele medische verantwoordelijkheid van de
medisch adviseur werken). Onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur kunnen meerdere
functionele eenheden (opgedeeld op grond van
specifieke doelstellingen voor de verwerking van
persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid)
functioneren.
De medisch adviseur is coördinator van (en verantwoordelijk voor) de verstrekking van informatie over
verzekerden die aan de medewerkers binnen de
functionele eenheid wordt verstrekt. De leden van functionele eenheden hebben een van de medisch adviseur
afgeleide geheimhoudingsplicht (die in beginsel ook ten
opzichte van leden van andere functionele eenheden
geldt).” “De medisch adviseur, waarmee ook bedoeld
kan worden de adviserend geneeskundige, is de (tand-)
arts, die de zorgverzekeraar adviseert over medische
aangelegenheden en die functioneel leiding geeft aan de
functionele eenheid, c.q. functionele eenheden waarin
deskundige medewerkers zijn betrokken bij verwerking
van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid
voor specifieke (gekwalificeerde) doeleinden.” Het
addendum bij de Gedragscode leert naast het punt dat
‘dé functionele eenheid’ niet bestaat, dat de geneeskundig adviseur coördineert en verantwoordelijk is en
dat binnen elke functionele eenheid sprake moet zijn
van deskundige medewerkers.
Als eindverantwoordelijke, en tot op heden, enig
professional in het medische traject rust de verantwoordelijkheid voor de medische deskundigheid van
acceptanten en claimbehandelaars mede op de
schouders van de geneeskundig adviseur. Het is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever(s) om de
randvoorwaarden te creëren om deskundigheidsbevordering gestalte te geven. Het subsidiariteitsbeginsel
onderstreept dit belang: de geneeskundig adviseur blijft
als professional verantwoordelijk voor de kwaliteit van
handelen en dient de regie over het medische proces te
houden. Zolang acceptant en claimbehandelaar niet
worden erkend als een ‘vak’, met bijbehorende
opleidingseisen, is een voortgaande trend van
verschuiving van taken van de geneeskundig adviseur
naar deze medewerkers niet in lijn met de wet- en
regelgeving.

deskundigheidsniveau, afgemeten naar het ontbreken
van opleiding en opleidingseisen voor personen die “op
directe of gelijkgerichte wijze betrokken zijn bij het doel
waarvoor medische gegevens zijn gevraagd”, de volledig
geautoriseerde acceptant en claimbehandelaar op
gespannen voet met de beroepsmatige en wettelijke
verantwoorde-lijkheden van de geneeskundig adviseur,
maar is het tevens niet te verenigen met de genoemde
verstrekte informatie aan de cliënt.
De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat het regel is
dat medische gegevens, conform de toelichting, alleen
ter inzage komen van de geneeskundig adviseur. Deze
werkwijze kan dus geen onderdeel zijn van een ’unieke
aanpak’. Een dergelijke aanpak behoort regel te zijn en
geen uitzondering. Als een opdrachtgever en haar
geneeskundig adviseur van mening zijn dat het
deskundigheidsniveau van medewerkers in een functionele eenheid zo is gegarandeerd dat privacy gevoelige
gegevens ook door deze medewerkers kunnen worden
ingezien en beoordeeld, dan moet de cliënt vooraf
worden geïnformeerd dat medische gegevens niet in alle
gevallen bij een geneeskundig adviseur terecht komen.
Een cliënt moet daarbij te allen tijde de mogelijkheid
worden geboden om de medische gegevens alsnog
alleen ter inzage aan de geneeskundig adviseur te doen
toekomen.
Terecht vermeldt het Verbond van Verzekeraars in de
door haar gepropageerde gezondheidsverklaringen
steevast de tekst “U kunt dit formulier ook rechtstreeks
inzenden aan de geneeskundig adviseur van de verzekeraar
onder vermelding van het woord ‘vertrouwelijk’ op de
envelop.” Kostenoverwegingen en controlerende en
beheersende motieven van de zijde van de opdrachtgever mogen geen rol spelen in het proces van omgang
met medische gegevens.
Het Breed Platform Verzekerden en Werk heeft in een
recente evaluatie van het Protocol Verzekeringskeuringen (13) weer eens aangegeven dat de informatievoorziening aan kandidaatverzekerden voor verbetering
vatbaar is. Vooral de rollen van de geneeskundig
adviseur en de keurend arts dienen, in een voor de cliënt
begrijpelijk taal, te worden verduidelijkt. In de expertmeeting naar aanleiding van de evaluatie werd ook door
de geneeskundig adviseurs aangedrongen op verduidelijking van hun positie en verantwoordelijkheden.
Conclusie
De in het rapport ’MA 2000’ beschreven “omnipotente
duizendpoot met een polyvalent kennisniveau, die
multidisciplinair kan functioneren” kan anno 2006 niet
meer worden beschouwd als de vlag die de lading
afdoende dekt. Voortgaande specialisatie, maatschappelijke veranderingen, maar vooral de trend van
verschuiving van taken naar medewerkers in functionele eenheden, maken dat alleen het ‘multidisciplinaire’
volledig overeind is gebleven in voorgaande definitie.
De geneeskundig adviseur 2006 is eerder een door
evidence gedreven, onafhankelijk, coördinerend, en

De cliënt.
De Toelichting bij de modelgezondheidsverklaring van
het Verbond van Verzekeraars meldt onder het kopje
“Medische gegevens vertrouwelijk” dat de medische
gegevens, onder verwijzing naar de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, in
principe alleen voor de geneeskundig adviseur
toegankelijk zijn. Niet alleen staat, gegeven het huidige
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consulterend specialist met coachende kwaliteiten, die te
allen tijde verantwoordelijk is voor alle facetten van het

medische traject binnen het multidisciplinaire
beoordelingsproces.
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Underwriters in the Netherlands Administrators or Highly Skilled
Professional Risk Managers
S. Pepper*

Background

The consequences

The Insurance Medical Officer in the Netherlands
holds a unique position within the Insurance Industry
due to the legal requirements which hold them
personally liable for any breach of medical
confidentiality.

This separation of functions has led, I believe, to a
situation where it is impossible for the underwriters
(whether technical or medical) to develop their
expertise and skills as risk managers. There is a
dilution of skills because underwriters are only doing
part of the job and do not see the whole picture.

My understanding is that the Medical Officer
(although employed by the particular insurance
company) is supposed to remain independent and
offer only medical advice. It is also my understanding
that under the WGBO the client has the legal right to
be informed of the medical advice before the advice is
handed to the insurer and separate from any decision
concerning the other risk factors.

Because of this underwriting is not seen as a real
profession or career within the Netherlands, there are
no professional examinations or qualifications and no
professional institute for underwriters. Doing part of
the job requires only basic skills especially if they rely
on the Medical Officer to make all the medical
decisions. It then becomes difficult to attract the right
level of people into the profession and you end up
with people who are happy to perform an
administrative function and have no motivation or
opportunity to develop their skills.

It is against this background that the underwriting
process in the Netherlands takes place.

*

S. Pepper, voormalig chief-underwriter van Swiss Re
Nederland, thans werkzaam bij FriendsProvidence in de
UK
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. The final piece of the jigsaw came with the

The Medical Officers

introduction of professional examinations and
qualifications for underwriters in the 1990’s.

Medical Officers are reluctant to devolve responsibility
when they do not trust the skills and competence of
the underwriters. This is a “Catch 22” situation underwriters won’t develop while Medical Officers
have the responsibility and Medical Officers won’t
devolve responsibility until the underwriters are
skilled.

What needs to happen
There needs to be a regime set up for the training and
professional development of the underwriters. There
are external (to the Netherlands) professional
examinations for underwriters such as LOMA (United
States) and the Medical Underwriting Diploma (part of
the Associateship examinations for the Chartered
Insurance Institute in the United Kingdom) which can
be done by Dutch Underwriters or they could take the
Insurance Medical Officer’s examinations in the
Netherlands (subject to approval by the GAV).*

The Medical Officer fears to let go because they are
legally liable, but this is part of their role, if the
underwriters are skilled and qualified and there are
strict medical confidentiality procedures in place what
do they have to fear?
From a legal point of view I see the Medical Officer’s
legal liability very similar to a director of a company
who is also legally liable for the actions within that
company. The difference is that the director will
always devolve responsibility, because cannot do all
the work himself and has highly trained people
underneath him who he trusts to act on his behalf.

There has to be commitment by the underwriters
themselves, they have to be willing to learn
and develop, together with the commitment of the
individual companies to that development and
appropriate reward mechanisms put in place.
The Insurance Companies and the main Reassurers in
the Netherlands should collaborate to set up a Dutch
Underwriting association which will represent
underwriter’s interests and oversee the professional
development of them, as well as being a forum for
discussion on the main risk management issues
affecting the industry.

Experience outside the Netherlands
In the UK, up to 30 years ago, underwriting was in a
similar position to the Netherlands - not seen as a true
profession, underwriters not professionally qualified,
job for school leavers, Medical Officers making the
decisions. This changed due to the large volumes of
business that companies started to underwrite, it
became far too expensive to employ Insurance
Medical Officers and there weren’t enough of them to
handle the volumes of business.

All this will not happen without full cooperation and
consultation between the medical advisors, the
Verbond van Verzekeraars, the insurance companies,
underwriters and the various legislative bodies. It may
not need a change in legislation just a different
interpretation of it which is acceptable to all parties.
The UK, for example, has just as strict medical
confidentiality regulations in place as well as data
protection legislation and operates a system whereby
the underwriter makes the full decision using the
Medical Officer for their advice.

Companies made the decision to recruit and train
underwriters to handle these large volumes and they
were successful for a number of reasons:

. Underwriters were able to develop, to become
highly skilled risk managers, due to the fact that
they could do the whole function and so were able
to gain the experience and skills needed.

Benefits

. Medical Officers were providing invaluable support

So what are the benefits of such a major change in the
way underwriting is performed in the Netherlands.
They would have to be significant otherwise there is
no incentive to change, after all, as I have often been
told, companies make money and the Medical Officers
do a good job.

in this development of the underwriters (and they
continue to play this very important role in all the
companies).

. It then just needed action from the individual
companies in terms of recruiting the right level of
people (mainly graduates) and offering them
appropriate remuneration.

*

. Highly trained and professional risk managers.

Schrijver doelt hier op de door de GAV georganiseerde basiscursus. Deze basiscursus is er echter op gericht om medici de
nodige verzekeringstechnische en juridische kennis bij te brengen, die noodzakelijk is om het beroep van medisch adviseur
uit te oefenen en is in zijn huidige vorm ongeschikt voor de noodzakelijke medische scholing van leken-acceptanten. Red.
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. Medical Officers using their skills and experience

Consequences of failing to act

appropriately on the complex cases rather than the
routine ones. Medical Officers used to develop and
coach the underwriters.

Failure to act now will not maintain the status quo, as
the number of experienced Medical Officers declines
and the underwriters remain unskilled then the
outlook is bleak for the insurance industry in the
Netherlands.

. First Class underwriting decisions taking into
account all the relevant risk factors.

. Better claims experience - underwriters who

It may not just be the future of underwriters that is at
stake but the quality of the whole risk management
process in the Netherlands.

understand the claims implications of their
decisions

. Cost savings - one underwriting department.
. Consistent approach on all aspects of the risk

Conclusion
This is not an overnight process, as experience has
shown in the UK, it will take many years to put the
mechanisms in place to allow the proper development
of underwriters in the Netherlands, but the time to
start is now.
S. Pepper
Chief Underwriter

assessment of the case.

. Staff who understand risk are invaluable in an
organisation – they can educate advisors, influence
the industry, feed into product developments and
quality control.

1994 – 2006 RGA - geregistreerd !
M.L.A. Schotel*

Vijftien jaar na de fusie van de Nederlandse vereniging
van geneeskundig adviseurs bij levensverzekeringsmaatschappijen en de Nederlandse vereniging van
geneeskundig adviseurs bij variaverzekeringsmaatschappijen tot de GAV in 1979 leek het het organiserend
comité van deze vereniging, bestaande uit de bestuursleden Huib van der Giessen, Phons Schröder en Fieke
Egberts een goede zaak om als vereniging een introspectie te doen. Dit naar aanleiding van een discussie
tijdens de laatste algemene ledenvergadering in 1993
tussen de voorzitter en enkele afgevaardigden in andere
besturen en commissies over de toekomstige opleidingsmogelijkheden voor de verzekeringsartsen en de
arbo-arts die in die tijd speelde.
Juist ten behoeve van die rechtgeaarde artsen, als
eigentijdse professional werkzaam als geneeskundig
adviseur bij verzekeringsmaatschappijen werd daarom
een notitie opgesteld waarin de essentie van deze
conferentie verwoord werd: ‘wie zijn wij, waar staan we,
waar willen we naar toe en hoe?’.
Besloten werd een eerste Invitational Conference te

beleggen met bestuursleden, onderwijscommissie en
vertegenwoordigers van andere commissies en werkgroepen van de in het jaar 1994 168 man sterke
vereniging. De leden ervan hadden vrijwel altijd een
carrière als huisarts of medisch specialist achter zich.
Slechts een enkeling was als sociaal-geneeskundige of als
basisarts in ons officium nobile beland.
De vragen die in het kader van deze introspectie gesteld
werden aan de deelnemers van deze eerste Invitational
Conference lagen niet alleen op het gebied van
onderwijs. Ook het functioneren van de vereniging zelf
en de plaats waar de GAV wetenschappelijk stond waren
punten op de agenda. Van de GAV had op dat moment
een 70-tal leden inmiddels de sinds het jaar 1986
operationele basisopleiding gevolgd. Het streven naar
een Nederlandse erkenning en certificering van haar
leden nam daarbij een centrale plaats in. Let wel, het
was het jaar waarin elders die ene Arts voor Arbeid en
Gezondheid gecreëerd was en de GAV zich oprecht
afvroeg waar de echte verzekeringsgeneeskundige was
gebleven.
In de bovengenoemde notitie die de uitnodiging voor
deze conferentie vergezelde werd gesproken van ’een

* M.L.A. Schotel, verzekeringsgeneeskundige,
medisch adviseur RGA
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brainstorm, misschien een mooie brainwave, wie weet’.
En inderdaad, tijdens deze eerste Invitational
Conference, gehouden op 18 februari 1994 in Hotel
Heidepark te Bilthoven, bleek de werklust groot en
werden alle onderwerpen blijkens de latere verslaglegging ook onder de loep genomen. Een en ander zou
een grote impact hebben op het toekomstig reilen en
zeilen van onze vereniging.
Het feit dat het voor onze leden - zoals gezegd vrijwel
allen na een eerdere specialisatie als huisarts of clinicus,
geroepen tot een tweede medische carrière bij de
verzekeringsmaatschappijen - onmogelijk was nog de
oorspronkelijke KNMG-registratie te behouden bij fulltime werk in deze tak van sport, uitgezonderd de als
sociaal-geneeskundige door de KNMG/SGRC
geregistreerde minderheid van de GAV-leden, speelde
daarbij een rol van betekenis.
Zo werd tijdens de werkgroepensessies op deze zo
zonnige vrijdagmiddag in dit uitgelezen oord het idee
geboren dat instelling van een verenigingsregister
aangewezen was om onze leden direct een mogelijkheid
te bieden om de eenmaal verworven kennis en kunde in
de particuliere verzekeringszaken zichtbaar en traceerbaar geborgd te houden. Parallellen werden getrokken
met elders reeds bestaande registers zoals die van de
accountants en de arbeidsdeskundigen. Het terugvallen
tot de algemene term van basisarts sprak niemand aan,
ook de buitenwereld - lees: de verzekeringsmaatschappijen - niet. Men zag de kennis en kunde, die de basis
vormden om deze elders eerder werkzame en gekwalificeerde artsen, na een jaar of vijf niet meer herkenbaar
terug in de titulatuur.
Scholing en nascholing werden daarbij nadrukkelijk
betrokken bij de ideevorming rond normen en
standaarden, kwaliteitsnormering en registratie. Het
verlies van de onderscheidende huisartsen- of
specialistentitel kon zo door een waarmerk bij de
vereniging enigszins opgevangen worden. Het probleem
van de bij uitschrijving uit de registers onzichtbaar
wordende borg voor kennis en ervaring, juist de reden
voor de werkgevers om deze artsen met hun op deze
wijze aantoonbare achtergrond als medisch adviseur te
benoemen, werd bij instelling van het RGA-schap
omzeild.
Hoewel tijdens de bijeenkomst werd vastgesteld dat het
meedoen met, alsmede het stimuleren van, de nieuwe
opleiding van de Arts voor Arbeid en Gezondheid voor
GAV-leden verplicht zou moeten zijn, werd vastgesteld
dat de GAV zich niet alleen op Nederland maar ook op
Europa zou behoren te richten. Dat het daarbij niet
alleen tijd maar ook geld zou moeten kosten in het
kader van verdere scholing en registratie was een ieder
maar al te duidelijk. Scholing en registratie zou zo heel
belangrijk moeten blijven of worden voor de medisch
adviseur.
Als eisen voor het beoogde Register voor Medisch
Adviseurs werden de volgende punten naar voren
gebracht op de toen nog zo gebruikelijke overhead
projectoren en flip-overs:

GAVscoop, jaargang 10 nummer 1, maart 2006

a. curatieve ervaring gedurende vijf jaar, later wel
aangeduid met de term ‘aan het vlees hebben
gezeten’
b. GAV-basis cursus met succes gevolgd hebben
c. minimaal vijf jaar werkzaam zijn als medisch
adviseur, minimaal half-time.
In Bilthoven werd tegelijkertijd de basis gelegd voor het
item van de ‘credit-points’, belangrijk om te beoordelen
of iemand in voldoende mate heeft bijgeschoold. Reeds
tijdens de conferentie werd gesproken over het koppelen
van het volledig lidmaatschap van de GAV aan de
bovengenoemde criteria voor opname in het
verenigingsregister, waarbij voor die collegae die nog
niet voldeden aan deze criteria de mogelijkheid
geschapen zou moeten worden als aspirant-GAV-lid
tot de vereniging toe te treden.
Een ander resulteerde - voorjaar 1994 - in de eerste
plaats in het ‘Rapport MA 2000’. Per 1 januari 1995 was
vervolgens het door de GAV ingestelde Verenigingsregister reeds een feit!
Nadat men in het jaar 1997 het vervolgrapport ‘MA
2000 en hoe verder’ het licht had doen zien, werd op
16 november van het jaar 2000 in Maarssenbroek een
tweede Invitational Conference gehouden. Opnieuw
werd door de GAV als zichzelf respecterende vereniging
aandacht geschonken aan retrospectie en introspectie
en, om bij de tijd te blijven, ook weer aan ‘prospectie’,
door Phons Schröder wel als ‘futuroscopie’ betiteld.
Nadat zo in de jaren negentig van de vorige eeuw een
aantal uitgangspunten was geformuleerd en een even
groot aantal veranderingen was gerealiseerd met als
sluitstuk een statutenwijziging tijdens het voorzitterschap van Peter Goddijn, waarbij Hans Hoencamp de
trekker was van de hiervoor in het leven geroepen
commissie, kon de GAV het nieuwe millennium
betreden.
Door de auteurs Phons Schröder, Wim Schuwirth en
Bob Zaalberg werd in 2000 het ‘Raamplan GAV 2000’
opgesteld.
De tot de instelling van het Register per 1 januari 1995
gebezigde term ‘Register Medisch Adviseur’ werd, gelet
op de juridisch zwakkere positie van het adjectief
medisch, gewijzigd ten faveure van de term ‘Register
Geneeskundig Adviseur’. Er werd een Registratiecommissie opgericht die ten doel had de (her)registratie
van de geneeskundig adviseurs uit te voeren evenals de
accreditatie van de in den lande aangeboden cursussen.
Deze stelde daarbij haar eigen regels vast, echter
grotendeels in overeenstemming met die van de SGRC.
In 2000 werd begonnen met de eerste ronde van de
herregistratie.
Joke Schreuder, een van de leden van de GAV-registratiecommissie, maakt momenteel bovendien deel uit van
het Accreditatie bureau AbSg. Dit zogeheten Accreditatiebureau Sociale geneeskunde, dat vanuit de overheid
de taak kreeg om alle aanvragen voor bij- en nascholing
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voor de sociale geneeskunde te accrediteren, werd per
1 januari 2004 ingesteld. Dit was het directe gevolg van
de verzelfstandiging van de SGRC van de KNMG die tot
dan toe deze taak had en eveneens bestond uit representanten vanuit de NVVG, de NVAB en de diverse
verenigingen die sinds 2000 de KAMG vormden.

In 2005 heeft het GAV-bestuur ter voorkoming van
misbruik dan ook via het octrooibureau een aanvraag
gedaan tot merkbescherming van het gebruik van de
letters RGA staande voor de woorden ‘Register
Geneeskundig Adviseur’.
In de loop van dat jaar werd de officiële procedure
met onder meer een verplicht onderzoek naar eerdere
merkdepots en een publicatie van de aanvraag van het
te deponeren merk in de daarvoor noodzakelijke
gremia doorlopen. Uiteindelijk heeft het octrooibureau de GAV bericht dat het bovenvermelde merk
per 1 januari 2006 door het Benelux Merkenbureau
inderdaad werd ingeschreven.

Kortom er wordt inmiddels wel degelijk voldaan aan
hetgeen vermeld werd op de omslag van het Raamplan
2000:
“Een vereeniging die leeft bouwt aan haar toekomst”.
In de loop der jaren heeft de term RGA zich een duidelijke plaats verworven in de wereld van de particuliere
verzekeringsgeneeskunde, zowel bij de beroepsbeoefenaren, bij het Verbond van Verzekeraars en haar
leden, alsook in de medische wereld om ons heen. De
term RGA staat voor kwaliteit, het onderschrijven van
de GAV-beroepscode en het lidmaatschap van de van de
inmiddels tot Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken
omgevormde vereniging, waarbij het werkzaam zijn bij
een verzekeringsmaatschappij sinds de genoemde
statutenwijziging geen vereiste meer was.
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Het gevolg is dat het gebruik van de met de
inschrijving in het verenigingsregister verbonden
aanduiding RGA voorbehouden kan blijven aan
slechts die rechtgeaarde artsen die als geneeskundig
adviseur werkzaam zijn op het gebied van
Verzekeringen en Medische diensten en daarvoor aan
de door de wetenschappelijke vereniging gestelde
eisen van registratie en herregistratie voldoen!
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Op 23 en 24 juni 2006 houdt de ABIME (American Board of Independent Medical Examiners) een twee-daagse cursus
omgang met en interpretatie van de AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment 5e editie. De cursus is
internationaal gericht en Engelstalig. Voor meer bijzonderheden : zie agenda. Op verzoek van mede-organisator collega
Bronsema heeft de voorzitter van de ABIME, professor Mohammed I. Ranavaya, onderstaand artikel aangeleverd.
Plaatsing geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de redactie. Red.

The American board of
independent
medical examiners
A look back over a Decade
Mohammad I. Ranavaya, M.D., MS, FRCPI, FFOM, C.I.M.E.
Thomas A. Beller, M.D., C.I.M.E.,

Introduction and purpose

(3) appropriate work and general activity level;
(4) ability to return to work (fitness for duty) and
reasonable accommodation;
(5) impairment rating;
(6) stability of the medical condition and status
regarding maximal medical improvement; and
(7) identification of other nonmedical factors that can
have a significant impact on the outcome of the
medical condition or treatment.

The American Board of Independent Medical Examiners
(ABIME) was created to improve the quality of
independent medical and impairment examinations.
This paper reviews the definition and role of
independent medical examinations, the need for a
certification and credentialing process among
examiners, and ABIME’s organizational structure,
function, eligibility requirements, and certification
process. A number of issues, central to the process of
certifying physicians to perform independent medical
evaluations, will also be discussed.

IMEs can help to untangle the complex relationship
between pathology (a medical condition or diagnosis),
impairment (an anatomic or functional abnormality or
loss), functional limitation (a restriction that can be
assessed by objective medical assessment), and disability
(inability to perform socially-defined activities or roles).
For example, the Americans with Disabilities Act defines
a disability as “a physical or mental impairment that
substantially limits one or more major life activities of
such individual, a record of such an impairment, or
being regarded as having an impairment.” Major life
activities include seeing, hearing, speaking, walking,
breathing, performing manual tasks, learning, caring for
one’s self, and working. It is essential that IMEs be
performed objectively, using reproducible techniques
and agreed-upon standards.
Several impairment rating systems exist. The “gold
standard” for determining a general physical or mental
impairment is the AMA Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment.

Independent Medical Examinations (IMEs)
IMEs are examinations performed by a physician who is
not involved in the person’s care, for the purpose of
clarifying medical and job issues. IMEs are performed
to provide information for case management and for
evidence in hearings and other legal proceedings. IMEs
are a component of most Workers Compensation
statutes, although the specifics vary by state and
country. They are performed at several stages during the
cycle of injury/illness, treatment, rehabilitation, and
return to work.
The key issues associated with an IME differ from
clinical consultations in role and focus. In the Workers
Compensation arena, IMEs may be performed any time
there is a dispute, concern, or question regarding the
medical treatment or condition of the injured worker.
These issues include such topics as:
(1) diagnosis, proximate causation, and work-relatedness
of an illness or injury;
(2) current and proposed medical treatment or diagnostic
efforts;

Specialized systems have been created by the Social
Security Administration, the Railroad Retirement Board,
and other organizations. Recent publications have added
disability duration standards.
IME providers and requesting sources
Those most often requesting IMEs are employers,
employees and their attorneys, insurers, disability

* Source: Reed P.O., Unpublished survey of attendees at
Disability Case Management Conference, Aspen, CO,
February 1996
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management and managed care organizations, Workers
Compensation Boards, and other bodies that make
determinations about impairment and disability.
Regardless of the referring source, the evaluation by
definition should have unbiased objectivity as one of its
primary goals, with emphasis placed on reproducible
techniques of examination. Furthermore, the opinions
given should be based on the most current scientific
knowledge, as well as agreedupon standards of impairment and disability evaluations such as the AMA Guides.

Educational organizations

IMEs are performed by physicians in many different
specialties. Table I shows a breakdown of physicians
who have taken the ABIME Certifying Examination. In
contrast, Table II shows the distribution among medical
specialties of the members of the American Academy of
Disability Evaluating Physicians.

ABIME structure and function

Several organizations have responded to the need
for training in area of impairment and disability
evaluation.
The ABIME provides a comprehensive educational
program. This includes an intensive review of the
AMA Guides, examination preparation, and
workshops on report writing and psychiatric
impairment.

The American Board of Independent Medical
Examiners (ABIME) was established to enhance the
quality of independent medical examinations by
creating a voluntary process of standard setting,
definition of competencies, and performance
evaluation.

Specialized IMEs are performed by other health
professionals, many of whom are licensed to perform
these evaluations. Disciplines include chiropractic
physicians, psychologists, and others.

The ABIME is organized as follows. The small working
board of directors spans four medical specialties. An
examination committee has 5 physicians in four
specialties, and is assisted by an independent
professional examination organization. Human
Resources Research Organization (HumRRO) works
with ABIME to define specific competencies, design an
examination that is rigorous and fair, prepare and
validate a large pool of test items, perform statistical
quality control, and insure integrity of the
examination. The examination is continuously revised
by regular meetings of the examination committee
working closely with HumRRO.

The need for higher-quality IMEs
As can be seen by the following survey of attendees at
Disability Case Management Conference, users of IMEs
have long expressed dissatisfaction with current IMEs.
Challenges to the field include:
(1) poor quality evaluations;
(2) unavailability of qualified examiners;
(3) absence of educational performance standards;
(4) lack of standardized training; and
(5) no system for determining the competence of
examiners.

Requirements for certification by ABIME include:
(1) a current, unrestricted, medical license;
(2) a clear record of any disciplinary action for
unethical or other offense as imposed by a State
Board of Medical Licensure within the last five
years;
(3) board certification in a specialty recognized by the
American Board of Medical Specialties, or the
American Osteopathic Association, or documentation that an applicant has been involved in the
practice of medicine, including residency years, for

Inadequate quality of examinations is reflected in many
ways. For example, evaluations are often not responsive
to client requests for supportable answers. The
examiners often fail to understand the critical issues
such as case management, medicolegal terminology, and
definitions of causation. Assessments may be superficial,
with conclusions that cannot be supported. Biased
evaluations may be performed by physicians lacking
current clinical competence.

Response to Survey Questions
Asked of IME Users*
1. Many physicians doing IMEs lack an
adequate understanding of disability issues.
2. Many IMEs are of poor quality.
3. The use of certified examiners would be
of value in improving the quality of IMEs.
4. I would preferentially use a certified
independent medical examiner vs. a
physician who is not certified.
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Agree

Agree

Unsure

Disagree

Strongly
Disagree

33%
30%

56%
48%

7%
17%

4%
4%

0%
0%

65%

27%

6%

0%

0%

64%

30%

4%

0%

0%
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a period of five years prior to their submitting an
ABIME application;
(4) completion of at least 15 hours of continuing
medical education (AMA Category I) in impairment
rating and independent medical examination
within the three years prior to taking the
examination. 30 hours of CME in this field is
strongly recommended;
(5) signed agreement to abide by the ABIME Guidelines
of Conduct (Table 4); and
(6) satisfactory completion of a rigorous written
examination of approximately 100 questions.

organizations, and professional societies.
Response to ABIME has been highly favorable, both
from the communities it serves and physicians
involved in this field. Many participants in the arena
of independent medical examinations have
emphasized the need for quality and consistency
among examinations.
Analysis of issues
Concerns have been raised by some physicians in
occupational medicine, who object to a trend to
certify limited areas of competency within this
specialty, and from residency program directors who
do not want to see the value of residency training in
medical specialty board certification undermined.
State Workers Compensation boards have sought a
comparable credential for health professionals in other
disciplines who are licensed to conduct limited
functional impairment evaluations. In addition,
Canadian provinces have sought an examination
process not bounded by U.S. Workers Compensation
laws. These issues are discussed in the following
paragraphs.

To encourage awareness of ongoing developments in
this rapidly changing arena, ABIME certification is
valid for a 5-year period. Recertification requirements
include passing the current examination or following
an alternate pathway consisting of education and
completion of CME questions.
The examination was based on an exhaustive analysis
of the job tasks of an independent medical examiner.
From this job task analysis, the examination
committee defined an examination blueprint with five
content areas. These are shown in Table V. Questions
for each version of the examination are drawn from a
large pool, to which new questions are continually
being added.

It is vitally important to point out that ABIME
credentialing is not intended to complete with or
appear as the equivalent of American Board of Medical
Specialties (ABMS) medical certification. Clearly there
is an enormous difference between ABMS certification
of those who have completed multi-year residency
training and other requirements, and ABIME
certification of competence in a specific area of
performance. ABIME eligibility requirements clearly
recognize the importance of certification by ABMS or
its AOA osteopathic counterpart. Furthermore, ABIME
credentialing is multi-disciplinary – it is open to
physicians in many specialties of medicine and
osteopathy.

From September 1995 through December 2004, 2,875
individuals completed the ABIME examination. Those
who are certified are awarded certificates valid for five
years and are known as Certified Independent Medical
Examiners, CIME. Certified Independent Medical
Examiners are also eligible to participate in the ABIME
National Board of Registry. The Board of Registry
publishes a bi-annual National Directory of Certified
Independent Medical Examiners. This directory, which
is also available online, is available to CIMEs, Workers
Compensation Boards, insurers, employers, managed
care organizations, and others. The National Board of
Registry also publishes the Journal Disability and
oversees management of the Alternate Pathway
Program for recertification. The National Board of
Registry Directory is an increasingly valuable resource
for those requiring IMEs. CIMEs have also indicated
that the directory has led to increased referrals. The
directory is also available online at ABIME.org.

Like all voluntary processes, it will take time for the
Independent Medical Examiner credential process to
prove itself. At this point, considerable antidotal
information supports the assertion that certified
independent medical examiners do, in fact, perform
higher-quality assessments. However, no validation
studies have yet been published.

Accomplishments to date

Many state Workers Compensation boards now have
set standards for those performing independent
medical examinations. Many boards specify that IMEs
can be performed by medical doctors, doctors of
osteopathy, doctors of chiropractic, and other licensed
health professionals. Some even match the medical
condition or organ system to the examiner’s
discipline, e.g. specifying that chiropractors can
evaluate musculoskeletal problems or perform
independent chiropractic examinations. In the future,

Since its inception in 1994, ABIME has completed
many tasks necessary to accomplish its goals. The
organizational entity was created with a board of
directors and an examination committee. The Board
of Advisors has provided advice and consultation and
helped ABIME develop working partnerships with
many employers, insurers, state Workers
Compensation boards, federal agencies, national
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there may be demand for these other disciplines to
follow a similar path as the ABIME, and establish
requirements for licensure training, examination, and
registration.

Conclusion
As the number of physicians competently performing
IMEs grows, demand will grow to enhance the
sophistication of state and national benefit systems.
Challenges include difficulty differentiating work and
non-work-related events, distinguishing between
impairment and disability, defining work ability,
clarifying direct threat to one’s self and others,
interfacing with adversarial and often dysfunctional
systems, iatrogenic components to disability, and
inappropriate diagnostic testing and treatment.

The ABIME examination includes many test items
related to U.S. Federal and State Statutes and
Regulations pertaining to impairment, disability, and
Workers Compensation. Within the past few years, an
international version of the ABIME examination has
been developed, which does not test issues specific to
American law. The international version has been used
in Australia, Canada, China, New Zealand, Malaysia,
and South Africa.
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2e seminar Geneeskundig adviseurs en Actuarissen
4 april 2006

Screening en premiedifferentiatie
In deze bijeenkomst zal worden aangegeven welke ontwikkelingen er momenteel spelen op het gebied van screening en
premidifferentiatie en wat de gevolgen en implicaties zijn van deze ontwikkelingen voor de verzekeraar. Wat betekent het
bijvoorbeeld voor een verzekeraar wanneer screening steeds meer en meer wordt ingezet als preventiemiddel? Hoe ga je om
met mogelijke zelfselectie? En mogen de gegevens die in handen komen van de overheid op termijn wellicht wel gebruikt
worden door verzekeraars? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor premiestelling en solvabiliteit?

In het geval van screening wordt de verzekeraar
geconfronteerd met een maatschappelijke ontwikkeling die een vertaling behoeft naar o.a. premie en
solvabiliteit. Dat ligt anders in het geval van het 2e
onderwerp van deze bijeenkomst: premiedifferentiatie.
De mogelijke consequenties van verdere risicodifferentiatie komen via de actuaris op het bord van
de geneeskundig adviseur. Een goed voorbeeld van
premiedifferentiatie is het tegenwoordig alom
geaccepteerde verschil tussen rokers en niet-rokers,
maar hoe en op welke gronden komt de verzekeraar
tot een bepaalde premie (of premiekorting)? Wat zijn
onderliggende drijfveren en welke andere ontwikkelingen zijn er momenteel gaande op het gebied van
productontwikkeling? Premiedifferentiatie op
actuariële gronden is in het voorbeeld van rokers/nietrokers prima te onderbouwen, maar medisch adviseurs
moeten zorgdragen voor acceptatie en de inschatting
van het risico. In dit geval is de praktijk weerbarstiger
dan de theorie.

borstkanker en baarmoederhals kanker. In de toekomst
wordt dit mogelijk uitgebreid naar prostaat – en
darmkanker. Nu is reeds bekend dat de sterfte aan
darmkanker, jaarlijks zo’n 4.000 personen, tegen
geringe kosten met éénvijfde omlaag kan als personen
ouder dan 50 jaar hiervoor regelmatig onderzocht
worden. Tevens wordt sedert lange tijd bij praktisch
alle pasgeborenen door een hielprik bloed afgenomen,
zij worden gescreend op drie aandoeningen. Recent
werd een advies van de Gezondheidraad uitgebracht
om 15 aandoeningen toe te voegen.
Premiedifferentiatie betekent letterlijk: verschillen in
premie. Het ontwikkelen van verschillende tariefstructuren voor verzekeringsproducten en het op basis
daarvan berekenen van verzekeringspremies behoort
bij uitstek tot het deskundigheidsgebied van de
actuariële beroepsgroep. Vooral daar waar marktwerking aanwezig is zal premiedifferentiatie ontstaan.
Om een risico te classificeren hebben verzekeraars
gegevens nodig over leeftijd, gezondheid, beroep,
geslacht en soms ook de woonplaats. Bij acceptatie
van een aspirant-verzekerde is het de medisch adviseur
die een inschatting van het risico moet maken en dat
is niet altijd even objectief te bepalen. De laatste jaren
is een premiekorting voor niet-rokers heel gewoon.
Ook is er een verzekeraar die in haar premie voor
overlijdensverzekering het verschil tot uitdrukking
brengt tussen hogere en lagere inkomens.

Achtergrondinformatie
Screening of bevolkingsonderzoek is het onderzoeken
van in principe gezonde mensen om in een vroeg
stadium een aandoening op te sporen met als voordeel
door een tijdige behandeling gezondheidswinst te
behalen. In Nederland worden op dit moment families
gescreend op erfelijk verhoogd cholesterol en
verhoogde ijzerstofwisseling. Ook wordt onderzoek
gedaan naar niet erfelijke aandoeningen zoals
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DE WERELD BESTAAT
NIET ALLEEN UIT CINDY’S
Het liefst ziet u natuurlijk dat uw cliënten voldoen aan
het ideaalbeeld: jong en kerngezond. Maar de praktijk van
iedere levensverzekeraar en tussenpersoon leert dat er
heel wat mensen zijn die niet aan dit beeld voldoen. Bijvoorbeeld doordat zij lijden aan diabetes, een hartafwijking,
nierziekte of kanker. U zou ze graag helpen maar vindt het
risico verzekeringstechnisch te groot. Dossier gesloten?
Via een professioneel samenspel van maatschappij,
assurantieadviseur en De Hoop is er in veel gevallen toch

een oplossing op maat te vinden in de vorm van een
specifieke herverzekering. Op basis van grote expertise,
aanpassingen van sterftetabellen en een stevige financiële grondslag kunnen wij ook voor cliënten met een
sterk verhoogd medisch risico met een offerte komen.
Hoe het precies werkt is minder van belang dan dat
het werkt. Inmiddels 100 jaar lang. Staat u voor zo’n
vraag, bedenk dan dat het geen onoplosbaar dilemma
hoeft te zijn.

POSTBUS 532, 2501 CM ‘S-GRAVENHAGE. TELEFOON (070) 342 13 13.

Niemand is perfect

[persbericht]
23 februari 2006
Verkeersslachtoffers zitten met veel vragen
Verkeersslachtoffers hebben veel behoefte aan informatie. Niet alleen over de medische gevolgen van
een ongeval, maar ook over de financiële consequenties. Zo heeft men bijvoorbeeld veel vragen over
onderwerpen als smartengeld, schadevergoeding en alle mogelijke verzekeringskwesties. Dat blijkt uit de
ervaringen van het Nationaal Platform Personenschade met de internetsite www.verkeersongeval.nl.
Jaarlijks moeten 260.000 verkeersslachtoffers medisch behandeld worden. Daarnaast krijgen jaarlijks meer dan
een miljoen mensen te maken met de gevolgen van verkeersongeval met materiële schade. Om de voorlichting
aan verkeersslachtoffers te verbeteren, werd de website www.verkeersongeval.nl in het leven geroepen door het
Nationaal Platform Personenschade. In het Platform werken organisaties samen als de ANWB, Slachtofferhulp
Nederland, de verzekeraars en medisch adviseurs.
Uit de bezoekersgegevens van deze digitale informatiebron blijkt dat de site vorig jaar door meer dan 50 000
mensen werd bezocht. Meest gezocht werd naar onderwerpen als smartengeld (vergoeding voor het slachtoffer)
en affectieschade (vergoeding voor verwanten van een slachtoffer). Daarnaast zoekt men veelvuldig naar
mogelijkheden om schade te verhalen. Daarbij gaat het niet alleen om schade aan auto of fiets, maar
bijvoorbeeld ook om inkomstenderving.
Niet alleen verkeersslachtoffers gebruiken de online vraagbaak, ook hulpverleningsinstanties als de politie en
medewerkers van Bureau Slachtofferhulp raadplegen veelvuldig de website als informatiebron.
De website wordt voortdurend geactualiseerd. Recent werd bijvoorbeeld informatie toegevoegd over
klachtenregelingen met betrekking tot verzekeraars, de gevolgen van een verkeersongeval in het buitenland en
over de vragen die spelen rond het verstrekken van medische informatie aan verzekeraars.

U kunt het volledige rapport downloaden op:
www.npp.nl/pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
NPP
drs. C.J. Blom-de Ruiter
T: 070-3146740
M: 0623 22 61 51
E: cblom@npp.nl
W: www.npp.nl
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Wenken voor
auteurs
Lever uw tekst per email of op papier enkelzijdig en
een 3,5 inch diskette aan, met vermelding van
adresgegevens en telefoonnummer.
Soort tekstverwerkingsprogramma (liefst "Word")
aangeven, alsmede onder welke naam het digitale
bestand is opgeslagen.
Houd een marge aan van minimaal 4 cm aan beide
zijden. Tekst zo "plat" mogelijk, d.w.z. geen tabs of
inspringen. Kopjes niet in hoofdletters. Geef in de
tekst de plaats van evt. grafieken, tabellen of formules
aan, lever deze als schets (liefst het origineel, voor het
geval het nodig is deze schets te moeten scannen) bij.
Geef aan of de schets retour moet. Sla een document
met de optie "snel opslaan" uitgeschakeld als
tekstbestand op, geef het een titel en sluit af met:
.TXT. Bijvoorbeeld: Colofon.TXT.
Vermeld literatuurverwijzingen als nummer tussen
haakjes (niet in superscript) in de tekst en de inhoud
ervan aan het eind van het artikel. Hanteer voor
literatuurverwijzing de gebruikelijke gangbare
methodiek (Vancouver).
Vermeld indien gewenst een correspondentie-adres dat
bij het artikel kan worden geplaatst.
Met het inzenden verklaart een auteur dat:
1. het volledige auteursrecht inclusief de rechten op
publicatie op electronische netwerken (internet)
wordt overgedragen aan de redactie van het
tijdschrift;
2. het artikel niet tegelijkertijd elders is aangeboden,
of reeds geaccepteerd of gepubliceerd is*;
3. met name genoemde personen die op enigerlei
wijze hebben bijgedragen aan het tot stand komen
van het artikel akkoord gaan met het noemen van
hun naam.
4. hij/zij toestemt in een redactionele beoordeling en
bewerking van het artikel.
* In overleg met de redactie kan hiervan afgeweken worden.

Colofon
Tijdschrift voor Geneeskundig
Adviseurs in particuliere
Verzekeringszaken

Redactie
Mw. G.A. van Beelen (penningmeester)
Mw. N.W.M. van Cappellen-de Graaf
S.J.H. Eggen
W.G. Fontein
J.J. Meulenkamp
F.S.L. Schmidt
M.L.A. Schotel (secretaris)
K. de Wilde (hoofdredacteur)

Agenda
De agenda wordt verzorgd door de redactie van GAVscoop. De agenda is bestemd voor de leden van de GAV.
De GAV-ledenvergaderingen zijn besloten en uitsluitend toegankelijk voor GAV-leden en genodigden. Ook de
genoemde congressen e.d. zijn meestal beperkt toegankelijk. Agendapunten die van belang kunnen zijn voor
de leden van de GAV kunt u aanmelden via e-mail: gavscoop@gav.nl. Vermeld hierbij: locatie, datum, kosten,
titel, organisator, doelgroep, adres en telefoonnummer waar informatie kan worden opgevraagd en eventuele
bijzonderheden.

2006
4 april

“Preferred Life”, studiemiddag Actuarieel Genootschap/GAV,
13.30 – 18.00 uur
Locatie: WTC Amsterdam
Kosten: ca 175 Euro, zie www.ag-ai.nl
Accreditatie wordt aangevraagd.

18 mei

GAV ledenvergadering. Locatie Nationale Nederlanden Leven,
Rotterdam.

18 en 19 mei

GAV-cursus: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

23 en 24 juni

"Europese AMA-cursus". Organisatie ABIME, locatie Crown
Plaza Hotel, Hoofddorp. Kosten: 595 dollar. Er zal accreditatie
bij de AbSg worden aangevraagd.
Nadere info: ABIME, 111 Lions Drive, Suite 217, Barrington,
IL 60010-3175 of fax 00847- 277-7912, tel. 00847-277-7902,
email info@abime.org, of eenvoudiger
J. Bronsema, tel 020 5453173, GSM 06-15021579,
email jan_bronsema@swissre.com

Druk/Lay-out

14 en 15 september

Drukkerij Goudkuil, Beekbergen/
HieroSign, Apeldoorn

GAV-cursus: Toets en voordracht scripties. Zie GAVscoop
oktober 2004, pagina 50.

9 en 10 november

GAV dagen. Locatie hotel De Heerlijckheid, Ermelo. Nadere
info volgt.

Redactieadres
Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek
p/a Busselterweg 13
7973 KN Darp
email: gavscoop@gav.nl
internet: http://www.gav.nl

Uitgave
Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig
Onderzoek.

Abonnementen
G.A.V.-leden krijgen het Tijdschrift
toegezonden. De abonnementsprijs
voor niet-leden bedraagt € 45,-- per
jaar. Opgave bij de secretaris van de
Stichting. Betalingen op rekeningnummer 17.44.060 t.n.v. SBVO
Breukelen.

2007
9-11 mei

ICLAM, Locatie: Berlijn, Duitsland,
Info volgt.

Auteursrechten
Overnemen van artikelen of delen
hiervan is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van de Stichting
tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek onder
vermelding van de bron.
Aansprakelijkheid voor ingezonden
artikelen ligt niet bij de redactie.
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