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geschatte waterhoogte waarop de Nederlandse
dijkhoogten zijn afgestemd ? Hoe stevig zijn die
dijken eigenlijk ? Was het niet augustus 2003 dat een
dijk in Wilnis het begaf bij niet eens zo heel hoog
water, sterker nog, veroorzaakt door droogte ? De
uitleg dat dit een z.g. veendijk betrof was leuk, maar
de schade werd er niet minder om.
Risico-inschattingen heb je natuurlijk in soorten en
maten. Bij het oversteken van de weg maak je de
inschatting of je het nog haalt vóór de auto in de
verte en je weegt die kans af tegen het tijdsverlies.
Hoe meer factoren een rol spelen en hoe groter de
inzet, des te ingewikkelder deze risico-inschatting is en
des te meer kennis noodzakelijk is.
Als medisch adviseurs brengen wij onze kennis in,
medisch en anderszins, bij het adviseren over zaken
als het overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico.
Klein grut vergeleken bij aardbevingen en vloed-
golven, maar wel van belang. Onze kennis vullen wij
sinds jaar en dag aan met kennis, vergaard door
anderen. Niet alleen medische kennis vanuit de prakti-
serende hoek, maar ook kennis van de vertaling van
die gegevens naar de invloed op dat overlijdens- of
arbeidsongeschiktheidsrisico.
Wat dit laatste aspect betreft, daarin spelen de
herverzekeraars een belangrijke rol. Deze beschikken
over meer gegevens en hoe groter de aantallen, hoe
betrouwbaarder de statistiek. De hierop gebaseerde
“manuals”, om deze goed Nederlandse term maar eens
te gebruiken, zijn een begrip voor de medisch
adviseur. 
In vroeger tijden kwam er één keer in de zoveel jaar
een update. Gevolg was dat de vraag in hoeverre de
adviezen inzake opslagen of clausules verouderd
waren, nogal eens terecht werd gesteld.
De komst van de computer heeft aanpassingen van de
elektronische manual zeer vereenvoudigd. De komst
van internet en de internetversie van de manual
maakt invoeren van aanpassingen pas echt een fluitje
van een cent. De internetversie Mira van de
Münchener Rück is al even in bedrijf. De internet-
versie van de GUM van de SwissRe, omgedoopt tot
LifeGuide, gemodificeerd, uitgebreid en vernieuwd, is
half september van start gegaan. Voor de uitvoering
van ons werk is er een belangrijk vernieuwd
hulpmiddel bij gekomen.

K.  de  Wi lde

Van de Redactie
Een turbulente bedrijfstak, die verzekeringswereld.
Voordat ik medisch adviseur werd was ik een gelukkig
praktiserend arts, niet gehinderd door enig inzicht in
deze materie (en misschien is dat nog wel een beetje
zo….). Voor zover ik iets van verzekeren wist ging dat
niet verder dan de inzichten van de doorsnee Neder-
lander. Verzekeren leek een noodzakelijk kwaad, je
kon er niet buiten, maar je had er feitelijk niets aan.
Inmiddels wijzer geworden, weet ik dat verzekeraars
een belangrijke rol spelen in hetgeen de wereld
draaiend houdt: de economie. Bij ieder bouwwerk
groter dan een tuinschuurtje, onverschillig of het een
particulier woonhuis, een fabriekshal of een spoor-
tunnel betreft, spelen verzekeraars een rol, hetzij als
financiers hetzij als risicodragers. Wij hebben allen de
dramatische beelden gezien van de gevolgen van de
tsunami en recenter de orkaan Katrina. Desastreus en
onvoorstelbaar natuurgeweld met vele doden en
gewonden tot gevolg.
En natuurlijk komt al gauw, naast het menselijk leed,
de materiële schade aan de orde. 
Het viel mij op dat in het geval van Katrina al heel
snel gesproken werd over verschillende schades,
namelijk de wél en de níet verzekerde schade. De
mensen in zuid-oost Azië konden zich de luxe van het
verzekeren van hun bezit kennelijk niet veroorloven.
Gelukkig dat er dan nóg een partij is die zich met
schadevergoeding bezighoudt, namelijk de mensen en
organisaties die zich solidair voelen met slachtoffers
van dit soort rampen.
Van verzekeraars wordt verwacht dat zij, ook indien
zich schades van een omvang als in New Orleans
voordoen, over voldoende middelen beschikken om
hun verplichtingen na te komen. Er moeten daartoe
vanuit de premies voldoende reserves worden
opgebouwd. Dat kan alleen indien een goede risico-
inschatting gemaakt is, en een goede risico-inschat-
ting vereist weer een grote kennis van zaken en vaak
specifieke, lokale omstandigheden. Ik vraag mij wel
eens af of een goede inschatting van de kans op dit
soort multifactorieel bepaalde catastrofen überhaupt
wel mogelijk is. En zo ja, petje af voor de rekenaars en
statistici die dit moeizame, voor mij grotendeels
koffiedik-kijken, voor hun rekening nemen. Hoe groot
is de kans op een grote aardbeving in San Francisco en
hoe groot zal de eventuele schade dan kunnen zijn ?
Hoe betrouwbaar zijn de berekeningen van de
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gevers niet begrijpen wat wij zijn en wat wij doen?
Moeten wij onze PR-activiteiten niet meer richten op
onze broodheren?
Vele collegae hebben in het verleden getracht de ogen
te openen van de verzekeraars. Toch zijn wij als
vereniging in januari van dit jaar tot de conclusie
gekomen dat wij de buitenwereld èn de verzekeraars
nog steeds moeten uitleggen wat onze “toegevoegde
waarde” is. Na al die jaren van bescheiden PR-activi-
teiten hebben wij bijna niets bereikt. Waarom zouden
wij wel veel bereiken als we de PR-activiteiten
intensiveren? Waarom denken wij dat wij nu de
verzekeraars wel kunnen bereiken? Hoe denken wij
dat aan te pakken?

Het onderhouden van publieke relaties betekent
communiceren met grote groepen mensen, met
organisaties. Communiceren doe je in een taal die
beide partijen verstaan, en hoe groter de groep, hoe
eenvoudiger de taal moet zijn. Er is een verzekeraar
die potentiële klanten lokt met drie icoontjes: huisje is
heel, huisje brandt, huisje is heel. Een simpele taal
voor een groot publiek. Als GAV en als individuele
adviseurs moeten wij communiceren met verzekeraars,
met managers. De taal kent vooral begrippen als
return on investment, core process redesign, human
resources, operational excellence, cost-leadership en
work flow management. Moeilijke benamingen voor
simpele begrippen, voornamelijk gebruikt door het
middenkader dat zo graag hoger kader wil worden.
Het is de taal waarin wij ons verhaal moeten vertellen.
Wij moeten uitleggen dat onze manier van werken
operational excellence oplevert, mits het bedrijf de
human resources goed inzet en work flow manage-
ment invoert, zodat we een goede return on invest-
ment realiseren met deze core process redesign en de
basis scheppen voor cost-leadership. Volgt u het nog?
Mooi, dan zijn we klaar voor de PR. 
Verzekeraars, we komen er aan!

R.F. J .M.  Kneepkens
Penn ingmeeste r  GAV

Van het Bestuur
In de tijd dat de militaire dienstplicht nog bestond,
vulde het Centraal Station van Utrecht zich elke
maandagochtend met een groene wriemelende massa.
Slungelige jonge mannen in gevechtskleding met
plunjebalen op de rug en de baret zo plat mogelijk
over een zijde van het hoofd getrokken. En wee de
dienstplichtige die het waagde de baret af te doen in
de hoge stationshal. Aanwezige onderofficieren
slingerden de daders op rapport, nog voor zij de baret
onder de epaulet gestoken hadden.
Dienstplichtige artsen-officieren verging het anders.
Zodra een hogere officier brullend de overtreder
terecht wilde wijzen, toonde de arts verontschuldi-
gend het embleem van de geneeskundige troepen. De
reactie hierop was immer gelijk: “Sorry Doc, ik dacht
dat u een echte militair was. Zou u zo vriendelijk
willen zijn het hoofd bedekt te houden, als voorbeeld
voor de soldaten?” Een dokter is immers geen militair,
een dokter begrijpt niets van de bedrijfscultuur. Het
leger begrijpt weer niets van de dokter, maar een
dokter is voor het leger een noodzakelijk kwaad.

Elke maandagochtend vult het Centraal Station van
Utrecht zich met een grijze wriemelende massa. Gladde
jonge mannen in officekleding met aktetassen en de
lange regenjas nonchalant over een arm. En wee de
verzekeringsman die het waagt in een t-shirt te
verschijnen. De glanzende carrière die in het verschiet
ligt, lijkt opeens erg ver weg.
Maar de geneeskundig adviseur vergaat het anders......
Een dokter is immers geen verzekeringsman, een
dokter begrijpt niets van de bedrijfscultuur. De verzeke-
raar begrijpt weer niets van de dokter, maar een dokter
is voor de verzekeraar een noodzakelijk kwaad.

Public Relations is het belangrijkste thema in het
beleid van het GAV-bestuur. In de GAVscoop van april
dit jaar is het belang van de publieke relaties
toegelicht. Andere artsen, de KNMG, “Den Haag” of
gesprekspartners op een borrel, geen van allen
begrijpen ze wat een geneeskundig adviseur is en doet.
Dit is ons al jaren bekend. Maar in hoeverre beseffen
wij zelf dat ook onze eigen werkgevers en opdracht-
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Notion Meaning

. Data measured values. Variable measured aspect (height, weight,
etc.). Information interpretation of data based on
knowledge. Risk exposure to hazard (Risk = the
possibility of suffering harm). Trend directed association between two
variables

Data should be viewed as values, and variables reflect
measured aspects which have been captured across
individuals in the data sample. It is only when data is
combined with knowledge, that data becomes infor-
mation. An example may help to clarify this: in the
16th century, a man with height 1.8m and weight
100kg was probably considered to be a wealthy
person, who could afford all costs associated with a
healthy life style. Indeed, this individual could afford
enough food and didn’t suffer from a common
wasting disease like tuberculosis. Nowadays, as a result
of the availability of information regarding obesity,
this person is more likely to be viewed as having
excess risk regarding morbidity and mortality. As the
example illustrates, knowledge can substantially alter
the information derived from data. New information
becoming available as the result of a new interpre-
tation of data is not restricted to historical situations
only: for example, the relationship between smoking
and lung cancer, use of beta-blockers after heart
failure, COX 2 inhibitors like Celebrex and Vioxx, etc..
These examples show a distinct difference between
data and information. Information can be viewed as
interpretation of data based on current knowledge.
Quite often, professionals such as medical doctors and
actuaries are prone to “reflex thinking”, whereby data
is translated into “information” without proper

Naar aanleiding van de lezing van Christian Jaggy op het 
Swiss Re Colloquium op 2 juni 2005 in Amstelveen

Economical value of Medical
Information

Medical trends and statistical tools

C. Jaggy1

GAVscoop, jaargang 9 nummer 2, oktober 2005

This report discusses the assignment of economical value to medical information for the Life and Health Industry.
Special attention is given to medical trends and the Cox proportional hazard model as an appropriate statistical tool to
measure additional risk associated with medical impairments.

Background

It is in the interest of the insurance industry to trans-
late medical information adequately into the price of
an insurance product. In the context of this contri-
bution, the process of assigning an economical value
will be referred to as the “valuation process”.
Economic, regulatory, scientific, ethical and reputation
aspects together yield sufficient motivation to imple-
ment the “valuation process” as accurately as possible.
Current knowledge and technical tools should be used
accordingly. The prevalence and excess risk of all
medical impairments should be closely monitored
because it may significantly impact the life and health
insurance. Changes associated with risk factors are
particularly important in order to appropriately
anticipate the claims experience in the future. 

In order to discuss the process of valuation of medical
information, basic terminology is clarified and mea-
sures for the quality of data are discussed. The basic
elements of the process – why and how medical
information should be captured as well as current
elements of an insurance product’s price - are
established. Basic principles (serving as guidelines to
fill the gap between the above mentioned basic
elements) are elaborated. Technical tools, in particular
the Cox proportional hazard model, will be discussed .
Subsequently, the valuation process is illustrated by
using the obesity-mortality association as an example.
The thoughts and concepts presented here can be
applied for health insurance products as well.

Basic Terminology

The following list of basic terminology is explained
first in order to make the subsequent discussion clear.

1 Christian Jaggy, Swiss Re Life & Health, Zurich
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market, general guidelines can be provided. In
emerging markets experience studies are of significant
importance to assess best estimate levels for standard
risks. In addition, if a limited amount of capital can be
allocated to a certain product line, cost benefit studies
provide useful information as to which underwriting
requirements are expected to be most effective. In
mature markets, there is growing interest for preferred
risks products. Appropriate statistical models (for
example the Cox model) should be used to establish
accurate discounts in a multivariable setup. Cost
benefit studies may prove to be useful as well.

Figure 1 illustrates the concept of how medical
information might be translated into product price.
Ideally (and in contrast to the medical therapeutical
literature), an analysis of medical information is based
on a cohort data of insured lives. Ethical and privacy
regulations should always be respected when
retrieving medical data. The excess risk associated with
medical impairments can be quantified using
appropriate statistical tools such as the Cox
proportional hazard model and associated measures of
effect. Including commercial considerations, the
medical information is subsequently coded in
standard risk, substandard risk and the respective
ratings listed in the rating manuals. It is worth noting
that on a theoretical level the medical advisors define
which individuals are standard risks and which
medical conditions give rise to ratings. On an
operational level the underwriting team is responsible
to translate the captured medical information into
ratings according to the guidelines established in the
rating manual. Ideally, this coding process of medical
information is embedded in a control cycle with
regular review of definitions and extent of ratings.

Medical ? Price
Information

Cohort data of Statistical models Standard risk
insured lives Measures of effect Substandard risk

Ratings in manual

Stable definitions of standard and substandard risks
Practicability

Figure 1: Concept for the valuation of medical 
information

analysis. Which medical advisor would take a systolic
blood pressure of 200mmHg just as a value, without
directly interpreting this value as severe hypertension
associated with extra morbidity and mortality risk?
Although probably a correct inter-pretation of the
data, this value could also be caused by a storage or a
measurement error. The distinction between data and
information remains important, even if it is often
convenient to use these notions as synonyms.

Quality of data

In order to meet best practice standards, only data of
high quality should be used to derive information that
can be used to assign a price to an insurance product.
For a proper and meaningful statistical analysis, the
quality of data must be assessed. This can be done by
using, among other things, the following five quality
indicators:

. accuracy: data is correctly coded and free of
errors

. completeness: all data points are represented in
the sample

. consistency: no logical errors in the sample
examples: there shouldn’t be
records with claim date before
policy issue date; standard risks
shouldn’t have a rating > 0 etc.

. timeliness: all information should be reported
as early as possible example:
reporting delays of policy issues,
lapses or claims should be small

. relevance: the size of the sample should be
sufficient to enable meaningful
statistical conclusions - all rele-
vant variables should be available

Medical information and price

It is well known that early availability of evidence of
insurability positively impacts the economic perfor-
mance of health and death insurance products.
Guaranteed issue or group conversion products (group
insurance converted to individual policy if insured
loses a job) are examples of significant antiselection.
Therefore, evidence of insurability must be secured in
order to develop reasonably priced insurance products. But
how much and what information should be asked for? 

For practical, economical and legislative reasons, the
amount of risk information that can be obtained is
limited. There is no simple answer how much
information and which information should be
retrieved. However, based on the maturity of the

GAVscoop, jaargang 9 nummer 2, oktober 2005
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The pricing actuary generally uses coded medical
information (standard, substandard and ratings) to
determine the price of an insurance product. The
actuary relies on an accurate definition of standard
risks and assumes that no undocumented risks emerge
in the standard risk group (reflecting approximately
95% of the portfolio). To establish the price of a
product, the actuary must have access to good quality
estimates for the event rates of standard risks. Ideally,
the actuary has access to this information through a
market or experience study. Once the actuary knows
about the best estimate level for standard risks the
different types of loadings (such as expenses) and
additional costs (such as safety margins and
guarantees) are added to the net price to determine
the final price of the product. 

Basic principles for the valuation process

A number of basic principles can be used as guidelines
to bridge the gap between the capturing of medical
information and the final pricing process as carried
out by the pricing actuary. Obviously, this list is far
from being complete: it must always be extended by
product and company specific guidelines.

. Economic aspect ask for amount of medical
information which maximises
return on investment against
the background of current
market practice (protective
value studies may help). Practicability the type of ratings used must
be compatible with the IT
systems used for UW, pricing
and technical accounting. Long-term aspect coding of medical information
should be based on stable
definitions. Regulatory aspect valuation of medical
information must be evidence
based and discrimination
should be avoided at all times. Standard risks medical aspects of standard
risks are worth considering
since the standard risk group
contains generally around 95%
of the portfolio. Medical trends medical trends influencing the
number of impaired persons as
well as their excess risk should
be considered to anticipate
future event rates

Regression models

Many statistical analysis methods have been develop-
ed to investigate the relationship between an outcome
variable and one or more explaining (exposure)

variables. Ideally, the strength of this association can
be quantified by using appropriate measures of effect.
Regression models represent an extremely powerful
class of statistical models that meet these
requirements. Depending on the nature of the
outcome variable, different regression models prove to
be very useful:

Outcome Appropriate model

. numerical outcome linear regression model. binary outcome logistic regression. time till event Cox proportional hazard
model

Since in the insurance industry the analysis of medical
information is ideally based on cohort data, the Cox
proportional hazard model is a candidate to analyse
the exposure – outcome association. This model
allows the analysis of the risk profile of individuals
and events of interest for mortality, disability, reacti-
vation, incurred but not reported claims (IBNR), etc. A
key issue for this so called survival analysis is
“censoring”, meaning that the exact survival time is
not known for all individuals and the observation of
these individuals must be stopped or censored, in
order to do an analysis within a practical time
horizon. Some individuals of the sample may also be
lost to follow-up for a variety of other reasons. These
subjects must be censored as well, their exit time
normally being the last follow-up date. For a reliable
statistical analysis the proportion of individuals with
loss of follow-up should be small. The key assumption
about censoring is that censored and not-censored
individuals should have the same probability of
failure, or equivalently, censoring should be non-
informative. The Cox model will produce wrong
estimates if this requirement is not met.

The Cox proportional hazard model

The Cox proportional hazard model (Cox model) is
probably the most widely used multivariate survival
analysis tool. The Cox model allows multivariate
exploration, handles censored data, provides tests of
statistical significance and allows survival projections
of specific combinations of variables.

A very important feature of the Cox model is the
estimation of hazard ratios (often referred to as risk
ratios). Hazard ratios of a risk variable represent the
proportional change in survival for an increase of one
unit for that variable. A hazard ratio greater than one
means reduced survival (i.e. greater risk).

The mathematical form, the Cox model can be
represented as follows: 

h(t) == ho(t)*exp(b1x1 + ... + bnxn),
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ding variable has a direct effect on the outcome and is
not equally distributed among the values of the
exposure variable (in this case, BMI). 

Exposure Outcome
BMI Death

Confounder
Age

Figure 2: Age as a potential confounder of the BMI-
mortality association

It is worth noting that there is no statistical test to
detect confounding. It is one of the difficult tasks of
the investigators to find out which variables confound
the exposure-mortality association. 

Variables with a causal relationship between each
other are not considered to be confounders. For exam-
ple, it is known that part of the harmful effect of
obesity is caused by elevated blood pressure. The in-
clusion of blood pressure into the model considerably
changes the relative mortality risk for overweight and
obesity compared with normal weight (even if blood
pressure is equally distributed among the three BMI
categories).

A further question arises whether different ages at
enrolment may modify the effect of elevated BMI on
mortality. If the relative risk of obese versus normal
weight individuals is 2.5 for an enrolment age below
45 and 1.5 for an enrolment age above 45, age at
enrolment is said to modify the effect elevated BMI
has on mortality. Age at enrolment is therefore an
effect modifier, or age at enrolment gives rise to an
interaction effect for the BMI-mortality association.

Medical trends

In order to measure the impact of elevated BMI on
mortality, the prevalence and the excess risk
associated with this risk factor must be assessed. In
public health terms, this concept is known as the
population-attributable fraction – the proportion of
mortality, that can be attributed to elevated BMI.

Developed and developing countries experience an
increasing prevalence of elevated BMI. The BMI
distribution shifts to higher values over time. This
trend affects the number of individuals suffering from
this risk factor (assuming a constant size of the popu-
lation). Demographic trends in developed countries
and life style habits explain the increasing prevalence
of elevated BMI over time. 

where h(t) is the instantaneous hazard at time t = force
of mortality, h0(t) is the baseline hazard (~individuals
with no risk factor), the variables xi indicate the risk
factors and the bi are the parameters to be estimated
by the Cox model. For a simple univariate model with
binary exposure variable x (for example x=0 indicates
non-smoker, x=1 indicates smoker) the hazard ratio is
given by

h(t) ho(t)*exp(1.b)
HR  == == == exp(b)

ho(t) ho(t)*exp(0.b)

In order to apply the Cox model in a correct way, the
proportionality assumption must be checked either
graphically (log-log survival curves) or by residual
analysis (measure variation of hazard ratio over time).

Confounding and interaction effects

One of the most important features of regression
models is the possibility to investigate the impact of
several explaining variables on an outcome variable at
the same time. Only in the multivariable framework,
confounding bias and interaction effects can be
properly assessed. The following section further
explores these concepts using the obesity-mortality
association as an example: 

Using cohort data, the objective is to analyse whether
obese individuals have a higher mortality risk than
normal or overweight individuals. The relevant
definitions are as follows:

weight(kg)
BMI  == , where BMI denotes body mass index.

height(m)2

Normal weight: 18.5 <_ BMI <_ 24.9
Overweight: 25.0 <_ BMI <_ 29.9
Obesity: 30.0 <_ BMI 

By applying the Cox proportional hazard model (after
verifying all assumptions) the relative mortality risk of
overweight and obese versus normal weight individu-
als are estimated to be 1.5 and 2.0, respectively. The
question arises, whether these hazard ratios might be
distorted by other risk factors. By reviewing “age at
enrolment” as an additional variable it is noticed that
the mean age for the three subsets (normal weight,
overweight, obese) is 20, 30 and 40 years of age
respectively. Since mortality is positively correlated
with age, it is evident, that the relative mortality risks
as reported above might have been distorted by the
difference in age distributions within the three sub-
sets. In this context, age is considered to be a
potential confounder (see also Figure 2). A confoun-

GAVscoop, jaargang 9 nummer 2, oktober 2005
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Figure 3. In several studies, the BMI – mortality
association has been shown to be characterized as a U
shape. The relative mortality risk for a certain BMI is
shown with respect to the most favourable BMI group,
(22.0-23.9) in Figure 3. 

For ordered variables such as BMI, the BMI-mortality
association can be assessed on a continuous basis
(whereby BMI is the continuous variable) or ordered
categorical basis (BMI categories). The second
approach is more often used and is illustrated in

GAVscoop, jaargang 9 nummer 2, oktober 2005

Leeftijd als effect-modificator
Ingezonden(Naar aanleiding van bovenstaand artikel)

In vele wetenschappelijke medische studies wordt gebruik gemaakt van het proportional hazards model van Cox.
In dit nummer van GAVscoop is een uitstekende uitleg van het model van de hand van Jaggy opgenomen [Jaggy
2005]. Laten we nog eens kijken naar de formules van het proportional hazards model in de publicatie van Jaggy:

1.      h(t) == ho(t)*exp(b1x1 + ... + bnxn)

2.
h(t) ho(t)*exp(1.b)

HR  == == == exp(b)
ho(t) ho(t)*exp(0.b)

Figure 3: BMI – mortality association

Since their risk profiles contain different risk factors, it
is convenient to separate the analysis of underweight
individuals from the analysis of overweight or obese
individuals. The analysis is therefore reduced to two
trend analyses. In statistical terms, the analysis of the
BMI-mortality association on the respective subsets
yields dose-response effects.
Based on these considerations, it is evident that trend
investigations are important to assess the number of
affected individuals and the excess risk associated with
a risk factor. The BMI-mortality association is
influenced by the increasing prevalence of elevated
BMI (prevalence trend) as well as the increasing
relative mortality risk associated with elevated BMI.
The analysis of the population-attributable fraction is
further complicated by the decreasing relative risk by
age (interaction trend) or the mortality improvement

(impact on mortality). These superimposed trends can
only be assessed properly in a multivariable setup.

Conclusion

As illustrated, statistical tools are necessary to assess
medical information for the development and
underwriting of life and health insurance products.
Using these tools, mortality as well as morbidity
trends can be properly investigated taking multiple
risk factors into account. Based on this information,
life and health insurance products can be accurately
priced and the evaluation of individual risks can be
improved.

Dank aan drs .  Hans  Bergman voor  d iens
suggest ies  en  b i jd ragen aan d i t  a r t i ke l .  Red.
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Een effect-modificatie die hieraan voldoet is degene die
sinds 2000 wordt toegepast in PHUT, de porportional
hazards underwriting tool die vrij toegankelijk is via inter-
net. Het PHUT-model kan als volgt worden weergegeven:

3. HRk == HRA
n

4. HR == exp{(b1x1 + ... + bnxn)* A}

In formule 3 wordt de hazard ratio van kandidaat-
verzekerde k berekend aan de hand van de hazard ratio
die geldt op de norm-leeftijd, door deze laatste tot de
macht A te verheffen. Duidelijk is te zien in formule 4
dat de effect-modificatie voor de leeftijd A kan worden
toegepast op elke determinant apart, of – zoals in
formule 4 – op het totaal. In PHUT geldt voor elke
determinant zonder eigen berekening van A een
standaard berekening: A = 2.375 – 0.025 * L, waarin L
staat voor de leeftijd van de kandidaat-verzekerde op
het moment van het aanvragen van de verzekering.
Hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner A en dus hoe lager
de hazard ratio die voor de kandidaat geldig is
[Kneepkens 2004].

De effect-modificatie volgens het PHUT-model is
bedoeld om de toepassing van het proportional hazards
underwriting mogelijk te maken. Dat doel is bereikt, nu
het model reeds vijf jaar naar volle tevredenheid in de
praktijk gebruikt wordt. Dit betekent niet dat hiermee
de ontwikkeling van proportional hazards underwriting
voltooid is. In tegendeel, het zijn de eerste schreden,
de methode staat nog in de kinderschoenen. De aan-
dacht van de herverzekeraars voor deze vorm van
medische risicobeoordeling is van groot belang, nu de
weg naar evidence based underwriting is ingeslagen.

R.F. J .M.  Kneepkens
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De hazard ratio is de verhouding tussen het risico van
de persoon met en het risico van de persoon zonder
de onderzochte determinant, ofwel de referentie-
populatie. Als de leeftijd geen effect heeft op de risico-
verhouding tussen patiënten en referentiemodel, kan
het proportional hazards model zonder bezwaar worden
toegepast in de levensverzekeringsgeneeskunde. Er kan
dan een leeftijdsonafhankelijk oversterfte-percentage
worden berekend.

In veel wetenschappelijke publicaties blijkt de leeftijd
effect te hebben op de hazard ratio. Het oversterfte-
percentage is op jongere leeftijd hoger dan op oudere
leeftijd. De leeftijd wordt daarbij meestal als zelf-
standige determinant opgenomen in de berekeningen.
Mensen die behoren tot de referentie-populatie
hebben in het proportional hazards model een hazard
ratio van 1. Wordt de leeftijd in het model verwerkt als
determinant, dan is de hazard ratio alleen gelijk aan 1
op een bepaalde leeftijd, maar niet op oudere of jongere
leeftijd. Om die reden is het proportional hazards model
niet goed bruikbaar voor verzekeringsdoeleinden, als de
leeftijd als determinant in het model is opgenomen.

Hoe moet de leeftijd dan in het model verwerkt worden?
Jaggy noemt in zijn bespreking van het model terecht de
leeftijd een potentiële confounder [Jaggy 2005]. Maar is de
leeftijd altijd een confounder als het risico mede leeftijds-
afhankelijk is? Bouter en Van Dongen geven als definitie
van een confounder: een verstorende variabele die verant-
woordelijk is voor een vertekende weergave van de relatie
tussen de centrale determinant en de ziekte [Bouter 2000].
De leeftijd zou dus een confounder kunnen zijn. Bouter
en Van Dongen noemen de leeftijd echter tevens als
voorbeeld van een effect-modificator. Een effect-modificator
is een determinant die de relatie tussen de centrale
determinant en de ziekte kan modificeren [Bouter 2000].
De effect-modificatie kan opgenomen worden in het
model. Kan het proportional hazards model zodanig wor-
den aangepast dat ook leeftijds-afhankelijke risico-
verhogingen via het model berekend kunnen worden?

De eerste eis die gesteld moet worden aan de effect-
modificatie, is dat bij afwezigheid van de overige deter-
minanten de hazard ratio gelijk is aan 1. Daarnaast is het
wenselijk dat de effect-modificatie zowel op de totale
hazard ratio kan worden toegepast, als op de hazard ratio
die voor een specifieke determinant is berekend. Hierdoor
wordt het immers mogelijk om per determinant een
andere effect-modificatie door de leeftijd vast te stellen.
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C.H.J. Hoogstraten, C.J.F. Kemperman: 
Malingering en onderpresteren bij
neuropsychologische expertises.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 13, 
nr. 1 (januari 2005): 6-9.

Het artikel beschrijft een onderzoek onder 37 perso-
nen die in het kader van een arbeidsongeschiktheids-
(35) of een letselschadeprocedure (2) verwezen werden
voor een neuropsychologische expertise onder super-
visie van een zenuwarts met jarenlange ervaring met
neurologische, psychiatrische en (neuro-) psycho-
logische expertises. Het doel van het onderzoek
bestond o.a. uit het vaststellen hoe vaak onder-
presteren, malingering en beide gecombineerd
voorkomen.

Een uitvoerder van een neuropsychologische expertise
dient zich namelijk terdege bewust te zijn van de
mogelijkheid tot onderpresteren of aggraveren omdat
de onderzochte er vaak groot belang bij heeft dat
(cognitieve) stoornissen worden vastgesteld. Indien
het motief extern is en simuleren opzettelijk plaats-
vindt, spreekt men van malingering. Een intern
motief, d.w.z. het simuleren is “onbewust”, komt voor
bij ongedifferentieerde somatofore stoornissen. In een
Nederlandse studie (Schmand et al.) werd gevonden
dat 61% van de onderzochten in een populatie van
whiplashpatiënten met financiële belangen onder-
presteerden.
Om die reden wordt er in diverse studies en ook in de
richtlijnen van het NIP uitdrukkelijk voor gepleit
detectietesten te gebruiken bij neuropsychologisch
onderzoek in populaties waarbij de onderzochte er
belang bij kan hebben dat er stoornissen worden vast-
gesteld. Ontraden wordt om slechts af te gaan op de
klinische indruk. 
In dit onderzoek werd bij elke expertise gebruik
gemaakt zowel van de AKTG (Amsterdamse Korte
Termijn Geheugentest) als van de SIMS (Structured
Inventory of Malingered Symptomatology). De eerste
test pretendeert onderpresteren te meten. Patiënten
met tamelijk ernstige neurologische aandoeningen
zoals een contusio cerebri, een hersentumor, etc.
hebben weinig of geen moeite een hoge score te halen
(>85). Een score van 84 of lager is een sterke indicatie
dat onderzochte onder zijn feitelijke niveau presteert.
De SIMS is een detectietest voor malingering (bewust
onderpresteren). Een score van >16 levert aan-
wijzingen voor malingering.

De resultaten waren de volgende: 
24% wel onderpresteren, wel malingering
33% wel onderpresteren, geen malingering
5% geen onderpresteren, wel malingering
38% geen onderpresteren, geen malingering

Conclusie: onderpresteren in 57% van de gevallen en
malingering in 29%. Dat eerste percentage is vergelijk-
baar met het percentage van 61% uit bovengenoemd
onderzoek van Schmand et al.
Het blijkt dus van groot belang om detectietesten mee
te nemen bij neuropsychologisch onderzoek in de
populatie van b.v. whiplashpatiënten met financiële
belangen. Als er bij het onderzoek aanwijzingen
gevonden worden voor malingering staat de betrouw-
baarheid van het onderzoek ter discussie. En daarmee
de betrouwbaarheid van het beperkingenprofiel dat
gebaseerd is op het neuropsychologisch onderzoek. 
Omdat er geen gouden standaard is om malingering te
objectiveren dient men er wel voor te waken iemand
zonder meer van boze opzet te beschuldigen. Het
verdient de voorkeur om aan te geven dat de resul-
taten van het onderzoek niet valide zijn en dat daar-
door niet tot een objectiveerbare stoornis kan worden
geconcludeerd.
Het is aan te bevelen dit onderzoek te herhalen in een
grotere populatie om zowel de betrouwbaarheid als
ook de specificiteit van de SIMS te onderzoeken in de
gehele populatie die zich aanmeldt voor een uitkering.

Voor u gelezen
N.W.M. van Cappellen-de Graaf
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Naar aanleiding van de lezing op 19 november 2004 
ter gelegenheid van de GAV studiedagen te Amstelveen

Lymfoom: Prognose bepalende 
factoren en tarifering

Dr. R. Bieger1

Inleiding

In dit artikel wordt er naar gestreefd om aan de hand van een patiënt met een Non-Hodgkin lymfoma  (NHL) en een
patiënt met de ziekte van Hodgkin na te gaan wat de prognose bepalende factoren zijn. Tevens zullen nieuwe
ontwikkelingen vermeld worden, die in de toekomst van mogelijke invloed op de prognose en daardoor op de tarifering
zullen zijn.

NON-HODGKIN LYMPHOMA

CASUS

Een 29-jarige vrouw vraagt een levensverzekering aan.
In 1998 werd bij haar een Non- Hodgkin lymphoma
stadium III geconstateerd. Pathologisch anatomisch
onderzoek van een lymfeklier toonde een diffuus
grootcellig B-cel lymfoom aan. Chemotherapie resul-
teerde in een partiële remissie, zodat zij een autologe
beenmerg transplantatie onderging. Sinds die tijd is zij
in complete remissie en heeft geen klachten.

Vragen:
1. Is deze vrouw verzekerbaar?
2. Zo ja, welke oversterfte?
3. Welke patiënten met een NHL zijn niet of

nauwelijks verzekerbaar?

4. Welke prognose bepalende factoren zijn er?
5. Zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied?

Het NHL bestaat uit een zeer heterogene groep van
lymphoproliferatieve ziekten. In de loop van de tijd is
de indeling naar pathologische anatomie meerdere
malen gewijzigd, omdat een beter inzicht verkregen
werd in de normale B- en T-cel ontwikkeling. Ook
maakte immunofenotypering een nauwkeuriger
classificatie van de NHL mogelijk. Een indeling die
vooral gebruikt wordt door clinici is de Working
Formulation (WF). In de volgende tabel wordt de WF
in relatie tot de REAL classificatie gegeven.

1 Dr. R. Bieger internist, rob.bieger@planet.nl

Vereenvoudigde Classificatie van de Non Hodgkin lymfomen

WF Grade REAL classificatie

Low Grade Folliculair lymfoom
Chronische lymfatische leukemie

Intermediate Grade Diffuus grootcellig B-cel lymfoom

High Grade Burkitt lymfoom
Precursor B-cell acute lymfoblasten leukemie / 
lymfoom
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patiënten in prognostische groepen. Op basis hiervan
is de International Prognostic Index (IPI) opgesteld
(zie Tabel I).

Tabel I

International prognostic index

Variabele Prognostisch Prognostisch
gunstig ongunstig

Leeftijd < 60 jaar > 60 jaar
Stadium I - II III - IV
Extra-nodaal 0 > 1
WHO 0 - 1 2 – 4 
Serum LD Normaal Hoog

Indien men voor iedere prognostisch ongunstige
factor 1 punt geeft, kan men een score krijgen van 0
tot 5. In een studie van 2031 patiënten met een
agressief NHL levert dit de volgende 5-jaars overleving
op [1]:

Score 5 jaars 
overleving

0 - 1 Meest gunstige vorm 73 %
2 51 %
3 43 %
4 -5 Meest ongunstige vorm 26 %

Een nieuwe ontwikkeling is de bepaling van de gen-
expressieprofielen [2]. Tot voor kort was het slechts
mogelijk om enkele markers tegelijk in weefsels te
onderzoeken. Met behulp van de microarraytechno-
logie is het nu mogelijk om de expressie van duizenden
genen tegelijk in weefsels te analyseren. Dit kan helpen
bij het classificeren en het voorspellen van het gedrag
van tumoren, zodat men een antwoord kan geven op
de vraag hoe groot de kans op metastasering is en of de
tumor zal reageren op chemotherapie of radiotherapie.
Ook kan de prognose beter worden ingeschat. Genprofi-
lering lijkt van nut te zijn bij diffuus grootcellig B-cel
lymfoom, chronische lymfatische leukemie, acute
leukemie, mammacarcinoom [3] en weke delen sarco-
mata [4]. De toekomst zal leren hoe belangrijk dit in de
dagelijkse praktijk zal worden. In een retrospectief
onderzoek was het bepalen van zes genen voldoende
om bij 66 patiënten met een diffuus grootcellig B-cel
lymfoom de prognose te voorspellen [5].
De laatste jaren zijn ook belangrijke verbeteringen in
de behandeling van patiënten met NHL gepubliceerd.
Rituximab in combinatie met chemotherapie zou een
betere prognose geven bij patiënten met een diffuus
grootcellig NHL [6]. Ook de behandeling met hoge
doses chemotherapie gevolgd door autologe stamcel-
transplantatie als initiële behandeling zou bij bepaalde
patiënten met agressieve vormen van NHL ook een
betere prognose geven [7].
Om een goede tarifering voor patiënten met NHL te
kunnen vast stellen heeft men een lange follow-up

Per jaar wordt in Nederland bij 12 mensen per
100.000 inwoners de diagnose NHL gesteld. De inci-
dentie neemt sterk toe met de leeftijd: de gemiddelde
leeftijd is meer dan 65 jaar. De incidentie van de
ziekte van Hodgkin is lager, maar deze ziekte komt bij
jonge mensen wel meer voor dan NHL. Het gevolg is
dat minder mensen met een NHL dan met de ziekte
van Hodgkin een verzekering aanvragen.

NHL van lage maligniteitsgraad (low grade NHL)

Er is bijna altijd sprake van een gedissemineerd ziekte-
beeld namelijk stadium III of IV. Het beloop is relatief
goedaardig Deze ziektebeelden zijn gekarakteriseerd
door hun langdurig beloop met herhaaldelijk reci-
dieven na radiotherapie of chemotherapie en een
uiterst geringe kans op genezing. Het resultaat van
behandeling is voornamelijk palliatief: er is een sterfte
van 15% per jaar vastgesteld, ongeacht de aard van de
behandeling. De gemiddelde overleving bedraagt 7 tot
10 jaar.

NHL van intermediaire maligniteitsgraad
(intermediate grade NHL)

Deze komen het meest voor, meer dan 60% van de NHL
valt in deze groep. Soms is er sprake van een geloka-
liseerde vorm (stadium I), maar meestal is er sprake van
een uitgebreider stadium. Het beloop is zonder
behandeling progressief. De behandeling bestaat uit
combinatie polychemotherapie, in opzet is deze
behandeling curatief. Vaak worden oorspronkelijke grote
lokalisaties van het NHL nog nabestraald. Ongeveer 60-
70% van de patiënten bereikt een remissie, maar de helft
zal in de loop van de jaren een recidief ontwikkelen.
Deze groep en de groep die niet direct in een complete
remissie komt zal een nog intensievere behandeling
ondergaan met (autologe) stamceltransplantatie. De
gemiddelde overleving is 3 tot 4 jaar.

NHL van hoge maligniteitsgraad (high grade
NHL)

Deze vormen van NHL hebben een zeer agressief
klinisch gedrag met vaak extramedullaire lokalisaties
in de testis of het centraal zenuwstelsel. Zij komen
vaak op jeugdige leeftijd voor. De behandeling is in
opzet curatief en volgens de richtlijnen alsof er sprake
is van een acute leukemie. Hierdoor is de prognose de
laatste tijd wel verbeterd. De gemiddelde overleving
bedraagt 2 tot 3 jaar.

Het gedrag van NHL is dus sterk afhankelijk van de
histologische classificatie. Tegenwoordig worden ook
algemene parameters als totale tumormassa (geschat
op basis van het als gevolg van de tumor propor-
tioneel verhoogde LDH), stadium, bulky disease,
leeftijd, performance status en de hoeveelheid
extranodale lokalisaties gebruikt voor het indelen van
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ziekte van Hodgkin: lymfocytenrijk, nodulair sclero-
serend, gemengd cellig en lymfocytenarm. De nodu-
lair scleroserende vorm van de ziekte van Hodgkin
komt het meest frequent voor, namelijk 70-75%.
Algemene symptomen, de zogenaamde B symptomen,
zoals koorts, profuus nachtzweten of gewichtsverlies
(meer dan 10% van het lichaamsgewicht) komen in 20
tot 40% van de patiënten voor.
In Nederland is de incidentie ongeveer 3/100.000
mensen/jaar. Er wordt een bimodale leeftijdsverdeling
gevonden met een eerste piek tussen 15 en 35 jaar en
een tweede boven 50 jaar. Vroeger was de ziekte van
Hodgkin een dodelijke ziekte, maar na de introductie
van radiotherapie en polychemotherapie is de
prognose sterk verbeterd. 
Bij de behandeling speelt de stadiëring dwz. de uit-
gebreidheid van de ziekte een belangrijke rol. Bij
gelocaliseerde ziekte (stadium I of II) wordt meestal
kortdurend chemotherapie gevolgd door locale
radiotherapie gegeven. Bij gedissemineerde ziekte
wordt intensieve polychemotherapie toegepast vaak
gevolgd door radiotherapie op de lymfeklierstations
die aanvankelijk zeer groot waren. Recent is een goed
overzichtsartikel in de Lancet verschenen [8]. De
uiteindelijke prognose van een patiënt met de ziekte
van Hodgkin is afhankelijk van de ziektevrije over-
leving en de late gevolgen van de behandeling van
deze ziekte.

De volgende factoren zijn van belang voor de
prognose van de ziekte van Hodgkin:

1. het stadium. De ziektevrije overleving van stadium
I en II bedraagt 80-90% en voor stadium III en IV
60-70%, waarbij “bulky disease” minder gunstig is.

2. algemene symptomen, de zogenaamde B
symptomen, zijn ongunstig

3. oudere leeftijd is ongunstig
4. sexe: vrouwen hebben een betere prognose
5. bereiken van een complete remissie
6. een lage bezinking bij de lagere stadia is gunstig
7. daarnaast zijn er nog andere ongunstige factoren

zoals anemie, leucocytose, lymfopenie en een laag
serumalbumine

De late gevolgen van de therapie zijn:

Chemotherapie gerelateerd:. secundaire myelodysplasie of acute myeloide
leukemie. Incidentie vanaf ongeveer één jaar na het
staken van de chemotherapie, met toename tot 4-6
jaar. Na 10 jaar is het risico nihil geworden. hormonale insufficiëntie

Radiotherapie gerelateerd:. carcinomen/sarcomen in tevoren bestraald gebied
zoals long- en mammacarcinoom na mantelveld-
bestraling en tumoren van de tractus digestivus na
abdominale bestraling. Interval 10 tot 20 jaar

van een groot aantal patiënten nodig. Een dergelijke
studie is mij niet bekend. Ook is het aantal verzeker-
den met een NHL beperkt, omdat deze aandoening
voornamelijk bij oudere patiënten voorkomt en de
behoefte aan een verzekering dan veel minder groot is.

Met betrekking tot de casus zijn met bovenstaande
gegevens de vragen als volgt te beantwoorden:
Patiënten met een low grade NHL zijn niet verzeker-
baar uitgezonderd gunstige vormen van low grade NHL.
De belangrijkste prognose bepalende factoren zijn
gradering van het NHL, stadiumindeling, Inter-
national Prognostic Index en reactie op de ingestelde
therapie. Nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn
maar nog verder geëvalueerd moeten worden voor de
lange termijn prognose zijn therapie met rituximab,
autologe beenmergtransplantatie als primaire therapie
en de waarde van genexpressie.
Deze vrouw is zeker verzekerbaar met een verhoogde
premie. Sterfte is nog mogelijk als gevolg van recidief
NHL (de geschatte 10-jaarsoverleving bij het begin van
haar ziekte is 30-40%). Daarnaast extra sterftekans als
gevolg van de ingestelde chemotherapie (zie later bij
de ziekte van Hodgkin).

ZIEKTE VAN HODGKIN

CASUS

Een 31-jarige man vraagt een levensverzekering aan.
Behalve een dubbelzijdige liesbreukoperatie is hij altijd
gezond geweest, totdat hij in augustus 2003 een zwelling
rechts in de hals ontdekte. Hij bleek een M. Hodgkin,
nodulair scleroserend, stadium II A te hebben. Hij werd
volgens protocol behandeld met chemotherapie gevolgd
door “involved” radiotherapie. Sindsdien is hij in
complete remissie.

Vragen
1. Welke prognose bepalende factoren zijn er?
2. Welke risico’s loopt deze man in de toekomst wat

betreft zijn ziekte en als gevolg van de gegeven
therapie?

3. Zijn er nieuwe ontwikkelingen?
4. Is deze man verzekerbaar?
5. Zo ja, welke oversterfte?

De ziekte van Hodgkin begint vrijwel altijd in één of
meer aangrenzende lymfeklieren, vrijwel nooit extra-
nodaal en verspreidt zich lymfogeen van lymfeklier
naar lymfeklier. Kenmerkend voor de ziekte van
Hodgkin zijn de Reed Sternberg cellen in een typische
histologische achtergrond van talrijke reactieve cellen,
waaronder lymfocyten, histiocyten, eosinofiele en
neutrofiele granulocyten. Vaak is er een opvallende
ringvormige verbindweefseling, de “nodulaire
sclerose”. Het aantal tumorcellen samen met deze
achtergrond bepaalt de histologische indeling van de
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2. Minder radiotherapie: minder uitgebreid (“ïnvolved
field”) en minder intensief bestralen, waardoor
minder risico’s voor de late gevolgen van de
radiotherapie. Recent hield DeVita een pleidooi om
in principe geen radiotherapie te geven [11].

De vraag is of de forse premieverhogingen die cliënten
met de ziekte van Hodgkin betalen nog terecht zijn nu
de bovenstaande nieuwe ontwikkelingen al langere
tijd gaande zijn. Wij hebben opnieuw onze eigen
waarnemingen onderzocht in de periode 1994 tot en
met 2003 (zie tabel III)

TABEL III.

Eigen waarnemingen bij 91 cliënten met 
de ziekte van Hodgkin

N Jaren Sterfte
normaal berekend waargenomen

91 516 1,16 5,72 4

Op grond van deze waarnemingen zijn wij tot de
conclusie gekomen dat onze premiestelling nog steeds
juist is. Wel zullen wij regelmatig controleren om te
zien of de ingezette nieuwe behandelingen toch te
zijner tijd tot een gunstiger premie kunnen leiden.

De bovenstaande vragen kunnen nu als volgt
beantwoord worden:

De belangrijkste prognose bepalende factoren zijn:
stadiumindeling, het bereiken van een complete
remissie, leeftijd en sexe.
De kans op een recidief M. Hodgkin is nog steeds
aanwezig en de risico’s van de gegeven therapie voor de
toekomst zijn secundaire myelodysplasie of acute
myeloide leukemie wegens de gegeven chemotherapie.
In verband met de radiotherapie kans op longcarcinoom
(sterk verhoogd als betrokkene nog steeds rookt) en
coronairlijden indien hij op het mediastinum bestraald
is geweest.
Nieuwe ontwikkelingen zijn andere chemotherapie die
minder leukemogeen is (ABVD) en minder of geen
radiotherapie.
Deze man is zeker verzekerbaar: voor de rest van zijn
leven een oversterfte van +200% vanwege de gegeven
therapie plus de eerste 3,5 jaar 2% cumulatieve sterfte
gevolgd door 5 jaar 1% cumulatieve sterfte. Gezien zijn
jonge leeftijd en het bereiken van een complete remissie
wordt de volgende 5 jaren geen extra premie gerekend.

. coronairinsufficiëntie/myocardinfarct na bestraling
van het mediastinum. hypothyreoidie na bestraling van de hals. hyposplenisme

Mogelijk chemotherapie en radiotherapie gerelateerd.. non Hodgkin lymfoma. Interval sterk variërend,
meestal langer dan 10 jaar. verdere toename van de kans op het krijgen van
tweede tumoren ten opzichte van alleen chemo- 
of radiotherapie

Een patiënt met de ziekte van Hodgkin die op het
mediastinum is bestraald en blijft roken heeft een zeer
grote kans op het ontwikkelen van een long-
carcinoom. Dit geldt ook voor het ontwikkelen van
een myocardinfarct bij een patiënt die rookt,
hypertensie, diabetes of een hyperlipidemie heeft.

Na 1992 werd op grond van de gegevens van Henry-
Amar en Somers [9], in combinatie met onze eigen
ervaring van 98 cliënten [10] die bij de HOOP
verzekerd waren in de periode 1 januari 1976 tot 
1 januari 1992, de volgende premiestelling gebruikt
(zie tabel II).
Het was verbazingwekkend dat de overlevingsstatistiek
van Henri-Amar en Somers bij 14.000 patiënten en die
van de HOOP bij een veel kleiner aantal cliënten
practisch identiek was.

Tabel II

Tarifering voor de ziekte van Hodgkin

Stadium I - II Stadium III - IV
Oversterfte + 200 % + 200 %
Plus extra

Tijd sinds diagnose pro mille pro mille
in jaren
0 –   4 20 70
5 –   9 10 30
10 – 14 5 20

Nieuwe ontwikkelingen

1. Andere chemotherapie: doxorubicine, bleomycine,
vinblastine en dacarbazine (ABVD) in plaats van
mechlorethamine, vincristine, procarbazine en
prednison (MOPP). De achtergrond is de hoop dat
deze chemotherapie minder aanleiding tot leukemie
en myelodysplasie geeft.
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dass Infektionskrankheiten -- gerade wenn es sich um
neue, teilweise sehr ansteckende Viren handelt -- auch
heute noch eine erhebliche Gefährdung darstellen. In
einer mobilen Welt, in der diese Erreger teilweise
binnen weniger Stunden in alle Teile der Welt trans-
portiert werden können, wirft dies auch für die Asse-
kuranz und auch für die Lebensversicherungen
durchaus neue Fragen auf. 

Der Grippevirus – ein Profil

Verursacher der Grippe sind Influenzaviren. Influen-
zaviren sind weltweit verbreitet und werden in die
Typen A, B und C unterteilt. Für Menschen sind in
erster Linie Viren des Typs A gefährlich. Auf der
Oberfläche des Virus’ sind u.a. die Eiweiße Hämag-
glutinin (H) und Neuraminindase (N) verankert. H
verschafft dem Virus Zugang in die Zellstruktur, N
hilft ihm dabei, wieder aus der Zelle zu entweichen,
um weitere Zellen infizieren zu können. Die ent-
scheidende Rolle bei der Vermehrung, d.h. bei der
Produktion neuer Viren im Körper spielen jedoch die
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Pandemierisiko am Beispiel 
der Influenza – Folgen für die

Versicherbarkeit von Lebensversicherungen
Dr. A. Regenauer1

Noch nie konnten Krankheiten besser therapiert
werden, noch nie lebten Menschen länger als heute,
dennoch gelingt es dem Influenzavirus immer wieder,
die Medizin zu herauszufordern. Mittels Tröpfchen-
infektion setzt der ansteckende Erreger auf einen
neuen „Wirt“ über, dessen Immunabwehr immer
wieder auf eine Bewährungsprobe stellt. Als echter
Verwandlungskünstler ist das Influenzavirus bestens
geeignet, das Immunsystem seiner Opfer zu überlisten.
Oft auch mit nachhaltigen Folgen: so sterben Jahr für
Jahr weltweit bis zu 500.000 Menschen an den Sym-
ptomen der Influenzagrippe. 

Infektionskrankheiten und Lebensversicherer

Einerseits sind zwar die infektionsbedingten Todesfälle
seit 1900 kontinuierlich zurückgegangen, andererseits
stiegen seit 1980 bedingt durch AIDS, Pneumonie und
Influenza die Todesfälle erneut an. Auch wenn dieser
Trend inzwischen gebremst scheint, beweist er doch,

1 Dr. Achim Regenauer, Chief Medical Director Medicine

and Genetic Technology Münchener Rückversicherung
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aber domestizierte Vögel auf Farmen und Vogel-
märkten infizieren.
Bisher konnten 15 Subtypen identifiziert werden. Eine
besonders ansteckende und schnell zum Tode führende
Variante („highly pathogenic avian influenza“), die in
der Vergangenheit immer wieder große Epidemien auf
Geflügelfarmen verursacht hat wurde den Influenza A
Viren des Subtyps H5 und H7 zugeordnet. Der avian
influenza Virus hat sich als äußerst mutations-„freudig“
erwiesen (z.B. ist der H5N1-Virus von 1997 nicht mehr
derselbe wie der H5N1-Virus von 2005), mit einer
großen Neigung auch „artfremde“ Influenza-Gene in
sich aufzu-nehmen – das macht ihn in zunehmendem
Maße virulent. 

Welche Gefahren birgt die Vogelgrippe für den
Menschen?

Kann der Mensch sich mit avian influenza infizieren?
Eigentlich nicht-- so zumindest dachte man in der
Vergangenheit. Denn normalerweise ist der Mensch
für die Vogelgrippe nicht empfänglich. Die einzige
Gefahr schien von Schweinen auszugehen. Würde ein
Schwein etwa zur gleichen Zeit mit avianer Influenza
und humaner influenza konfrontiert werden, würden
somit beide Viren in einem Organismus auf einander
treffen, könnte es zur Verschmelzung und Neuanord-
nung (reassortment) zweier an sich fremder Viren zu
einem neuen, möglicherweise sehr gefährlichen Virus
kommen -- dieser Vorgang wird als „Antigenic Shift“
bezeichnet. Ein solcher, neu entstandener Subtyp
hätte womöglich das Potential, sich leicht von
Mensch zu Mensch zu auszubreiten. Dabei würde er
auf eine menschliche Population treffen, die bisher
keinerlei Immunität gegenüber diesen neuen Erreger
besitzt. – Voraussetzung für eine Pandemie.
Inzwischen sind allerdings – abweichend von der ehe-
mals geltenden Auffassung – doch Fälle aufgetreten,
bei denen Menschen sich mit dem H5N1 Virus direkt
infiziert hatten. Erstmals wurde dies 1997 in Hong
Kong dokumentiert. Seit dem Jahr 2002 scheint dieses
Virus vermehrt auf Menschen in immer mehr Ländern
Asiens überzuspringen. Zuletzt meldeten 10 verschieden
Länder Asiens Erkrankungsfälle. Laut Weltgesundheits-
organisation waren bis Frühjahr 2005 97 Infektionsfälle
und 53 Todesfälle bekannt. Fast immer handelte es sich
bei den betroffenen Personen um Geflügelfarmer oder
deren Angehörige, die gerade in diesen Teilen der Welt
(Asien und Südostasien) oft Tiere in hoher Dichte
halten und mit diesen auf engem Raum leben. Seit
Anfang 2005 treten nun in Vietnam gehäuft H5N1
Infektionen innerhalb einzelner Haushalte auf. Dabei
hatten immer weniger Erkrankte direkt Kontakt zu
Geflügeln, starben aber auch immer seltener. Dieses
Phänomen deuten Virologen als einen Anpassungs-
prozess des H5N1 Virus an den Menschen. 
Der H5N1 Virus hat sich offensichtlich inzwischen
durch Mutationen so verändert, dass er nun auch
Menschen direkt, also ohne Schwein als Zwischenwirt,
infizieren kann. 

Gene des Virus. Denn während der explosionsartig
stattfindenden Virusreplikation treten immer wieder
Mutationen auf, ähnlich einem Kopierfehler, die sich
an den Eiweißen N und H auswirken. Das Virus
verändert somit ständig seine Struktur – ein
Phänomen, das in der Fachwelt als „Antigen-Drift“
bezeichnet wird. Genau das macht es so schwierig,
Influenzaerkrankungen in den Griff zu bekommen,
denn immer wieder tauchen neue Virus-Varianten auf,
auf die das menschliche Immunsystem immer neue
Antworten suchen muss. Die Folge sind jährlich
wiederkehrende Influenzaepidemien, in der Regel
während der kalten Wintermonate, die nicht selten bis
zu 10 manchmal sogar 20% der jeweiligen
Bevölkerung betreffen.

Pandemien und Spanische Grippe:

Jenseits der jährlichen Influenzaepidemien, treten
vereinzelt auch große Pandemien auf – allein im
letzten Jahrhundert drei Mal. Die größte Influenza-
pandemie der Menschheitsgeschichte, die spanische
Grippe tauchte erstmals im Frühjahr 1918 in einem
Militärhospital in Kansas (USA) auf und breitete sich
schnell im ganzen Land aus. Zunächst schien daran
nichts ungewöhnlich, doch das Virus erwies sich als
außerordentlich aggressiv: es war hochgradig
ansteckend und lethal. Vor allem junge Erwachsene
erlagen ihm – ältere Menschen schienen dagegen von
ihrem trainierten Immunsystem zu profitieren. Mit
Truppentransporten erreichte das Virus Europa, von
wo es sich weiter ausbreitete bis es sich schließlich
über den gesamten Globus ausbreitete. Circa 25 % der
Weltbevölkerung infizierte sich, 20 – andere Quellen
sagen sogar 40 Mio. Menschen - starben allein in zwei
Jahren – weit mehr Menschen als der damals just
beendete 1. Weltkrieg gefordert hatte. Über die
Ursachen dieser gefährlichen Erkrank-ung tappte man
seinerzeit im völlig Dunkeln. Erst mit Hilfe der
Genetik lernte man zu verstehen, dass das Grippevirus
sich durch Mutationen so verändert hatte, dass es
einerseits sehr ansteckend war – und anderer-seits sehr
rasch zum Tod führte. 
Die letzten großen Grippepandemien traten 1957-
1958 und 1968-1969 auf. Infektbiologen sind sich
einig, dass eine erneute Pandemie kaum vermeidbar
sein dürfte und möglicherweise sogar unmittelbar
bevorsteht. “Another pandemic is highly likely, if not
inevitable“, befindet M. Meltzer vom National Center
for Infectious Diseases, CDC Atlanta. Die hohe
Mobilität weltweit und wachsende Megacities würden
dann zu einer raschen Ausbreitung beitragen. 

Vogelgrippe (avian influenza): der H5N1 Virus

Wie die menschliche Grippe, wird auch die Vogel-
grippe durch Influenza Viren des Typs A verursacht
wird. Natürliches Reservoir dieser Viren sind frei-
lebende Wasservögel, die zwar ihrerseits relativ
resistent gegen die avian influenza zu sein scheinen,
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Warum ist bisher eine Pandemie ausgeblieben, nach-
dem der Virus nun schon seit acht Jahren versucht,
den Menschen zu befallen? Möglicherweise war es nur
statistisches Glück, dass bei keinem der H5N1-
Infizierten zugleich eine Infektion mit humaner
Influenza vorlag, die die Grundlage für die Bildung
eines völlig neuen Influenzavirus bilden würde.
Denkbar ist auch, dass der Virus sich verändert hat
und am Menschen nun nicht mehr so ansteckend
bzw. nicht mehr so lebensfähig ist. Andererseits
könnte aber auch durch ein „Antigen Shift“ ein neuer
Subtyp des Virus die hohe Ansteckungskraft etwa der
humanen influenza und die hohe Lethalität der avian
influenza in sich vereinen. Wie hoch diese Wahr-
scheinlichkeit ist, und insbesondere welche
Genkombinationen dies bewerkstelligen können, 
wird gegenwärtig von Prof. Albert Osterhaus an 
der Universität Rotterdam erforscht.

Auswirkungen einer Pandemie auf Lebens-
versicherungen

Die Konsequenzen, die sich aus diesen neuen Risiken
für Lebensversicherungen ergeben, sind äußerst
schwer zu quantifizieren, da Ausmaß und Folgen einer
möglichen Pandemie auch von Experten nicht
absehbar sind. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch groß,
dass die Auswirkungen einer möglichen
Influenzapandemie um ein Vielfaches größer wären,
als die von SARS -- denn SARS erwies sich als weniger
ansteckend wie die Influenza, hatte zudem eine
längere Inkubationszeit und konnte erst nach dem
Auftreten erster Symptome übertragen werden.
Was würde eine solche Influenzapandemie nun für die
Lebensversicherung bedeuten? Hinsichtlich des
Underwritings können wir in absehbarer Zeit nicht
mit einem alltagstauglichen Screeningtest auf H5N1
rechnen. Andererseits beläuft sich die Inkubationszeit
auf nur wenige Tage und bei Ausbruch sind die
Patienten ans Bett gebunden, so daß hier –im Gegen-
satz zu HIV-Infektion - nicht mit einer nennenswerten
Antiselektion gerechnet werden muss. 
Anders sieht es aus bei Patienten, die von der
Influenza genesen sind. Im Gegensatz zu der allge-
meinen Meinung, daß eine „überstandene Grippe“
keinerlei Komplikationen hinterläßt, ist dies bei dem
sich immer noch verändernden H5N1-Virus alles
andere als sicher. Die jüngsten Erfahrungen mit SARS
haben gezeigt, dass diese Patienten häufiger mit
posttraumatischem Stress, Depressionen – als Spät-
folgen längerer Quarantäne, aber auch teilweise mit
organischen Defektheilungen (z.B. restriktive Lungen-
funktionstörungen in 6-20% der untersuchten Fälle)
zu kämpfen haben. Die möglichen Folgen für
Invaliditätsversicherungen müßen an dieser Stelle
nicht näher ausgeführt werden.
Hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf den Bestand
bei Lebensversicherungen gelten die gleichen
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Einschränkungen. Ohne genaue Kenntnis vom
genetischen Makeup und den klinischen Folgen des
Virus können keine seriösen Voraussagen getroffen
werden. Ein Blick auf die vergangenen drei Pandemien
zeigt jedoch deutlich, daß ein ganz entscheidendes
Kriterium der Altersbereich ist, der bevorzugt von
einer solchen Pandemie betroffen wird. 1918-1919
(spanische Grippe) waren es die Erwachsenen im
mittleren Lebensalter, 1957-1958 und 1968-1969
dagegen wurden eher ganz jungen und alten
Menschen befallen. Abgesehen davon, daß diese
beiden Pandemien durch relative „milde“ Viren
hervorgerufen wurden, war die Versicherungs-
wirtschaft hier auch nur sehr gering in ihrem Bestand
betroffen, da i.a. die älteren Kunden genügend Kapital
in ihren Versicherungsverträgen angespart hatten.
Somit war das Risikokapital entsprechend gering
ausgefallen.
Die gegenwärtigen, oft verwirrenden Meldungen zur
Hühnergrippe werden bei der Münchener Rück
sorgfältig verfolgt und auf ihre mögliche Relevanz
analysiert. Unterstützt von Aktuaren und Medizinern
werden dabei auch mögliche Szenarien erstellt und im
Rahmen eines unternehmensweiten Risiko-Controllings
laufend bewertet. 
Bei aller Bedenklichkeit birgt die gegenwärtige
Situation neben Risiken auch zahlreiche Möglich-
keiten der Medizin, die bei den letzten Pandemien
noch nicht so gegeben waren. Den Gefahren rascher
Ausbreitung durch globale Vernetzung und Megacities
müssen dene Chancen umfassender Überwachung
durch die WHO, des CDC in den USA oder anderer
nationaler Gesundheitsbehörden gegenübergestellt
werden. Dank weltweiter Vernetzung und den
Möglichkeiten des Internets ist ein blitzschneller
Informationsaustausch möglich. Sofortmaßnahmen
für den akuten Krisenfall wie etwa die Schließung von
Verkehrsknoten-Airports und Durchführung von
Massenimpfungen werden in Pandemienotfallplänen
von den einzelnen Regierungen erwogen. Die Gen-
technologie bietet neue Möglichkeiten einer raschen
Genomsequenzierung des Viruserbgutes mit den
Chancen einer gezielteren Medikamenten- und/oder
Impfstoffentwicklung. Unerlässlich ist eine sorgfältige
Beobachtung der weiteren Entwicklung bzw.
Verbreitung von H5N1 auf globalem und regionalem
Level und ein verantwortungsvoller Umgang damit, in
dessen Zentrum die Erhaltung von Menschenleben
stehen muss.



Bron: Medletter, tijdschrift van de Münchener Rück, 
november 2004

Er blijkt een duidelijk verschil te zijn in de normaal-
waarden van 24-uurs (“long term”) bloeddruk-
metingen en eenmalige metingen.
Normaalwaarden van een long-term-bloeddrukmeting
zijn als volgt:
Gemiddelde waarde over de dag: 135/85
Gemiddelde waarde over de nacht: 120/70
Gemiddelde 24-uurs waarde: 130/80
Het gemiddelde van de bloeddrukwaarden die met een
long-term-meting bepaald zijn is dus lager dan dat van
waarden die op de conventionele manier gemeten zijn
(zie figuur). 
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Voor u gelezen
N.W.M. van Cappellen-de Graaf
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Dat is dan ook de reden dat de resultaten van een
long-term-meting niet toegepast kunnen worden op
de gebruikelijke tabellen. De Münchener Rück heeft
echter een statistisch model ontwikkeld waarmee wel
rekening gehouden wordt met de manier waarop de
bloeddrukmetingen tot stand gekomen zijn. In MIRA -
het elektronische tariferingssysteem van de
Münchener Rück via internet – kan ingevoerd worden
of het om een “basic”-meting gaat, om een “24-hours
daytime”-meting of om een “24-hours total”-meting.
Afhankelijk daarvan variëren de normaalwaarden en
dus ook de tariferingen.

Uit de bloeddrukwaarden die tijdens een inspannings-
ECG gemeten worden kan afgeleid worden of er een
verhoogde kans bestaat op het ontwikkelen van hyper-
tensie. Dat laatste is het geval als de bloeddruk bij een
belasting van 50 tot 100 Watt boven een bepaalde
waarde uitstijgt (zie tabel). Bij hogere belasting boven
100 Watts is er geen relatie meer tussen de gemeten
bloeddruk en de kans op hypertensie.

Ook zijn, gezien de laatste wetenschappelijke
ontwikkelingen, de “normale” tariferingen in MIRA
aangepast: de tariferingen bij sterk verhoogde
bloeddruk zijn strenger geworden, voor jongere
mensen is de tarifering met betrekking tot de
diastolische waarden verfijnd, er zijn nu eenvoudiger
methoden om inspanningshypertensie te tariferen,
mannen en vrouwen hebben dezelfde tarifering, de
tarifering van hypertensie met retina-afwijkingen is
aangepast en er is een tabel ontwikkeld voor normale
bloeddrukwaarden bij kinderen.
Tenslotte blijkt het bij gebruik van antihypertensiva
van veel minder belang te zijn wat de uiteindelijke
bloeddrukwaarden zijn dan welke medicatie er
gebruikt wordt en in welke dosering. 

Tabel
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Het vergaren van medische informatie in het
algemeen

Centraal staat dat de medisch adviseur zich verplicht
om een onafhankelijk medisch advies aan de verzeke-
raar uit te brengen met betrekking tot de acceptatie
van een verzekering. Dat is met zoveel woorden
neergelegd in artikel 1 van de Beroepscode van de
GAV. In de regel is de gang van zaken bij verzekeraars
dat de medisch adviseur aan de hand van gegevens die
hem door de aspirant-verzekeringnemer zijn verstrekt
het medisch risico bepaalt ten aanzien van de door de
aspirant-verzekeringnemer verlangde verzekering.
Zonodig kan de medisch adviseur daartoe aanvullende
medische gegevens verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan
de situatie dat uit de door de aspirant-verzekering-
nemer ingevulde gezondheidsverklaring naar voren
komt dat rugklachten (hebben) bestaan waarnaar de
medisch adviseur nader onderzoek wil (laten)
verrichten. Deze gang van zaken is neergelegd in
artikel 12 van de Beroepscode van de GAV, waarin is
bepaald dat de personen die deel uitmaken van de
functionele eenheid de beschikking krijgen over de
medische gegevens die zijn gevraagd cq. verstrekt. In
afwijking van de Beroepscode bepaalt artikel 6.1.1 van
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen: 

“Het verzamelen van gegevens omtrent iemands gezondheid is,
onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur voorbehouden
aan personen die deel uitmaken van de functionele eenheid.”

De toepasselijke regelgeving

Het eerste onderscheid dat zich in dit verband
aandient vormt dat tussen de regelgeving die van
toepassing is op (I) de situatie van het aangaan van
first party verzekeringen en (II) de schaderegeling
daarvan. Daartussen bestaat tot op zekere hoogte een
verschil.

Vooropgesteld geldt dat op zowel het aangaan als op
de schaderegeling van toepassing is: 

1. de Wet op de Geneeskundige Behandelings-
overeenkomst (WGBO)3

2. de Beroepscode voor geneeskundig adviseurs
werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen (GAV)

3. de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)4

4. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen5

5. de Richtlijnen inzake het omgaan met medische
gegevens van de KNMG

Specifiek (en alleen) van toepassing op het aangaan
van first party verzekeringen is de Wet op de Medische
Keuringen6 (WMK) en het Protocol Verzekerings-
keuringen dat is opgesteld door het Verbond van
Verzekeraars en in werking is getreden op 1 maart
2003. 
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De rol van de medisch adviseur
en zijn verhouding tot de functionele eenheid bij totstandkoming en 

uitvoering van first party verzekeringen
Mr. E.J. Wervelman2

Inleiding
Deze bijdrage vangt aan met een algemene inleiding over de regelgeving die van toepassing is op het omgaan van medische
gegevens bij de acceptatie en de schadebehandeling van first party verzekeringen. De ongevallenpolis en de particuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekering vormen daarvan een voorbeeld. Vervolgens wordt nader besproken het antwoord op de
vraag wat binnen het bestek van deze beide situaties “nodig” is om aan de verzekeraar aan medische informatie
beschikbaar te stellen, zodat deze een beslissing kan nemen omtrent de aanvaarding van het ter verzekering aangeboden
risico of de claim op de tussen partijen tot stand gekomen polis.

1 Deze bijdrage is een bewerking van de voordracht die Mr E.J. Wervelman heeft gehouden op 26 mei 2005 tijdens de

invitatieconferentie over “Beheer van medische gegevens” ten kantore van Swiss Re te Amstelveen.
2 Mr Wervelman is werkzaam bij KBS-Advocaten te Utrecht.
3 Wet van 17 november 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de opneming van

bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, Stb. 1994, 837.
4 Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, Stb. 2000, 302
5 Gebaseerd op de WBP, Stcrt. 3 februari 2003, nr. 23, p. 16
6 Wet van 5 juli 1997, houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan, Stb.

1997, 365
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Deze bepaling is bepaald ongelukkig te noemen in het
licht van het vergaren van medische informatie en het
waken over het beroepsgeheim en staat binnen het
geheel van regelgeving op zichzelf7. Tot op zekere
hoogte kan niet worden ontkend dat de bepaling de
praktijk tegemoetkomt. Het komt namelijk - vooral bij
kleinere verzekeringsmaatschappijen - voor dat
anderen dan de medisch adviseur zorgdragen voor de
verzameling van de medische informatie.
Eenvoudigweg omdat het de medisch adviseur aan tijd
en mankracht kan ontbreken. Deze werkwijze staat
niettemin op gespannen voet met het hierboven
geformuleerde uitgangspunt dat de vergaring van
medische informatie is voorbehouden aan de medisch
adviseur.

Veeleer zou ik er dan ook - indien het in de uitvoerings-
praktijk van de desbetreffende verzekeringsmaatschap-
pij niet mogelijk is dat de medisch adviseur zelf
zorgdraagt voor verzamelen van de medische infor-
matie - voor willen pleiten dat het verzamelen wordt
voorbehouden aan een beperkte groep van personen
die dan namens en/of in overleg met de medisch
adviseur de correspondentie doet uitgaan. Deze groep
zou ik dan de “medische staf” willen noemen. Ook
deze variant bestaat overigens reeds in de praktijk.
Bijvoorbeeld zijn in deze groep dan para-medici of
verpleegkundigen werkzaam. Voor alle duidelijkheid:
deze personen maken dan (anders dan de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
in artikel 6.1.1 bepaalt) géén deel uit van de hierna
nog nader te bespreken functionele eenheid, maar
adviseren - in overleg met de medisch adviseur en
onder diens verantwoorde-lijkheid - áán de functio-
nele eenheid.

Maar hoe dan verder. Stel: de medische informatie of
de nadere medische informatie is ontvangen. De
medisch adviseur heeft een beroepsgeheim dat direct
na de verzameling van de medische gegevens op
gespannen voet komt te staan met het kunnen
uitbrengen van een medisch advies aan de verzekeraar
omtrent het ter verzekering aangeboden risico. Anders
kan de medisch adviseur zijn werk immers niet doen.
De vraag is echter wel waar precies de grens ligt tussen
geheimhouden of prijsgeven. 

De rol van de medisch adviseur bij het aangaan
van first party verzekeringen

Op dit moment van het proces van de acceptatie van
de aanvraag van de aspirant-verzekeringnemer komt
de positie van de functionele eenheid aan de orde. De
“functionele eenheid” is een begrip dat bijvoorbeeld is
terug te vinden in de Beroepscode van de GAV en de
Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële

instellingen. De Gedragscode Verwerking Persoons-
gegevens Financiële Instellingen verstaat onder
“functionele eenheid”:

“de groepering van personen die op directe of gelijkgerichte wijze
betrokken is bij het doel waarvoor medische gegevens zijn
gevraagd c.q. verstrekt”.

In min of meer gelijke zin bepaalt artikel 12 van de
Beroepscode van de GAV dat de functionele eenheid
bestaat uit personen die noodzakelijkerwijze betrokken
zijn bij het doel waarvoor de medische gegevens zijn
gevraagd c.q. verstrekt. Thans rijst aldus de vraag wie
nu bij de totstandkoming van first party verzekeringen
deel uitmaakt van de functionele eenheid. Zoals we
hiervoor hebben gezien bepaalt artikel 12 van de
Beroepscode van de GAV dat de medisch adviseur aan
de functionele eenheid waarbinnen de werkzaamheden
worden verricht slechts die medische gegevens beschik-
baar zal stellen die nodig zijn voor het behandelen van
de aanvraag van de verzekering. Zoveel is aldus
duidelijk dat de medisch adviseur in ieder geval geen
deel uitmaakt van de functionele eenheid, maar
daaraan nu juist informatie beschikbaar stelt. 

Er bestaat in de praktijk geen geheel vastomlijnde
inkleuring van het begrip “functionele eenheid” bij de
acceptatie van verzekeringsovereenkomsten. Veel
maatschappijen kennen in dit verband de functie van
“medisch” en “technisch” acceptant. Van die versie
uitgaande zal de medisch adviseur advies uitbrengen
aan de medisch acceptant van de verzekeraar die dan
in nader overleg met de technisch acceptant de
uiteindelijke acceptatiebeslissing aan de aspirant-
verzekeringnemer zal mededelen. In deze versie
bestaat de functionele eenheid dus in ieder geval uit
de medisch en de technisch acceptant. Deze worden
ter uitvoering van hun werkzaamheden ondersteund
door een financiële of secretariële staf die aldus (ook)
deel uitmaakt van de functionele eenheid. De mede-
werkers binnen de functionele eenheid hebben een
afgeleide geheimhoudingsplicht van dezelfde omvang
als die van de medisch adviseur zelf. Dat bepaalt
artikel 13d van de Beroepscode van de GAV.

Welke informatie is “nodig” voor de
behandeling van de aanvraag

De vraag rijst wat moet worden verstaan onder het
begrip “nodig voor het behandelen van de aanvraag
van de verzekering”. Enige duidelijkheid op dit punt
biedt artikel 10 lid 3 van de WMK waarin is bepaald
dat de medisch adviseur de keuringvrager niet meer
meedeelt dan voor het doel van de keuring strikt
noodzakelijk is. Rijst wel de vraag wat dat dan precies
is. Bijvoorbeeld of enkel is toegestaan de mededeling
dat het ter verzekering aangeboden risico dient te
worden afgewezen of dat slechts te aanvaarden onder
uitsluiting van een bepaalde aandoening. Uit de

7 Zie eveneens kritisch over deze bepaling: W.M.A. Kalkman

en L.C. Geurts, de positie van de functionele eenheid bij

het omgaan met medische gegevens, VA 2003, p. 98.
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bij het aangaan van first party verzekeringen dat het
begrip “strikt noodzakelijk” in de zin van artikel 10 lid
3 WMK of “nodig” in de zin van artikel 12 van de
Beroepscode beperkt moet worden opgevat. 

De rol van de medisch adviseur bij de
schaderegeling van first party verzekeringen11

De vraag welke gegevens de medisch adviseur binnen de
functionele eenheid mag laten circuleren ter uitvoering
van een verzekeringsovereenkomst laat zich anders
beantwoorden dan die bij acceptatie van een aanvraag.
Vooropgesteld geldt ook hier het bepaalde in artikel 12
van de Beroepscode, waarin is neergelegd dat slechts die
medische gegevens beschikbaar worden gesteld door de
medisch adviseur die nodig zijn voor de beoordeling
van de aanspraak op de verzekering. Maar dan is ook
hier weer niet op voorhand duidelijk om wat voor
medische informatie het dan precies gaat. Ofschoon de
Raad van Toezicht12 zich de afgelopen jaren diverse
keren heeft uitgesproken over het beheer van medische
gegevens door de medisch adviseur en het vrijgeven
daarvan aan de functionele eenheid, heeft de Raad tot
op heden geen klip en klaar antwoord gegeven over de
vraag welke gegevens het dan specifiek betreft13.

Centraal staat te dezen de inhoud van de toepasselijke
polisvoorwaarden waardoor de rechtsverhouding
tussen partijen wordt geregeerd. Dat is immers het-
geen partijen zijn overeengekomen en waaruit jegens
elkaar aldus rechten en verplichtingen voortvloeien. 

Afhankelijk van de inhoud daarvan is bijvoorbeeld
(ook) de revalidatie of de reïntegratie van de
verzekerde in de dekking begrepen. In dat geval is 
ter beantwoording van de vraag wat “nodig” is voor
de beoordeling van de aanspraak op de verzekering
bijvoorbeeld vereist:
(a) een beschrijving van de beperkingen waarvan bij 

de verzekerde sprake is;
(b) een heldere toelichting op de beschreven

beperkingen.
(c) een weergave van de mogelijkheden van revalidatie

die naar het oordeel van de medisch adviseur -
binnen de bandbreedte van de vastgestelde
beperkingen - bestaan bij verzekerde.

wetsgeschiedenis is op zichzelf af te leiden dat de
formulering van lid 3 van artikel 10 WMK de ruimte
biedt om meer te mogen rapporteren dan alleen de
mededeling “goedgekeurd” of “afgekeurd”8. Die visie
blijkt evenwel bij nadere lezing van de wetsgeschiedenis
gestoeld te zijn op de eisen die in de publiekrechtelijke
sector en de Algemene Wet Bestuursrecht aan de
besluitvorming stelt. Niet zozeer dus op particuliere
verzekeringsovereenkomsten waarom het te dezen gaat. 

De gezondheidsrechtelijke literatuur bepleit dat het
doel waarnaar artikel 10 lid 3 WMK verwijst is “de
medische beoordeling van het ter verzekering aange-
boden risico”, zodat een verdere uitleg dan de enkele
slotsom van de medisch adviseur in beginsel niet
vereist is9. Ik kan mij daarin vinden, omdat bij accep-
tatie in beginsel kan worden volstaan met de conclusie
in termen als bijvoorbeeld “geaccepteerd”, “geaccep-
teerd met een uitsluiting” of “niet geaccepteerd”. Voor
het antwoord op die vraag is het zeker in het
algemeen niet vereist dat de leden van de functionele
eenheid inzage verkrijgen in het integrale medisch
dossier van de aspirant-verzekeringnemer. Dus is dat,
in termen van de WMK, niet “strikt noodzakelijk”10.

Strikte uitleg begrip “nodig” in licht van het
beroepsgeheim

Niet uit het oog mag in dit verband worden verloren dat
de medisch adviseur een medisch beroepsgeheim heeft.
In de beslissing van het Medisch Tuchtcollege Amsterdam
van 8 oktober 1973 (MC 1974, 103) is af te leiden dat in
het algemeen niet meer dan de conclusies van het onder-
zoek mogen worden medegedeeld. Naar het oordeel van
het Medisch Tuchtcollege te ’s-Gravenhage mogen niet
meer gegevens worden verschaft dan strikt noodzakelijk
is (10 november 1976, TvG 1977, 13). Dat oordeel liep,
achteraf gezien, aldus vooruit op het bepaalde in artikel
10 lid 3 WMK. In een analoge kwestie heeft Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in de beslissing
van 18 november 1990 (TvG 1991, 13) overwogen dat
alleen mocht worden mede-gedeeld of de werknemer al
dan niet arbeidsongeschikt was, met dien verstande dat
de aanduiding van de aard van het onderzoek dat hij had
verricht om tot zijn oordeel te komen ook mocht
worden medegedeeld. Met andere woorden geldt dat
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8 Kamerstukken II 1995-1996, 23 259, nr. 17, p. 16.
9 H.J.J. Leenen, Handboek Gezondheidsrecht Deel I, vierde druk, p. 236-237; B. Sluyters, Goed beslissen of veel

geheimhouden, TvG 1993, p. 6; W.M.A. Kalkman en L.C. Geurts, de positie van de functionele eenheid bij het omgaan met

medische gegevens, VA 2003, p. 98.
10 Vgl. E.J. Wervelman, de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, diss. 2004, p. 170-171.
11 Het raadplegen waard bij de schaderegeling van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is het Schadeprotocol

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dat is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Het Schadeprotocol formuleert

een helder tijdspad aan de hand waarvan verzekeraars in de praktijk de schaderegeling ter hand plegen te nemen. Mijn

proefschrift volgt in grote lijnen het tijdspad dat het Verbond van Verzekeraars in het Schadeprotocol hanteert. 
12 Zie bijvoorbeeld: RvT III-98/29; RvT III-90/34; RvT 2000/84 (Mo.); RvT 2001, 30-31 (Med.).
13 Vgl. in dit verband ook de opvatting van W.M.A. Kalkman en L.C. Geurts, de positie van de functionele eenheid bij het

omgaan met medische gegevens, VA 2003, p. 98 en volgende.
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overgelaten om te beoordelen of de aan de functionele
eenheid beschikbaar te stellen gegevens nodig zijn voor
de beoordeling van de aanspraak op de verzekering. Het
beschikbaar stellen van een integraal expertiserapport
staat daarmee, als uitgangspunt, naar mijn mening op
gespannen voet. Het is op zichzelf duidelijk dat de
beperkingen die in een expertise-rapportage zijn
neergelegd, en zijn vertaald in een belastbaarheids-
profiel door de medisch adviseur, nodig kúnnen zijn
voor de beoordeling van de aanspraak op de
verzekering door de arbeidsdeskundige. Maar doorgaans
behelst een expertiserapportage echter veel meer en
andere informatie die voor de beoordeling van de
aanspraak op de polis niet, althans niet als uitgangs-
punt, nodig is. Datzelfde geldt mijns inziens voor het
antwoord op vragen door de medisch adviseur aan de
behandelend sector. Daarnaast rijst bij mij omtrent de
suggestie van Kalkman en Geurts de vraag wat in hun
beider visie dan eigenlijk niet nodig is om beschikbaar
te stellen. Niet voor niets heeft de eigen beroepsgroep
van medisch adviseurs er met de bewoordingen van
artikel 12 van de Beroepscode -“slechts die medische
gegevens”- voor gekozen dat het gaat om het
betrachten van terughoudendheid en uitdrukkelijk niet
om het prijsgeven van alle informatie die onder het
beheer van de medisch adviseur valt. 

Omzeilen van een beperking door afgifte van
een machtiging?

De vraag wordt wel gesteld of een beperking ten
aanzien van het inzien van medische informatie kan
worden omzeild met behulp van het verkrijgen van
een medische machtiging. Het antwoord op die vraag
luidt negatief ten aanzien van de acceptatie van
verzekeringen. Artikel 10 lid 3 WMK staat daaraan
immers in de weg door (dwingendrechtelijk) te
bepalen dat aan de keuringvrager geen medische
informatie wordt verstrekt die het noodzakelijke voor
de beoordeling van het ter verzekering aangeboden
risico te boven gaat. Een dwingendrechtelijke bepaling
als deze kan niet met behulp van een medisch
machtiging worden omzeild. 

Bij de schadebehandeling ligt dit anders, zij het dat
deze discussie daar wat mij betreft een louter
theoretische is. De overdracht van de gegevens is
immers ofwel nódig ter beoordeling van de aanspraak
op de polis en dus zónder toestemming toegestaan. Of
de overdracht is niet nodig en dan dus ook voor de
functionele eenheid naar het oordeel van de medisch
adviseur niet van belang voor de beoordeling van de
aanspraak op de polis.

Het is aldus duidelijk dat een nauwgezette schade-
regeling met zich mee kan brengen dat de functionele
eenheid over meer medische informatie dient te
kunnen beschikken dan louter de gevolgtrekking
daarvan door de medisch adviseur. De functionele
eenheid moet van zodanige informatie worden
voorzien dat hij in staat is om de juridische vertaalslag
te kunnen maken naar het recht op uitkering
krachtens de toepasselijke polisvoorwaarden.

Relevant is in dit verband de positie van de arbeids-
deskundige die naar mijn stellige overtuiging bij de
schaderegeling van first party verzekeringen behoort
tot de functionele eenheid14. In het midden te laten of
deze werkzaam is binnen de verzekeringsmaatschappij
of daarbuiten. Niet het behoren tot eenzelfde organi-
satie, maar het behoren tot een zelfde functionele
éénheid vormt namelijk het wezenlijke criterium voor
het verlenen van toegang tot de medische informatie15.
De arbeidsdeskundige moet aan de hand van het door
de medisch adviseur vastgestelde belastbaarheids-
patroon met de toelichting daarop in staat worden
gesteld om bijvoorbeeld een berekening te kunnen
maken van de mate van arbeidsongeschiktheid. Of om
een beeld te krijgen van de medische (on)mogelijk-
heden ter reïntegratie van de verzekerde. Nu het
belastbaarheidsprofiel en de toelichting daarop “nodig”
zijn voor de beoordeling van de aanspraak mag de
medisch adviseur die medische gegevens aldus
beschikbaar stellen aan de functionele eenheid. 

Bij het verlenen van inzage in de medische gegevens
bij de schaderegeling zou ik overigens niet zover
willen gaan als Kalkman en Geurts die betogen dat
onder de “nodige informatie” in ieder geval te
verstaan zijn de antwoorden van de behandelend arts
op gerichte vragen van de medisch adviseur en de
integrale tekst van een verkregen expertiserapportage
waarin de antwoorden van de keurend arts op gerichte
vragen zijn te vinden16. De auteurs motiveren hun
visie door te stellen dat deze vragen immers zijn
gesteld in het kader van de behandeling van de
aanspraak en noodzakelijk zijn voor de afhandeling en
juridische beoordeling van die aanspraak. Aangezien
de vragen en de keuze van de keurend arts of specialist
vaak in overleg met de verzekerde zal plaatsvinden,
weet of behoort de verzekerde dan te weten dat het
antwoord op de vastgestelde vraag onderdeel uitmaakt
van de beoordeling van de aanspraak, aldus nog steeds
Kalkman en Geurts.

Hun opvatting is, dunkt mij, - als uitgangspunt - te
ruim. Nogmaals, het is aan de medisch adviseur zélf
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14 Vgl. diss., p. 364.
15 Vgl. de toelichting op artikel 2 onder k van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, Stcrt. 3

februari 2003, nr. 23, p. 16.
16 W.M.A. Kalkman en L.C. Geurts, de positie van de functionele eenheid bij het omgaan met medische gegevens, VA 2003, p.

98 en volgende.
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Op 29 september 2004 werd door de Münchener Rück in Utrecht een symposium georganiseerd voor genees-
kundig adviseurs en medisch acceptanten. Een van de sprekers was Dr. Andreas Armuss van de Münchener
Rück, die een voordracht hield over de (met name klinische) diagnosestelling bij gewrichtspijn in relatie tot
acceptatie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan het onder-
scheid tussen arthritis en arthrose (in Duitsland osteoarthritis genoemd). Tijdens zijn voordracht presen-
teerde hij bijgaand schema dat wij plaatsen met toestemming van en dank aan de Münchener Rück.

Red.
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Als levensverzekeraar heeft u het liefst kerngezonde cliënten.
Mensen die probleemloos te verzekeren zijn. Maar u krijgt
óók te maken met moeilijk te verzekeren cliënten. Mensen
met aanwijsbaar verhoogd gezondheidsrisico, bijvoorbeeld
doordat zij lijden aan diabetes, een hartafwijking, nierfalen of
kanker. Of doordat zij een verleden van alcohol- of drugsver-
slaving hebben. U zou ze graag helpen, maar vindt het risico
verzekeringstechnisch onverantwoord. Hoezeer het u ook spijt,
u móet ‘nee’ verkopen.

Moet? Nee. In veel gevallen kunnen wij u helpen deze bijzondere
cliëntengroep tóch te verzekeren. De ervaring wijst uit dat wij
ook voor cliënten met zwaardere medische aandoeningen toch
met een offerte kunnen komen. Dit op basis van een grote 
medische expertise, speciale aanpassingen van sterftetabellen en
samenwerking met gespecialiseerde Europese partners. Hoe het
precies werkt, is minder van belang dan dat het werkt. Dus staat
u ooit op het punt een aanvraag voor een levensverzekering 
op medische indicatie af te wijzen, denk dan aan De Hoop.

Niet iedereen is zo makkelijk te verzekeren.

POSTBUS 532, 2501 CM ‘S-GRAVENHAGE. TELEFOON (070) 342 13 13.
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GAVscoop werd verzonden aan de leden van de GAV.
Daarnaast werd GAVscoop verzonden aan achttien
externe abonnees waarvan vijftien betalende. Het
drukwerk werd verzorgd door drukkerij Goudkuil. De
lay-out van GAVscoop werd verzorgd door HieroSign.

In 2004 konden 80 pagina’s worden uitgegeven. De
drie uitgaven kenmerkten zich door een breed over-
zicht van het werkterrein van de medisch adviseur in
particuliere verzekeringszaken.

Bijzondere vermelding verdient het uitbrengen in mei
2004 van een separate Index over de eerste zeven
jaargangen. De Index werd tegelijk met de eerste
uitgave van 2004 verzonden.

De Stichting staat in voorkomende gevallen het
bestuur van de GAV bij bij de organisatie van het
wetenschappelijk deel van de algemene leden-
vergadering van de GAV. In dit kader werd door de
Stichting bemiddeld bij het vinden van een spreker
voor de algemene ledenvergadering van 28 oktober
2004. Een artikel naar aanleiding van de betreffende
lezing is opgenomen in deze eerste uitgave van 2005.

De in 2003 opgerichte commissie Dr. Evert Bosch Prijs
formuleerde in 2004 nadere voorstellen, de
verwachting is dat in 2005 een definitief voorstel aan
het Bestuur van de GAV kan worden gepresenteerd. 

Het bestuur werd gedurende het jaar 2004 gevormd
door:

Dhr. K. de Wilde, voorzitter,
Mw. G.A. van Beelen, penningmeester,
Mw. N.W.M. van Cappellen – de Graaf, 
Dhr. J.J. Meulenkamp, 

Het bestuur werd ondersteund door:
Dhr. S.J.H. Eggen,
Dhr. W.G. Fontein,
Dhr. F.S.L. Schmidt,
Dhr. M.L.A. Schotel.

De heer T.W.J.S. van der Helm, die vanaf 31-05-2001
in de functie van secretaris deel uitmaakte van het
bestuur trad per ultimo 2003 terug vanwege het
aanvaarden van de functie van secretaris binnen het
bestuur van de GAV.
De heer F.S.L. Schmidt versterkt het bestuur vanaf 09-
06-2004.
Gedurende 2004 was er geen formele secretaris. De
secretariële werkzaamheden werden door de
bestuursleden onderling verricht.

Het bestuur vergaderde zes keer in 2004.

De hoofdactiviteit van de Stichting is het uitgeven van
GAVscoop. In 2004 werden drie uitgaven gerealiseerd.

Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO)

Jaarverslag 2004

Naar aanleiding van het seminar 
d.d. 21 september 2005 georganiseerd door De Hoop

Seminair “Langer leven”
Verslag M.L.A. Schotel

Ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum organi-
seerde de N.V. Levensverzekering-Maatschappij De
Hoop op 21 september het seminar ”Langer leven,
aantrekkelijk perspectief op horrorscenario?”.
In het sfeervolle en statige 19e-eeuwse kasteel de
Wittenburg schetste haar directeur, drs. ir. P.J.A.Th.
Loyson de ontstaansgeschiedenis van deze in het jaar
1905 opgerichte Nederlandse (her)verzekeraar. Deze
maatschappij, die overigens bijna ”Het Anker” had
geheten, een naam waarvan destijds toch afgezien was

omdat een anker nu eenmaal heel lang dient te zak-
ken eer het het gewenste houvast biedt, trad aan-
vankelijk niet alleen op als herverzekeraar, maar ook
als primaire verzekeraar voor arbeidsongeschiktheid.
Uit de aantekeningen en bewaard gebleven adviezen
van dr. A. Bonebakker, medisch adviseur van 1905 -
1947, bleek dat destijds talrijke kwalen, aandoeningen
en sociale situaties als feitelijk onverzekerbare risico's
werden beschouwd. Niet alleen diabetes, toxisch
struma, ulcus duodeni en het bezit van nog maar één
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levenslicht ziet. Helaas is er voor wat de Nederlandse
situatie betreft een kink in de kabel van de lijnrechte
toename van levensduur gekomen. Zou voor Neder-
land dan toch het moment zijn aangebroken om, na
de verbetering van de hygiène, de voeding, de arbeids-
omstandigheden en de consultatiebureau's voor
kinderen, te komen tot de instelling van consultatie-
bureau's voor vrouwen voor de overgang en mannen
voor de mid-life crise, CB's voor de jonge oudere? 

Mr Schraven sprak over het in Angelsaksische landen
als “longevity” betitelde verschijnsel van de lange(re)
leven(sduur). Als eerder lid van de SER terdege bekend
met de sociale verzekeringssituatie, maakte hij gewag
van het feit dat sinds het inwerkingtreden van de
Algemene Ouderdomswet in 1957, de te verwachten
tijd van leven na ingang van het pensioen met het
65e jaar, meer dan verdubbeld is: van zeven naar maar
liefst 15 jaren! Zijn meest aansprekende thema's waren
“Wij moeten de vergrijzing vieren” en “Oud en
vitaal”, vooral in Europa! 
Ten aanzien van de werkgelegenheid merkte hij onder
andere op dat in verband met de veroudering van en
in Nederland, in het jaar 2010 het percentage Neder-
landers dat werkzaam zal zijn in de zorg, zal zijn
toegenomen van elf naar 18 procent. Dit percentage
van 18 zal zelfs het percentage mensen dat werkzaam
is in productiebedrijven overstijgen. Vanaf dat jaar
zullen werkgevers moeten hengelen naar de enkeling
die zich dan nog op de arbeidsmarkt aanbiedt.
Schraven besloot zijn voordracht met de voorspelling
dat het wenselijk en te verwachten is dat de pensioen-
gerechtigde leeftijd geleidelijk, met één maand per jaar
opgetrokken wordt tot het 67e jaar. Bij een stabiele
eindleeftijd van de bevolking heeft dit tot gevolg dat
men na de pensionering nog zo'n 13 jaar ”van Drees”
kan trekken. Een en ander zal het huishoudboekje van
de Nederlandse staat, wat dit betreft, dan sluitend
kunnen maken, zodat de vergrijzing -inderdaad- geen
bedreiging meer zal zijn.

Als derde en laatste spreker trad prof. Ruut Veenhoven
op. Met aardige statistische data omtrent Nederland,
Europa en de verdere wereld, deed hij de aanwezigen
kond van de resultaten van de door hem onderzochte
sociale condities voor menselijk geluk. Interne en
externe werksatisfactie en levensgeluk, hetzij continu,
hetzij bij vlagen, werden op een rationele wijze
behandeld. Zijn voordracht met de titel “Is langer
leven leuk?”, kende vele gelukkige momenten. Hoewel
de juist deze week afgesloten CAO onderhandelingen
in de Bank- en Verzekeringssector leerden dat in het
vervolg de pensioengerechtigde leeftijd niet meer op

nier, het feit dat een aanvrager caféhouder was, maar
ook de omstandigheid van financiële zorgen in combi-
natie met een liesbreuk stond een normale acceptatie,
zelfs nog in 1964, in de weg. 
De gedachte achter het herverzekeren is dat het voor
alle betrokkenen, klant en verzekeraar, ten alle tijden
beter is dat een medische kwestie zo min mogelijk
aanleiding is voor een afwijzing door de verzekerings-
maatschappij. Voor de klanten immers een belastende
ervaring en voor de verzekeraar een weinig plezierige
boodschap om de klant mee te confronteren.
De herverzekeringsmaatschappij vervult daarom tot op
de dag van vandaag een duidelijk maatschappelijke
rol. Immers, dankzij de expertise van de herverzekaar
en haar internationale herverzekeringsrelaties, kunnen
anders onverzekerbare risico's -weliswaar tegen aan-
gepaste premies- wel verzekerd worden. Primaire
verzekeraars behoeven bijgevolg nog maar in een
enkel geval 'nee' te verkopen bij de gestage stroom van
verzekeringsaanvragen van kandidaten met een eigen-
lijk te zeer verhoogd risico.

Tijdens het seminar, onder de hoede van de met
priemende pozen optredende Andries Knevel, kwamen
achtereenvolgens prof. Rudi Westendorp1, mr Jacques
Schraven2 en prof. Ruut Veenhoven3 te spreken over
het zeer toepasselijke onderwerp “Veroudering”.

Prof. Westendorp schetste op de hem, zeker ook van
de GAV-dag te Zeist, bekende wijze de ontwikkeling
van het ouder worden, zowel in Nederland, als daar-
buiten. Verwijzend naar de Hydra, enerzijds als het
mythologisch monster anderzijds als het nietig sloot-
diertje dat slechts dan sterft wanneer het uit zijn
element wordt gehaald of wanneer het gemaltraiteerd
wordt, besprak hij de veroudering van de mens en de
bevolking als geheel. Zijn drie theses:. veroudering is vermijdbaar. ouderdom komt met gezondheid en . ouderdom is een prettig deel van het leven,
gaven aanleiding tot een levendige discussie, tijdens
welke ook de statement “mooi oud worden is maak-
baar” gedoceerd werd. Zijn statistic state of the art of
gerontology gaf almaar stijgende levenslijnen weer
sedert de mens vele millennia geleden uit Afrika
kwam. De destijds 40-jarige levensduur was er juist
voldoende om via de elkaar opvolgende generaties de
mens als soort te laten voortbestaan. Blijkens de
gepresenteerde statistieken komt de mens inmiddels in
de buurt van het drievoudige! Dit geldt zeker ten aan-
zien van de wereldtendens, Japan in het bijzonder,
hier stijgt de te verwachten overlijdensleeftijd steeds
met 2,3 jaar bij elk decennium dat men later het
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1 Prof. dr. R.G. J. Westendorp, internist / epidemioloog, hoofd van de afdeling Gerontologie en Geriatrie van het Leids

Universitair Medisch Centrum.
2 Mr J. H. Schraven, eerder president directeur Shell Nederland B.V., voorzitter VNO-NCW, voorzitter van de Stichting van de

Arbeid en lid van de Bankraad.
3 Prof.dr. R.Veenhoven, socioloog, Erasmus Universiteit Rotterdam, beheerder van de World Database of Happiness Studies,

redacteur van de Journal of Happiness Studies.
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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.

2005

26 oktober * Seminar Münchener Rück

Locatie: Grand Hotel Karel V, Utrecht

9 november * “Hart- en vaatziekten”, nieuwe inzichten in risicofactoren

Organisatie: Benecke N.I.

Locatie: AMC, Amsterdam

Kosten: € 295,-, ex. BTW

Doelgroep: bedrijfs- en verzekeringsartsen

Info: www.benecke.nl of Benecke N.I., deelnemersadministratie,

020-6966349

10 & 11 november * GAV-symposium “De eis van het bewijs”

Organisatie: GAV

Locatie: Hotel/congrescentrum "De heerlickheijd van Ermelo",

Ermelo

Kosten: GAV-leden 1 dag € 250,-, 2 dagen € 425,-, niet-GAV-leden

1 dag € 275,-, 2 dagen € 475,-, diner op donderdag € 48,-

Doelgroep: geneeskundig adviseurs, bedrijfs- en verzekeringsartsen

Info: www.gavdagen.nl

62-jarige leeftijd maar op 65 jaar gesteld werd, bleek
dit onderhandelingsresultaat toch een mogelijk geluk-
kige greep. Want, hoe langer de mens geïnteresseerd
bezig is met zijn beroepswerkzaamheden, hoe langer
en ook nog gelukkiger men leeft! En dat dat dan
beduidend langer is dan in de tijd van onze ouders en
grootouders, bleek al uit de eerste voordracht.
Interessant lijken ook de studies naar met name
genetische factoren met betrekking tot longevity.
Stambomen, genealogiëen met 90-jarigen die nog op
levendige wijze met hun ook op die hoge leeftijd
gekomen zusters en broers converseren, kunnen
waardevolle onderzoeksresultaten opleveren. Foto's
van nog op zeer hoge leeftijd boerende agrariërs, en
zelfs hoogbejaarde kasteleins, gaven een impressie van
de mogelijkheden 20 of 30 jaar na de gangbare
pensioenleeftijd. De mortaliteisratio van personen in
een ”oudwordende familie“ bleek zelfs 0,66 te
bedragen ten opzichte van de doorsnee Nederlander.
Sociale omgevingsfactoren lijken slechts een onder-
geschikte rol te spelen te oordelen naar de sterfte-
statistieken qua eindleeftijd van de partners van
dergelijke allemaal-oud-wordende familieleden: 

slechts enkele tienden van procenten gunstiger dan de
norm. Het adagium “langer werken èn actief in de
wereld” geeft meer geluk in een langere en dus
zonniger herfst van het leven. Voor verder geluk
verwees prof. Veenhoven zijn gehoor naar zijn
internetsite4.

Nadat de drie sprekers op verzoek van dagvoorzitter
Knevel nog een beperkte troonrede in deze zin hadden
uitgesproken, bleef bij het deze middag weer enkele
uren ouder geworden gehoor zeker de wens van prof.
Veenhoven nazingen welke hij placht te richten tot
58-jarige medewerkers, die zich met een pensioen-
optie bij hem aandienen: "Ik wens je bij dezen 25 jaar
plezierig golfen!".

Sol omnibus lucet, in omne tempus !

4 www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl
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2005

16 november * “Medische rapportage bij personenschade”.

Het medisch expertiserapport. Opstellen, lezen en vertalen van

medische rapportages bij personenschade.

Organisatie: Studiecentrum Kerckebosch 

Locatie: Hotel-congrescentrum Mitland te Utrecht

Kosten: € 465,- excl. BTW

Info: www.kerckebosch.nl of Studiecentrum Kerckebosch, 

Tel. 030-6984222

E-mail: studiecentrum@kerckebosch.nl

17 november * GAV-cursus: Zorg en scriptieoverleg. 

Zie GAVscoop oktober 2004, pagina 50.

17 november * “Hersenletsel: te ziek om te werken?”

Doel: realiseren van betere voorwaarden voor mensen met NAH

die aan het werk willen.

Organisatie : Kennisontwikkeling arbeid en Niet-Aangeboren

Hersenletsel (NAH)

Locatie: DeFabrique, Westkanaaldijk 7 te Utrecht

Kosten: € 225,- inclusief lunch

Doelgroep: vertegenwoordigers van overheden, werknemers- en

werkgeversorganisaties, verzekeraars, reïntegratiebedrijven, CWI en

revalidatiecentra.

Info: PSW, Erik Houben, e.houben@psw.nl, tel 073-6124325

24 november * Algemene Ledenvergadering GAV.

Locatie: Amersfoortse Verzekeringen, Amersfoort

2006

12 januari * GAV-cursus: De expertise.

Zie GAVscoop oktober 2004, pagina 50.

9 februari Congres GAV/NVVG.

Locatie: Amstelveen, info volgt.

9 en 10 februari * GAV-cursus: levensverzekeringen

16 en 17 maart * GAV-cursus: personenschade

4 april * “Preferred Life”

Studiedag Actuarieel Genootschap GAV

info volgt.

18 en 19 mei * GAV-cursus: “arbeidsongeschiktheidsverzekeringen”

14 en 15 september * GAV-cursus: Toets en voordracht scripties. 

Zie GAVscoop oktober 2004, pagina 50.

2007

* ICLAM Locatie: Berlijn, Duitsland
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