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Van de Redactie
Amerikanen gebruiken zo’n handig ezelsbruggetje als
ze gebeurtenissen in de tijd willen plaatsen. Iets vond
plaats “tijdens het presidentschap van Carter/Nixon/
Clinton” en iedereen heeft een idee over hoelang dat
iets geleden is. Uiteraard zijn er enkele basisvoorwaarden, waaraan voldaan moet zijn wil dit ezelsbruggetje echt werken: de volgorde van presidenten
moet bekend zijn (lastig als je het over Bush hebt),
de duur van het presidentschap moet bij benadering
bekend zijn, terwijl de individuele presidentschappen te
lang noch te kort mogen duren. Je kunt je voorstellen
dat zo’n systeem in een Midden-Amerikaanse staat niet
werkt. Om dezelfde reden, maar dan omgekeerd, werkt
het systeem ook niet bij het Nederlandse, of in overtreffende trap, het Engelse koningshuis, waar
regeringsperioden eindeloos lijken. En wie in Nederland
herinnert zich de opeenvolgende minister-presidenten?
Dit soort mijmeringen kwamen bij mij op, terugdenkend aan “hoe het allemaal begon”, als ik zo vrij
mag zijn de tekst van een derderangsliedjeszanger te
parafraseren.
Huib van der Giesen was voorzitter van de GAV toen
in het bestuur geleidelijk de gedachte vaste voet kreeg
dat veranderende tijden een professioneler tijdschrift
vereisten dan het tot die tijd met zoveel inzet en
vrijwel op eigen kracht door Phons Schröder
uitgegeven GAV-Bulletin.
Phons had een eerste GAV-Bulletin uitgegeven in 1984
en, hoewel onverminderd enthousiast, was het
duidelijk dat zelfs het enthousiasme van Phons niet
bestand zou zijn tegen de tand des tijds en dat een
andere formulering noodzakelijk was.
Het oprichten van een tijdschrift is geen sinecure en
de aanloopfase kostte tijd. Peter Goddijn was
inmiddels Huib opgevolgd als voorzitter van de GAV,
toen uiteindelijk een eerste vergadering van de nieuw
leven ingeroepen ‘Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek’ gehouden kon
worden.

Op deze op 26 september 1996 bij AEGON te
‘s Gravenhage gehouden vergadering waren behalve
voorzitter Goddijn aanwezig: Appeldoorn, Baars, Van
Cappellen-De Graaf, Kneepkens, Paulusma-De Waal,
Schotel en ondergetekende.
Een aantal van deze namen staat nog immer op het
colofon van GAVscoop vermeld, bewijs voor een
stabiel en enthousiast team.
De naam GAVscoop werd met de meeste stemmen
gekozen uit een aantal van diverse zijden aangedragen
alternatieven.
Op de ledenvergadering van 27 november 1997 bij de
LEVOB te Leusden werd het eerste nummer van
GAVscoop met enig ceremonieel door Peter Goddijn
aan den volke getoond en onder applaus verwelkomd.
Sindsdien zijn wij er dankzij de hulp van velen in
geslaagd ieder jaar drie nummers uit te brengen met
bijdragen, deels afkomstig uit eigen gelederen en deels
van daartoe aangezochte externe deskundigen. Het
brede gebied van de medische advisering in
particuliere verzekeringszaken sluit een opdrogen van
de bron bij gebrek aan onderwerpen wel uit.
In de loop van de jaren daarna heeft GAVscoop enkele
malen een uiterlijke wijziging ondergaan en het eind
daarvan is nog niet in zicht, maar blijvende elementen
zijn de blauwe kleur en het alziend (toeziend?) oog
(van de medisch adviseur?) waaraan GAVscoop zijn
naam heeft te danken. De complementaire rode kleur
is gereserveerd voor speciale uitgaven als het
indexnummer en dit jubileumnummer.
Het voor u liggende exemplaar bevat geen wetenschappelijk nieuws. Wij hebben er naar gestreefd het
10-jarig bestaan van de redactie te vieren met een
terugblik naar een al veel langer bestaande GAV en
wensen u een ontspannen kijk- en leesplezier!
K . d e Wi l d e

De GAVscoopredactie met partners in 2003
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Overpeinzingen bij
10 jaar GAVscoop
Het jubileumnummer van onze GAVscoop ligt in uw
handen. Het is goed om stil te staan bij de grote
betekenis die dit blad voor ons heeft.

bepalen, niet meetbaar zijn. Weliswaar komen
menselijke gevoelens en emoties aan de oppervlakte
en zijn daardoor kenbaar, maar ze zijn niet in maat en
getal uit te drukken en evenmin laten ze zich
beschrijven in vergelijkingen en formules. Wie
gezondheid en ziekte uitsluitend wil beschrijven op
grond van “geobjectiveerde afwijkingen” moet niet
louter om die reden denken dat hij wetenschap
bedrijft. Hij bedrijft zelfbedrog. Toen Mahatma
Ghandi aan een hongerstaking bezig was ontdekte
men aceton in zijn urine. Hij zei tot zijn verontruste
begeleidster: “Aceton-bodies? How little science
knows! Life is more than chemistry, my child!”
Hoewel wij als medisch adviseurs een taak moeten
verrichten, die zich vaak niet leent voor een
wetenschappelijke benadering, beseffen wij dat de
wetenschappelijke traditie de hoeksteen van ons werk
dient te blijven.
Daarom hebben we in onze vereniging een tijdschrift
ontwikkeld, waarin wij onze wetenschap kwijt
kunnen. Een ieder, die wetenschappelijke inzichten
voor het voetlicht wil brengen, kan die bij de redactie
inleveren. Gelukkig is die redactie streng. Alles wat
niet binnen de doelstelling van het blad past en alles
wat riekt naar pseudo-wetenschap wordt met straffe
hand geweerd. Daarom is het een blad van hoog
wetenschappelijk gehalte geworden. We kunnen er
trots op zijn. Ook zijn we trots op de mensen, die in
de afgelopen tien jaar de publicatie van het blad met
hun noeste arbeid mogelijk hebben gemaakt. Als
scheidend voorzitter van het GAV-bestuur wil ik de
reactie van ons prachtige blad GAVscoop gelukwensen
met deze prestatie en aanmoedigen om vooral door te
gaan met hun belangrijke taak in deze roerige tijden,
waarin wij het baken de wetenschap harder dan ooit
nodig zullen hebben.
W. S c h u w i r t h
Vo o r z i t t e r G AV

In deze wereld, die er helaas steeds grimmiger en
vijandiger uit gaat zien, voltrekken veranderingen zich
in een steeds sneller tempo. Wegen, die voorheen de
hoofdroute leken, blijken plotseling een zijpad of zelfs
een dwaalweg te zijn. Ook wij medisch adviseurs
moeten steeds meer op onze hoede zijn en voorbereid
op onverwachte wendingen. De GAV beleeft roerige
tijden. Ik voorspel u dat onze vereniging er over vijf
jaar fundamenteel anders uit zal zien dan in het
decennium, dat achter ons ligt. Met nimmer aflatende
inspanning streven we naar de status van een erkende
specialisatie. Alléén redden we dat niet. Samenwerking
is onontbeerlijk. Thans wordt het fundament gelegd
voor een nieuwe opleiding tot verzekeringsarts, die
zowel het publieke als het private terrein omvat.
Samenwerken met uitdrukkelijk behoud van de eigen
identiteit, dat is ons motto. Niemand weet wat de
toekomst brengt, maar gelukkig zijn we voorzien van
een kompas, dat “wetenschap” heet.
Het feit dat wij een erkende wetenschappelijke
vereniging zijn vervult ons met trots. Het bedrijven
van wetenschap ligt diep verankerd in ons westers
denken. De oeroude Europese universiteiten, met hun
lange traditie, leggen hiervan getuigenis af. Maar
“wetenschappelijk” ben je niet zomaar. Het is geen
loze kreet. Het is een predicaat, dat verplichtingen
schept. Wetenschap kent zijn eigen “normen en
waarden”.
Een goed wetenschapper wil graag alles meten, want
“scire est mensurare”. Maar de geneeskunde als
wetenschap heeft de handicap, dat een groot aantal
fenomenen, die ons gedrag en onze gezondheid

GAV-cursus in het “stamhotel” Hotel Erica te Berg en Dal in 1993
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Polis 30 november 1914

Polis 23 november 1914

Polis 23 november 1914

De geschiedenis van de GAV
R.F.J.M. Kneepkens

De vereniging was in 2001 honderd jaar oud. Het blijft
wennen voor de leden die in 1995 nog het 85-jarig
bestaan hebben gevierd. In zes jaar vijftien jaar ouder
worden is niet elke vereniging gegeven. Toch is het
niet de eerste maal dat de vereniging een dergelijke
wonderbaarlijke veroudering kende. In 1960, als de
Nederlandsche vereeniging voor levensverzekeringgeneeskunde tussen de veertien en achttien jaar oud is,
wordt na de vondst van de statuten uit 1910 van
de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs
van levensverzekeringmaatschappijen besloten dat de
Nederlandsche vereeniging voor levensverzekeringgeneeskunde vijftig jaar oud is. De vereniging
beschouwt zichzelf als de voortzetting van deze oude
in 1939 statutair ontbonden voorganger, ondanks het
groot aantal jaren dat Nederland geen actieve
vereniging van geneeskundig adviseurs telde. In hoeverre dit terecht is of niet, is nu niet meer te bepalen.
Het oudste stuk in het verenigingsarchief is gedateerd
7 december 1947. Behalve enkele verwijzingen naar
een bijeenkomst in 1946 bevat het stuk geen aanwijzingen over de heroprichting van de vereniging.
Het aantal geneeskundig adviseurs in Nederland is
beperkt. Onderling overleg is er altijd geweest en zal er
altijd zijn. Het is aannemelijk dat de vereniging altijd
aanwezig is geweest, zij het soms sluimerend, dan
weer bruisend, soms met statuten, dan weer zonder,
soms met een actief Dagelijks Bestuur, dan weer
zonder. Om die reden heeft de ledenvergadering in
1960 besloten om de vooroorlogse periode mee te
tellen bij de vaststelling van de ouderdom en om die
reden houden wij sinds 1999 24 september 1901 aan
als oprichtingsdatum, in plaats van 1 oktober 1910.
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De oprichting
De geschiedenis van de Nederlandse vereniging van
geneeskundig adviseurs begint niet in Nederland,
maar in België. Van maandag 25 tot en met vrijdag
29 september 1899 organiseert Dr. Poëls, médecin en
chef van de Compagnie Belge d'Assurances Générales, te
Brussel het eerste internationale congres van geneesheren verbonden aan levensverzekeringsmaatschappijen. Doel van het congres is te komen tot
uniformering van statistieken en formulieren, als eerste
stap op de lange weg der wetenschap. De belangrijkste
medische onderwerpen zouden op een hedendaags
congres niet misstaan: diabetes mellitus, albuminurie,
alcoholisme en tuberculose. Tijdens het congres wordt
de idee geopperd om een internationale vereniging van
verzekeringsartsen op te richten, tijdens een tweede
internationaal congres. Omdat de Nederlanders na de
Belgen het talrijkst zijn, ligt het voor de hand om het
tweede congres in Nederland te houden.
Het tweede internationale congres vindt plaats van
maandag 23 tot en met donderdag 26 september 1901
in de aula van de Universiteit van Amsterdam, onder
voorzitterschap van Jacob van Geuns. Zowel de
medische onderwerpen als de conclusies sluiten nauw
aan bij het eerste congres. Ook tijdens het tweede
congres wordt gesproken over de noodzaak van statistiek
en uniformering van formulieren en meetmethoden.
Sommige sprekers tonen zich een visionair. Zo voorspelt
Professor B.J. Stokvis uit Amsterdam tijdens zijn
bespreking van het belang van urineonderzoek het
ontstaan van speciale keuringsinstituten.
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Het tweede congres is vanaf aanvang een groot succes
en op dinsdag 24 september 1901 is de oprichting van
de Association Internationale des Médecin-Experts de
Compagnies d'Assurances een feit. Op het zelfde moment
worden de nationale comités opgericht. Het Nederlandse comité wordt gevormd door de geneesheren
Jacob van Geuns (voorzitter), geneeskundig adviseur van
de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en
Lijfrente en algemeen secretaris van de N.M.G.; Jan Coert
(vice-voorzitter), geneeskundig adviseur van de Eerste
Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het leven, tegen
invaliditeit en ongelukken en lijfarts van H.M. de
koningin; C.F.J. Blooker (vice-voorzitter tot 1902),
geneeskundig adviseur van de Nederlandsche
Verzekeringsbank; Leendert C. van der Meulen (secretarispenningmeester vanaf 1902), geneeskundig adviseur van
de Verzekeringsbank Victoria; en nog acht anderen. Het
reglement van de Association internationale des médecin-

experts legt de verantwoordelijkheid voor het aannemen
van nieuwe leden bij de nationale comités.
De Nederlandse vereniging
De "Association Internationale des Médecin-Experts de
Compagnies d'Assurances" gaat voortvarend van start.
Zoals in het reglement is vastgelegd wordt vanaf 1902
het Bulletin de l' Association Internationale des MédecinExperts de Compagnies d'Assurances uitgegeven. Er volgen
twee internationale congressen: het derde
internationale congres vindt plaats van 25 tot en met
28 mei te Parijs en het vierde van 10 tot en met 15
september 1906 te Berlijn. Daarna ebt het enthousiasme
weg. In het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
van 6 februari 1909, pagina 439, wordt over het
geplande vijfde internationale congres de volgende
ingezonden mededeling geplaatst:

INTERNATIONAAL CONGRES VAN GENEESHEEREN VERBONDEN AAN
LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN.
Het bestuur van de Ned. afdeeling der 'Association Internationale des Médecins Experts de Compagnies
d'Assurances' deelt mede, dat het internationale congres, dat in dit jaar in Weenen zou plaats hebben,
niet doorgaat en is uitgesteld tot 1910 en dan in Stockholm gehouden zal worden. Het plan om het
congres der actuarissen ter zelfder tijd als dat der geneeskundigen te houden verviel
door gebrek aan samenwerking,
Namens het bestuur der Ned. afdeeling:
L.C. VAN DER MEULEN, secretaris
Amsterdam, 29 Januari 1909.

Het congres in Stockholm in 1910 vindt geen doorgang. De Association Internationale des Médecins Experts
de Compagnies d'Assurances sterft negen jaar na de
oprichting een stille dood. Het bestuur van het
Nederlandse comité, inmiddels onder voorzitterschap
van Jan Coert, besluit daarop als zelfstandige
vereniging verder te gaan. De officiële oprichtingsdatum van de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen is
1 oktober 1910. De samenstelling van de vereniging
en haar bestuur is identiek aan de samenstelling van
de Nederlandse afdeling van de Association
Internationale des Médecins Experts de Compagnies
d'Assurances.

Bureau voor de Statistiek van minderwaardige Levens
opgericht en ondergebracht bij de Eerste Nederlandsche
Verzekering Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en
ongelukken. Een kleine commissie, waarvan ook de
geneeskundig adviseurs Bonebakker van De Hoop en
H.J. Coert van de Eerste Nederlandsche deel uitmaken,
is verantwoordelijk voor de opzet van de statistiek. De
naam van het bureau wordt later gewijzigd in Bureau
voor abnormale risico's, vanwege de klank. In de loop
der jaren komt een uitgebreide verzameling kaarten
tot stand, waarvan het aantal op 50 tot 60 duizend
mag worden geschat als op 3 Maart 1945 het archief
vernietigd wordt tijdens het bombardement van het
gebouw der Eerste Nederlandsche. De beherend
geneeskundig adviseur H.J. Coert is als geneeskundig
adviseur van de Eerste Nederlandsche de opvolger van
de eerder genoemde Jan Coert, tot 1917 voorzitter van
de vereniging. Welke rol de Nederlandsche vereeniging
van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen heeft gespeeld bij de totstandkoming van de

Helaas zijn geen bronnen bekend waaruit de exacte
activiteiten van de Nederlandsche vereeniging van
geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen mag blijken. In 1915 wordt op initiatief van
Van Wely, geneeskundig adviseur van de Olveh het
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statistiek is niet duidelijk. Toch mag gezien het
voorgaande verondersteld worden dat de vereniging in
1915 nog zeer actief is.

congreszaal, hetgeen een interessante kijk op het
verleden geeft.
Een groeiend aantal landen vaardigt geneeskundig
adviseurs af om plaats te nemen in de Permanent
International Committee for the Study of Life Assurance
Medicine. De Bureau bestaat uit twaalf personen. Elk
land heeft maximaal twee afgevaardigden in het
permanente internationale comité, de leden van de
Bureau niet meegerekend. Nederland is één van de
twaalf landen met een vaste afgevaardigde in de
Bureau en daarnaast twee afgevaardigden in het
permanente internationale comité.

Klasien Horstman verhaalt in haar boeken Verzekerd
Leven en Public bodies private lives dat in 1923 tijdens
een vergadering van de zojuist opgerichte
Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het
Levensverzekeringswezen wordt opgemerkt: "De
vereeniging van medisch adviseurs schijnt een
vreeslijk dooie boel te zijn. Ze bestaat inderdaad, maar
heeft geen rechtspersoonlijkheid. Spreker zal zich met
Dr. Coert in verbinding stellen ten einde te trachten
deze vereeniging wat nieuw leven in te blazen." Voor
zover bekend is het niet gelukt om de vereniging van
geneeskundig adviseurs weer een actieve rol te laten
spelen. Enkele jaren na de oprichting van het Bureau
voor de Statistiek van minderwaardige Levens overlijdt
voorzitter Jan Coert. Het is mogelijk dat zijn
overlijden een rol heeft gespeeld bij het inzakken van
de activiteiten van de vereniging van geneeskundig
adviseurs.
Tot 1942 wordt de actieve rol op het terrein van de
levensverzekeringsgeneeskunde hoofdzakelijk
waargenomen door de genoemde Nederlandsche
Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen. Op 1 september 1939 is de Nederlandsche
vereeniging van geneeskundige adviseurs van
levensverzekeringmaatschappijen ontbonden, zoals in de
statuten van 1911 is vastgelegd.

Nationale reprise
Waarschijnlijk beginnen de Nederlandse geneeskundig
adviseurs zich reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog
weer te organiseren, daartoe aangespoord door de
internationale congressen en naar verluidt omdat zij
zich steeds minder kunnen vinden in de opstelling
van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het
Levensverzekeringswezen.
De geneeskundig adviseurs herenigen zich vermoedelijk in 1942 - onder de naam Vereeniging van
medische adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen.
Zoals later zal blijken beschikt de vereniging in de
jaren 1942-1946 niet over een archief. Uit niets blijkt
dat de vereniging zichzelf beschouwd als een
voortzetting van de vereniging uit 1910, die zelf een
voortzetting is van de vereniging uit 1901. In de
oorlogsjaren vertoont de vereniging weinig activiteit.
In 1946 vervangt geneeskundig adviseur P.A. Voûte
zijn collega Hankes Drielsma als secretaris-penningmeester van de vereniging. Vanaf december 1947
begint Voûte met de aanleg van een verenigingsarchief. Op zondag 7 december 1947 vergadert de
vereniging in het gebouw van verzekeringsmaatschappij "De Utrecht". Onder voorzitterschap van
geneeskundig adviseur M.J. Roessingh besluit de
vergadering met algemene stemmen om de
verenigingsnaam te wijzigen in Nederlandsche
vereeniging voor levensverzekeringgeneeskunde.
De opvolgers van Voûte houden het archief minder
consequent bij. Met name de periode 1952-1964 is
niet volledig terug te vinden in het archief. Van de
vergaderingen van 1956 en 1962 en de extra
vergaderingen in 1959 en 1961 (?) zijn zelfs geen
notulen aanwezig. Toch is een aardig beeld te vormen
van de activiteiten van de vereniging. Tot en met 1956
worden de jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden op
zondag, met een huishoudelijk en wetenschappelijk
gedeelte voor de lunch en een wetenschappelijk
gedeelte na de lunch. Aan het eind van de middag
wordt de vergadering gesloten. De vergaderingen
vinden plaats ten kantore van een verzekeringsmaatschappij, die de leden koffie en thee aanbiedt en in de
meeste gevallen ook een lunch. Vanaf 1956 vinden de
vergaderingen op een zaterdag plaats, nog steeds

Internationale reprise
Vanaf 1928 wordt de roep om een internationale
organisatie steeds luider. Na drie jaar overleg volgt in
1931 de formatie van een permanente internationale
commissie - de Permanent International Committee for
the Study of Life Assurance Medicine - in Geneve, welke
op zijn beurt in 1932 in Brussel een uitvoerende
commissie (executive committee) benoemt, nu het
Bureau genaamd. De kersverse organisatie besluit in
1935 het eerste internationale congres te houden. In
1933 ontstaan er onverwachte problemen in het
beoogde gastland, waardoor het congres bijna geen
doorgang kan vinden. Begin 1934 komt er echter
redding uit Londen: men is bereid om de organisatie
van het eerste congres over te nemen. Zoals gepland
vindt het eerste International Congress of Life Assurance
Medicine (ICLAM) plaats in 1935.
Sinds het congres in Londen zijn vele congressen
gevolgd: Parijs 1939, Rome 1949, Stockholm 1952,
Aix-les-Bains 1955, Scheveningen 1958, Lissabon
1961, Luzern 1964, Tel-Aviv 1967, Londen 1970,
Mexico-City 1973, München 1976, Madrid 1979,
Brussel 1982, Tokio 1986, Den Haag 1989, London
1992, Washington 1995, Boedapest 1998, Sydney 2001
en Venetië 2004. Berlijn en Kaapstad zullen ons in
2007 en 2010 ontvangen. Tijdens elk congres worden
de vlaggen van deze congressen opgehangen in de
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éénmaal per jaar. In 1969 wordt gestart met een extra
werkvergadering die beperkt blijft tot een kort
huishoudelijk deel, voortgaat met test-cases en eindigt
met een gezamenlijke lunch. In 1977 wordt
overgestapt op de donderdag als vaste vergaderdag.

Uit het jaarverslag van 1985

De vereniging organiseert in 1958 te Scheveningen
het zesde internationale congres, het VIe Congres
international médecine d'assurances sur la vie, onder
voorzitterschap van geneeeskundig adviseur
H.D.E. Milders van De Nationale te Rotterdam, tevens
voorzitter van de vereniging. Helaas is over het
congres vrijwel niets terug te vinden in het archief
van de vereniging.

gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van
donderdag 13 juli 1961 nr. 134.
Tijdens de vergadering van 13 mei 1961 wordt
besloten om te bekijken of het vijftig jarig bestaan van
de vereniging alsnog gevierd kan worden middels een
vergadering in het najaar van 1961 te Amsterdam.
Aangezien de notulen van deze extra vergadering en
van de vergadering in 1962 in het archief ontbreken
bestaat geen zekerheid of het vijftig jarig bestaan
inderdaad gevierd is.

Met terugwerkende kracht

Varia

Tijdens de vergadering van 7 mei 1960 bij de
Nationale Levensverzekering Bank te Rotterdam deelt
de voorzitter de leden mede dat men de statuten van
de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs
van levensverzekeringmaatschappijen uit 1910 heeft
gevonden en dat deze vereniging al jaren lang niet
meer bestaat, daar het tijdperk waarvoor zij was
aangegaan in 1940 is verstreken. Besloten wordt om
koninklijke goedkeuring te vragen voor voortzetting
van de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige
adviseurs van levens-verzekeringmaatschappijen als
Nederlandse vereniging voor levensverzekeringgeneeskunde.
Hiermee schaft de Nederlandse vereniging voor levensverzekeringgeneeskunde zich in één keer een eerbiedwaardig verleden aan. Het voorstel om alsnog het
vijftig jarig bestaan te vieren gaat de aanwezige leden
te ver.
Op 1 juli 1960 wordt de vereniging statutair voortgezet als Nederlandse vereniging voor levensverzekeringgeneeskunde, gevestigd te Rotterdam, goedgekeurd bij
Koninklijk besluit van 31 mei 1961 nr. 50,
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Vanaf eind jaren vijftig wordt gediscussieerd over
toelating van geneeskundig adviseurs van varia
verzekeringsmaatschappijen tot de Nederlandse
vereniging voor Levensverzekeringgeneeskunde. In 1960
ontvangen de leden ontwerpen voor de statuten en het
huishoudelijk reglement, waarin een dubbel-vereniging
wordt voorgesteld van geneeskundig adviseurs van
levensverzekeringen en geneeskundig adviseurs van
variaverzekeringen. Na een heftige discussie wordt het
voorstel in stemming gebracht en daarin door
driekwart van de aanwezigen verworpen. Het bestuur
krijgt opdracht van de ledenvergadering om de
statuten en het reglement op dit punt aan te passen.
Vanaf dat moment verenigen de buitengesloten
geneeskundig adviseurs van variaverzekeringen zich in
een "varia-club", die zich naar buiten presenteert als
zelfstandige vereniging. Op 20 november 1971 wordt
de oprichting van de varia-vereniging statutair
vastgelegd: de Nederlandse vereniging van geneeskundig
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adviseurs van varia verzekeringsmaatschappijen, gevestigd
te Utrecht, gepubliceerd in de Nederlandse
Staatscourant van 20 juli 1972 nr 108.

De moderne tijd
De meeste geneeskundig adviseurs zijn mannen.
Helaas is niet bekend wanneer de eerste vrouwelijke
geneeskundig adviseur haar opwachting heeft gemaakt
bij de vereniging. Het zal niet lang geleden zijn
geweest. Pas in 1984 wordt - voor zover bekend - voor
het eerst een vrouw benoemd tot lid van het Dagelijks
Bestuur van de vereniging. B.G. Jonker wordt dan als
penningmeester geïnstalleerd. In november 1989
wordt zij als penningmeester vervangen door het
tweede vrouwelijke lid van het Dagelijks Bestuur,
J. Schreuder-Borkent, die zelf weer in 1995 als
penningmeester vervangen wordt door het derde
vrouwelijke lid van het Dagelijks Bestuur, A.J. Fransen.
Sinds deze drie vrouwelijke penningmeesters heeft het
bestuur wel vrouwelijke leden gehad, maar geen van
allen waren lid van het Dagelijks Bestuur.

Fusie
Na wederom heftige discussies worden op 17 januari
1978 alle leden van de Varia-vereniging alsnog lid van
de Nederlandse Vereniging voor Levensverzekeringgeneeskunde. Tot de daartoe benodigde statutenwijziging is
besloten op de vergaderingen van deze vereniging op
7 december 1978 en 17 mei 1979. Pas op 17 januari
1980 wordt de notaris bezocht, hetgeen leidt tot de
wijziging van de statuten en wijziging van de naam
van de Nederlandse Vereniging voor Levensverzekeringgeneeskunde op 18 januari 1980 in Nederlandse
vereniging van geneeskundig adviseurs bij verzekering
maatschappijen, gevestigd te 's-Gravenhage. In de
statuten worden twee secties in de vereniging
onderscheiden: leven en schade. Tijdens de fusievergadering van 7 december 1978 te Rotterdam wordt
op voorstel van D.D. Idzerda de afkorting beperkt tot
G.A.V. Duidelijk mag zijn dat de letter "V" in deze
afkorting staat voor "Verzekeringsmaatschappijen".
De door de heer W.F. Etty aan de Varia-vereniging
geschonken voorzittershamer krijgt van de directie
van de Hollandse Lloyd (gastheer tijdens de laatste
Varia-verenigingsvergadering) een zilveren plaatje met
de tekst: There is some old belief; That on some distant
shore; Far from disparity and grief; Old friends shall meet
once more. De hamer wordt aangeboden aan de nieuwe
gezamenlijke vereniging en ligt thans in de kast van
de voorzitter.
Op 24 november 1988 wordt in de algemene ledenvergadering besloten tot wijziging van de statuten,
hetgeen notarieel wordt vastgelegd op 21 april 1989.
De belangrijkste wijzigingen betreffen het opheffen
van de twee secties 'leven' en 'schade' en het opheffen
van het buitengewoon lidmaatschap.

1989 is een belangrijk jaar geweest voor de vereniging.
Voor de derde maal in de geschiedenis, na Amsterdam
1901 en Scheveningen 1958, vindt er een internationaal congres over levensverzekeringsgeneeskunde
plaats in Nederland. Het zestiende International
Congress of Life Assurance Medicine wordt van zondag
21 tot en met donderdag 25 mei 1989 gehouden in
het Nederlands Congrescentrum te Den Haag. Veel
Nederlandse geneeskundig adviseurs melden zich
wegens het congres aan als lid van de vereniging, met
als gevolg een ongekende groei. Het Haagse congres is
een van de laatste grote internationale congressen.
Sinds het congres van Londen 1992 daalt het aantal
gedelegeerden gestaag. Ook het aantal Nederlandse
deelnemers aan de internationale congressen daalt. In
Londen 1992 worden nog 40 Nederlandse deelnemers
geteld, in Washington 1995 nog maar 18, in 1998 in
Boedapest 11 en het congres in Sydney in 2001 trekt
nog 6 Nederlandse geneeskundig adviseurs. Ook het
congres in Venetië in 2004 wordt zeer matig bezocht.
2001 is eveneens een belangrijk jaar
voor de GAV: de statuten worden
gewijzigd waardoor de Vereniging
opengesteld wordt voor geneeskundig adviseurs die niet direct of
indirect verbonden zijn aan een
verzekeringsmaatschappij. Het
werkterrein van de particuliere
verzekeringsmarkt wordt de
bindende factor van de Vereniging.
De vereniging kent opnieuw een
aantal onderdelen, de aandachtscommissies leven, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en personenschade. De naam van de Vereniging
wordt aangepast: Nederlandse
Vereniging van Geneeskundig Adviseurs
in particuliere Verzekeringszaken. Het is
de vijfde naam sinds de herop-

Het GAV-bestuur met partners jaren 1995
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richting na de Tweede Wereldoorlog en de zevende
verenigingsnaam sinds de eerste oprichting van een
genootschap van geneeskundig adviseurs in
Nederland.
Sinds de eerste oprichting zijn meer dan honderd jaar
verstreken. In deze honderd jaar is de vereniging bijna
twintig maal zo groot geworden, is het werkterrein
verbreed van levensverzekeringen tot alle particuliere
verzekeringen waar een geneeskundig adviseur een rol

kan spelen, zijn een eigen opleiding en een wetenschappelijk tijdschrift in het leven geroepen en zijn de
wetenschappelijke bijeenkomsten van de vereniging
openbaar geworden. Kortom: de vereniging bloeit en
ziet de komende eeuw met vertrouwen tegemoet.
De auteur is speciale dank verschuldigd aan de
medewerkers van de AMEV-bibliotheek te Utrecht

Geraadpleegde bronnen
• Premier congrès international des médecins de compagnies d'assurances: Rapports, procès-verbaux des séances. Bruxelles
1899.
• Deuxième congrès international des médecins de compagnies d'assurances: Rapports, procès-verbaux des séances. Bruxelles
1901.
• Troisième congrès international des médecins de compagnies d'assurances: Rapports, procès-verbaux des séances. Paris 1903.
• Berichte und Verhandlungen des vierten internationalen Kongresses für Versicherungs-Medizin. Berlin 1906.
• Bulletin de l'association internationale des médecins-experts de compagnies d'assurances 1902-1904.
• Vereeniging voor Levensverzekering. Jaarboekje voor 1900.
• Vereeniging voor Levensverzekering. Jaarboekje voor 1902.
• Life assurance medicine: proceedings of the 10th international conference of life assurance medicine. London 1970.
• Annals of life insurance medicine: congress Brussels 1982.
• Annals of life insurance medicine: congress Tokyo 1986.
• Klasien Horstman. Verzekerd Leven. Babylon-De Geus: 1996.
• Klasien Horstman. Public bodies private lives. Erasmus publishing: 2001.
• GAV-verenigingsarchief 1947-1992.

GAV-bulletin 1985 nr. 2

GAV-bulletin 1987 nr. 1

GAVscoop, jaargang 10 jubileumnummer, oktober 2006

59

Bijlagen
geschiedenis van de GAV

RÉGLEMENT
D'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MÉDECIN-EXPERTS
DE COMPAGNIES D'ASSURANCE
Art. 1. Overeenkomstig den wensch, uitgesproken door het Eerste Internationale Congres van Geneesheeren,
verbonden aan Verzekerings-Maatschappijen, is den 24sten September 1901 eene internationale vereeniging van
verzekeringsdoctoren opgericht, kortaf genaamd: « Association internationale des médecins-experts. »
In ieder land zal een comité opgericht worden, samengesteld uit meerdere leden, die deel uitgemaakt hebben van
de comités van organisatie der vroegere congressen of aan deze congressen deelgenomen hebben. Een centraal
comité zal belast worden met de zorg voor de verwezenlijking van de bedoeling der Association.
Art. 2. Het doel der Association is:
a. Alle vragen te bestudeeren, betrekking hebbende op de medische expertise in verband met levens- en
ongevallenverzekering.
b. Op de algemeene vragen te antwoorden, die haar ter onderzoeking zullen worden voorgelegd.
c. De statistische werken te centraliseeren, die in de verschillende landen verzameld worden.
d. Voor de verwezenlijking te waken van de wenschen, uitgesproken door de internationale congressen van
verzekeringsdoctoren.
e. Met de comités van organisatie samen te werken tot voorbereiding van congreswerken.
f. Geregeld een blad uit te geven, ten doel hebbende de studie der vragen betreffende de medische expertise, in
verband met levens- en ongevallenverzekering.
Art. 3. De Association bestaat uit werkende leden en eereleden.
Art. 4. Niemand kan werkend lid zijn, die niet als medisch expert aan eene verzekeringsmaatschappij verbonden is.
Art. 5. De titel van eerelid zal kunnen worden toegekend aan geneesheeren die niet verbonden zijn aan eene
verzekeringsmaatschappij en aan personen, die buiten de geneeskundige wereld staan en die, door hunne
speciale kennis, zouden kunnen bijdragen tot de werken der Association.
Art. 6. De jaarlijksche contributie bedraagt frs. 5.
Art. 7. Het aantal der leden der Association is onbeperkt.
Art. 8. De voorstelling der candidaten geschiedt door briefjes, dragende den naam en de voornamen, de titels en
het adres van den candidaat. Deze briefjes moeten geteekend worden door twee getuigen en den candidaat en
ingeleverd worden bij het comité van het land, waar de candidaat woont. Dit comité beslist over de aanname
van den voorgestelden candidaat.
Het centraalcomité, dat te Brussel zetelt, registreert de aanname van nieuwe leden.

Uit: Van de redactie, GAV-bulletin 1986 nr. 2
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Statuten 1910
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van
donderdag 23 februari 1911, no. 46.
No. 266.
VEREENIGING:
Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen,
te Amsterdam.
Art. 1. De Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen,
gevestigd te Amsterdam, stelt zich ten doel bevordering van de belangen van den geneeskundigen dienst de
levensverzekering. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg en wel door: a. het wetenschappelijk
onderzoek van vraagstukken, betrekking hebbende op levensverzekeringgeneeskunde; b. het gemeenschappelijk
behandelen van al datgene wat met den geneeskundigen dienst der levensverzekering in verband staat.
Art. 2. De vereeniging is aangegaan voor een tijdperk van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen van af den dag der
oprichting, 1 October 1910. Zes maanden voor het verloopen van den termijn waarvoor de vereeniging is
aangegaan, is het bestuur verplicht eene ledenvergadering bijeen te roepen om over de al of niet voortduring van
de vereeniging te beslissen.
Art. 3. Inrichting en werk der vereeniging worden nader geregeld bij huishoudelijk reglement, hetwelk geene
bepalingen mag bevatten strijdende met deze statuten.
Art. 4. De leden der vereeniging worden onderscheiden in gewone en buitengewone leden.
Art. 5. Alle geneeskundigen, die als geneeskundig adviseur aan eene levensverzekeringmaatschappij verbonden
zijn, kunnen als gewoon lid worden aangenomen.
Art. 6. Alle geneeskundigen, die als onderzoekend geneesheer aan eene levensverzekeringmaatschappij
verbonden zijn, alsmede geneeskundigen, die belang stellen in de levensverzekeringgeneeskunde, kunnen als
buitengewoon lid door de vereeniging worden aangenomen.
Art. 7. Zij die het gewoon of buitengewoon lidmaatschap begeeren, melden zich aan bij het bestuur. op de
eerstvolgende ledenvergadering wordt over hun al of niet aanname beslist.
Art. 8. Op voorstel van het bestuur kan door de vereeniging een lid van zijn lidmaatschap vervallen verklaard
worden, wanneer hij handelingen pleegt, die hem en zijn stand onwaardig zijn.
Art. 9. Het gewoon lidmaatschap eindigt: a. door overlijden; b. door schriftelijke opzegging; c. door op te
houden geneeskundig adviseur eener levensverzekeringmaatschappij te zijn; d. op grond van artt. 8 en 20 dezer
statuten. Het buitengewoon lidmaatschap eindigt: a. door overlijden; b. door schriftelijke opzegging; c. op grond
van art. 8 en 20 dezer statuten.
Art. 10. Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden, die de betrekkingen van voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris-pennngmeester onderling verdeelen.
Art. 11. De leden van het bestuur worden op de eerste ledenvergadering in het kalenderjaar voor den tijd van 3
jaren gekozen uit de gewone leden. Zijn zijn slechts éénmaal dadelijk herkiesbaar, behalve de secretarispenningmeester, die telkens herkiesbaar is. Elk jaar treedt een lid af, de eerste maal wordt een rooster een rooster
van aftreding bij loting vastgesteld.
Art. 12. Bij tussentijdsch aftreden of overlijden van een der bestuursleden, wordt zijne functie waargenomen
door de overigen tot de eerstvolgende ledenvergadering.
Art. 13. Het bestuur beslist in alle spoedeischende zaken, doch is daarvan verantwoording schuldig op de
eerstvolgende ledenvergadering.
Art. 14. De voorzitter leidt de bestuurs- en de ledenvergaderingen. Eener bestuursvergadering wordt gehouden
zoo dikwijls de voorzitter of 2 andere leden van het bestuur zulks noodig achten.
Art. 15. De secretaris-penningmeester is belast: a. met het houden van de notulen der vergaderingen, met de
correspondentie en me de redactie van alle stukken de vereeniging betreffende; b. met het innen der gelden en
het beheer daarvan. Hij legt jaarlijks rekening en verantwoording van zijn geldelijk beheer af in de eerste
ledenvergadering in het kalenderjaar gehouden.
Art. 16. Een aftredend bestuurslid is verplicht de onder hem berustende stukken en andere bezittingen der
vereeniging binnen 14 dagen na zijne aftreding met behoorlijke verantwoording af te geven aan een der overige
leden van het bestuur.
Art. 17. De handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement alsmede de uitvoering van de
besluiten van de ledenvergaderingen zijn aan het bestuur opgedragen.
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Art. 18. Tot het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van bezittingen der vereeniging behoeft het bestuur de
goedkeuring van de ledenvergadering.
Art. 19. De geldmiddelen der vereeniging worden gevonden uit de contributies der leden, uit hoofdelijke
omslagen, uit vrijwillige bijdragen, uit renten van belegde gelden en dergelijke inkomsten.
Art. 20. De contributie der gewone en buitengewone leden bedraagt f 2 per jaar. Over de contributie wordt per
quitantie beschikt. Blijft een lid in gebreke de contributie te voldoen, dan ontvangt hij eene schriftelijke
aanmaning. Wordt binnen den tijd van 4 weken na het verzenden van die aanmaning de contributie niet
voldaan, dan vervalt het lidmaatschap.
Art. 21. Minstens éénmaal in het jaar wordt eene vergadering der leden gehouden.
Art. 22. De oproepingen tot alle ledenvergaderingen moeten 14 dagen te voren bij oproepingsbrief aan de leden
worden verzonden, met vermelding der te behandelen onderwerpen.
Art. 23. Over alle voorstellen wordt bij meerderheid van stemmen beslist, behoudens het bepaalde in artt. 8, 18,
24 en 25, alinea 1 en 2, der statuten, waar voor eene beslissing 2/3 der uitgebrachte stemmen noodig zijn. Blanco
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking der stemmen heeft eene nieuwe vrije stemming
plaats; mochten de stemmen opnieuw staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De stemming
over zaken geschiedt mondeling. De stemming over personen geschiedt schriftelijk. Is bij de eerste stemming
geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; is weder geen volstrekte
meerderheid verkregen, dan heeft eene stemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen op zicht
vereenigden. Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.
Art. 24. De statuten kunnen niet gewijzigd worden dan ten gevolge van een bepaald voorstel daartoe, dat in een
oproepingsbrief voor eene ledenvergadering is opgenomen en in die vergadering is aangenomen. De gewijzigde
statuten treden in werking den dag waarop de Koninklijke goedkeuring daarop zal zijn verkregen, of anders op
een lateren dag, door die vergadering te bepalen.
Art. 25. Behalve ontbinding der vereeniging wanneer de ermijn waarvoor zij is besloten, of op grond van de
bepalingen der wet, wordt de vereeniging binnentijds ontbonden indien een voorstel daartoe in den
oproepingsbrief voor eene ledenvergadering vermeld, in die vergadering door de leden is aangenomen. Over de
bezittingen der vereeniging wordt in het laatste geval op diezelfde ledenvergadering beschikt, terwijl bij elke
andere ontbinding eene speciaal daarvoor bijeen te roepen ledenvergadering daarover beslist, alles behoudens
inachtneming van het bepaalde bij art. 1702 B.W.
Art. 26. Alle verschillen en geschillen, welke mochten ontstaan tusschen de leden van het bestuur of tusschen
de leden dezer vereeniging onderling of tusschen een lid en een bestuurslid, zullen, zoo zij volgens de wet voor
eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door de ledenvergadering in hoogste instantie worden beslist.
Art. 27. In afwijking van het in de eerste alinea van art. 11 dezer statuten bepaalde, worden voor de eerste maal
voor den tijd van 3 jaren tot leden van het bestuur benoemd de heeren: dr. Jan Coert, te 's Gravenhage; dr.
Leendert Cornelis van der Meulen, te Amsterdam; waarvan de eerste als voorzitter, de tweede als secretarispenningmeester zal optreden, terwijl het derde lid (de ondervoorzitter) voor een gelijk tijdvak eerst zal worden
benoemd in de eerste ledenvergadering van het kalenderjaar 1911.
(Volgen de onderteekeningen.)
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 6 Jan. 1911 no. 45.
Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Namens den Minister,
De Secretaris-Generaal,
A. D. W. DE VRIES

Uit: Jaarverslag 1984
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Eerste voordracht
GAV-vergadering 1948
Het jaar 2006 is het tiende verschijningsjaar van GAVscoop, maar het zestigste kalenderjaar waarin de vereniging
wetenschappers en geneeskundig adviseurs uitnodigt om de leden toe te spreken op een Algemene Ledenvergadering.
Regelmatig treft de lezer in GAVscoop het verslag van zo'n spreekbeurt aan. Het is immers belangrijk om de nieuwste
ontwikkelingen op de voet te volgen.
Men zegt wel eens, dat men het verleden moet bestuderen om de toekomst te kennen. Alles is een herhaling van zetten. Als
dat klopt, kan men de nieuwste ontwikkelingen volgen, door de oude verslagen te lezen. Wellicht wilt u deze stelling zelf
onderzoeken. Het verenigingsarchief biedt hiervoor mogelijkheden. Vóórdat GAVscoop bestond bevatten de notulen van de
ledenvergadering tevens het verslag van de lezing. Hieronder is een van de oudste verslagen letterlijk overgenomen. De
spreker is een vermaard medisch adviseur.
R.F.J.M. Kneepkens

Wintervergadering van de Nederlandsche
Vereeniging voor Levensverzekeringgeneeskunde
op Zondag 28 november 1948 in het gebouw van
"de Nederlanden", van 1845, te 's-Gravenhage,
onder voorzitterschap van Dr. M.J. Roessingh.

Spr. licht de Inrichting van de kaarten nader toe, er
uitdrukkelijk op wijzend, dat de namen werden
weggelaten. Het waren uitsluitend gevallen geworden,
geen personen meer; alleen de initialen werden vermeld
om identificatie van de persoon, zo dit bij uitzondering
nodig mocht zijn, niet onmogelijk te maken.
Zo kwam er in den loop der jaren een uitgebreide
verzameling kaarten tot stand, waarvan het aantal op
het tijdstip van den brand in het gebouw der Eerste
Nederlandsche, alwaar het Bureau was ondergebracht,
op 3 Maart 1945, op 50 á 60 duizend mag worden
geschat.
De leiding van het Bureau berustte van den aanvang
af tot den ongeluksdag van den 3den Maart, die onze
gehele verzameling vernietigde, bij spreker, bijgestaan
door een ambtenaar voor het administratieve werk.
Grote zorg werd besteed aan het classificeren en rangschikken der kaarten, aan de controle en zo nodig
leiding geven aan het juist invullen ten kantore der
Maatschappijen en aan het optekenen van alle
mutaties, door uittreden uit de verzekering of ook wel
door ophouden een abnormaal risico te zijn omdat de
premieverhoging na een bepaald tijdstip niet meer
werd toegepast. Zorgvuldig moest telkens worden
gecontroleerd of de maatschappijen alle veranderingen te onzer kennis hadden gebracht.
De doodsoorzaken hadden natuurlijk de bijzondere
belangstelling van het Bureau. Helaas waren er in dit
opzicht nog al eens leegten, die door onvermoeid
naspeuren in menig geval nog wel vielen te achterhalen,
maar dikwerf ook niet. Spreker dringt er met klem op
aan, dat de medische adviseur bij een sterfgeval niet rust
voordat hij - ten behoeve van de statistiek - de doodsoorzaak te weten is gekomen. Het is sprekers ondervinding, dat dit pogen op een hoogst enkele
uitzondering na, steeds succes heeft. Want zonder

[....] Nadat deze technische aangelegenheden
besproken zijn, geeft de Voorzitter het woord aan
Dr. H.J. Coert voor het houden van zijn voordracht
over de geschiedenis van het Bureau voor abnormale
risico's en de medische statistiek in de
levensverzekeringgeneeskunde.
Spr. zet in het kort uiteen de wording en de werkwijze
van het "Bureau voor de Statistiek van minderwaardige
Levens", later, wegens de betere klank Bureau voor
abnormale Risico's genoemd. De oprichting is geschied
op initiatief van Dr. van Wely, destijds med.adv. van
de Olveh. Een kleine commissie, waarvan ook
Dr. Bonebakker, med.adviseur van "de Hoop" en
spreker deel uitmaakten, overlegde met den toenmaligen directeur van het Centraal Bureau van de
Statistiek, den Heer Methorst. Dit was in 1915. De
werkwijze werd aldus vastgesteld. Aan alle medewerkende maatschappijen - en alle van enige
betekenis traden toe - werden vanwege het Bureau
kaarten gezonden, waarop door de maatschappijen
een uittreksel der Geneeskundige rapporten zou
worden verwerkt van alle levens, die niet op de
normale voorwaarden waren aangenomen. Daaronder
vielen dus ook die levens, die wel is waar de normale
premie betaalden, maar op wie - voor zover dit uit een
aantekening van den med.adviseur op de rapporten
bleek - desniettemin enige beperking b.v. in verkorting
van den aangevraagden duur of anderszins, was
toegepast.
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voldoende kennis der doodsoorzaken is een statistische
bewerking van ons materiaal onbegonnen werk.
Bewerkt werden in den loop der jaren: de groep der
glycosurie en die van het ulcus pepticum (zie: Het
verzekeringsarchief......).
Op het program stonden als eerste onderwerpen: de
hypertensie en de albuminurie.

Tilburg voorstond en feitelijk iedere mededeling - ook
uitsluitend ten behoeve der statistiek - uit den boze
achtte, vond geen onverdeelde bijval. Meer instemming vond sprekers mening, neergelegd in het
minderheidsrapport, gesteund als ze werd van gezaghebbende zijde: is diegene, die de mededeling zal
doen behoorlijk tot spreker gemachtigd, dan is er
wettelijk geen geheim meer, zoals in 1915 mede in een
druk bezochte advocatenvergadering was vastgesteld.
Moreel was de arts dus volkomen verantwoord onder
deze voorwaarde voor de statistiek mededelingen te
doen. Was de uitkering in het geding, dan - aldus de
Centrale Commissie - moest ieder naar eigen geweten
beslissen wat hem te doen stond. Spreker zet nader
uiteen hoe de strijd over het beroepsgeheim in den
loop der jaren niet is verstomd. Het misverstand dat
het Centraal Bureau voor de statistiek de Levensverzekeringsgeneeskunde van voldoende gegevens
voorziet, duurt voort. Nog zeer onlangs raadde de
afgetreden voorzitter van de maatschappij,
Dr.Planteydt, ook voor de statistiek het geheim
gestreng te bewaren (Med.Contact, 13.10.48).
Spreker haalt verschillende voorbeelden aan uit zijn
langdurige ervaring, hoe verschillende collega's bezield
zijn met, wat op de Algem.vergadering in 1926
genoemd is, "de Eredienst van het Beroepsgeheim",
geheel uit het oog verliezende dat het beroepsgeheim
er is ten bate der mensheid en niet omgekeerd.
Intussen heeft spreker bij zijn naspeuringen van de
doodsoorzaken In het algemeen grote medewerking
van de collega's ondervonden; hij hoopt dat eens de
tijd mag aanbreken dat het Centraal Bureau van de
Statistiek zijn gegevens voor dit zuiver wetenschappelijk doel zal beschikbaar stellen, zoals thans
reeds ten aanzien van onderzoekingen op het gebied
van ziektestatistiek geschiedt.

Spreker gaat nader in op het mededelen van de doodsoorzaken In verband met het beroepsgeheim.
Hij wijst op een hardnekkig misverstand, dat in zijn
studententijd reeds bij een zijner leermeesters bestond
en nog voortleeft: dat de medische statistiek zeer goed
verzorgd wordt door het Centraal Bureau voor de
Statistiek en geen aparte bemoelenis van de zijde der
levensverzekering van noode heeft. Die zo redeneren
verliezen uit het oog, dat het in de Levensverzekeringsgeneeskunde gaat om gekeurde levens, met zeer
bepaalde afwijkingen en dat de bedoeling geen andere
is dan om uit te vorsen in hoeverre deze afwijkingen
van invloed zijn geweest op de doodsoorzaken.
Spreker staat stil bij de verschillende opvattingen der
collega's in den loop der jaren ten aanzien van het
Beroepsgeheim. Hij verwijst naar den "Vrede van
Tilburg", zo genoemd naar de voorstellen van een
gemengde commissie van Levensverzekeraars en
medici, aangenomen op de Maatschappijvergadering
te Tilburg in 1910, waarbij de collega's werd aangeraden aan de med.adviseurs voor de statistiek alle
medewerking te verlenen. Hij herinnert aan het
rapport der Maatschappij Commissie: Sikkel, Navis,
Pinkhof. Coert, besproken in de Maatschappijvergadering van 1926 in verband met een
commentaar daarop van de Centrale Commissie van
Beroepsbelangen. Het oordeel der meerderheid van de
Commissie, die een terugkeer van de besluiten van

Uit: Van de redactie, GAV-bulletin 1988 nr. 2
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Spreker besluit met een krachtige opwekking tot de
aanwezigen, een plan te steunen, dat hij als volgt
ontwikkelt.
Het staat voor spreker vast, dat een betrouwbare
statistiek van gekeurde levens voor de Levensverzekeringemaatschappijen in een dringende
behoefte zal voorzien. Wij parasiteren in deze thans in
hoofdzaak op Amerika. Maar dit is geen waardig
standpunt: is het zover met ons gekomen dat wij uit
eigen kracht niets vermogen? Het standpunt is ook
niet juist. De toestanden daar te lande zijn in zovele
opzichten anders dan hier, dat wij een zuiver
Nederlandse statistiek behoeven.
In grote trekken ziet hetgeen spreker voorstelt er aldus
uit:
De Levensverzekering-maatschappijen besluiten op
gezamenlijke kosten een "Bureau voor Medische
Statistiek" te stichten" met het doel de bijzondere
aandacht te wijden aan het gedrag der abnormale
risico's in verband met de verschillende doodsoorzaken. Tevens zal het onderzoek zich tot de gewone
levens moeten uitstrekken, ware het alleen maar om
over vergelijkingsmateriaal te beschikken. Aan het
hoofd komt een behoorlijk bezoldigd ambtenaar,
iemand vertrouwd met statistiekwerk en wien voldoend
medisch inzicht, voor zover hij dat wegens vroegere
opleiding niet bezit, ware bij te brengen.

Aan het Bureau zijn een of meer ambtenaren
verbonden voor administratieve bezigheden, die, zo
nodig, ook kunnen helpen bij het op kaart brengen
der rapporten ten kantore der medewerkende
maatschappijen. Want het is verkieselijker dit werk
door geschoolde ambtenaren te laten verrichten, dan
dit aan de maatschappijen zelf over te laten. Het
bevordert de eenvormigheid van werken en de
betrouwbaarheid van de statistiek.
Voor het welslagen van het plan acht spreker het
gewenst, dat de medische adviseurs contact zoeken
met het Actuarieel Genootschap. Dit zijn statistisch
geschoolde mensen. Kunnen wij in samenwerking met
hen een plan opmaken en aan de maatschappijen
voorleggen, dan houd ik mij van de medewerking der
maatschappijen overtuigd.
Dit zal geld kosten. Bedenkt men wat enkele grote
maatschappijen jaarlijks gemiddeld aan reclame
uitgeven, dan kan spreker zich niet voorstellen dat het
plan op financiële bezwaren zou afstuiten.
Enkele door onze vereniging en door het Actuarieel
Genootschap aangewezen leden zouden een toezichthoudende en adviserende Raad kunnen vormen.
Spreker ziet in de bevordering van dit plan voor onze
vereniging een mooie taak.

GAV-cursus 1993
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Lid worden van de GAV:
uit eten met 77 mannen.
Bep Jonker

verenigingen van Leven- en Schade medisch adviseurs,
Pim Ouwehand (samen met Rob Wiersma mijn
leermeester bij de ZP) nodigde mij uit om kennis te
komen maken met mijn toekomstige kornuiten
tijdens de vergadering die bij de VVAA zou worden
gehouden.
Daar sta je dan als vrouw in de deuropening van een
zaal al redelijk gevuld met oudere heren waarvan je er
niet één kent. Ik zal nooit vergeten hoe Willem Etty
(Winterthur) mij onder zijn hoede nam. Ik werd aan
iedereen voorgesteld en evenals in de latere vergaderingen tot in de grond verwend. Zo nodig werd mijn
jas aangenomen, mijn stoel werd aangeschoven en aan
het eind van de borrel werden de resterende nootjes
verzameld en in een grote schaal voor mij neergezet.
Mijn passie voor die dingen was snel bekend.
Aan de andere kant hebben veel van mijn tafelheren
genoten van een tweede garnalencocktail gezien mijn
allergie voor schaal- en schelpdieren.
Voor één van de oudste leden stond altijd een leunstoel klaar en van zijn ijs voor diabetici moest ik
beslist proeven.
Aan het zijn van de enige vrouw in een vergadering
zijn ook heel praktische voordelen verbonden: alle
damestoiletten voor mij alleen en een file voor de
herentoiletten.
Mijn eerste schreden op het verzekeringspad zijn fors
ondersteund door Pim en Rob, naast de chef op de
afdeling en de procuratiehouder. Deze laatste kwam mij
regelmatig een aantal dossiers brengen “ter lering ende
vermaeck”. Als ik ze gelezen had kwam hij ze uitvoerig
met mij bespreken. Dat waren nog eens tijden!
Toen bofte je geweldig wanneer je bij ervaren collegae
terecht kwam en niet ergens in je uppie zonder iemand
om je in te werken. Er bestond nog geen opleiding in
GAV- verband of in welk verband dan ook.
Ondanks alle steun bleven blunders natuurlijk niet
uit. Een kleintje wil ik U niet onthouden. Het betrof
een Persoonlijke Ongevallenverzekering. Onze
verzekerde had nog maar een klein stukje van zijn
wijsvinger over en ik vond dat dat 100% BI vinger
was, want wat moet je met zo’n klein stukje nog.
Co-assuradeur Winterthur wees mij er op dat het 80%
BI moest zijn. Willem Etty vertelde mij later dat hij
had gezegd: “ Och, het kind leert het nog wel”.
Hopelijk heeft hij daar gelijk in gekregen.

Bep Jonker tijdens het lustrum in september 1985

Het is mei 1979.
Van mijn werk als internist in het Academisch
Ziekenhuis Utrecht zal ik per 1 juli overstappen naar
de verzekeringswereld: medisch adviseur bij de Zeven
Provinciën in den Haag. Niet gehinderd door enige
kennis van verzekeren. Misschien kreeg mijn hoogleraar Querido toch gelijk met zijn opmerking dat
wanneer vrouwen tegen de 40 lopen de diensten hen
zwaar gaan vallen? Ik heb in ieder geval genoten van
de vrije avonden en weekenden.
Maar dat is bepaald niet het enige: het vak van
medisch adviseur bleek veel boeiender dan veel
vakgenoten uit de behandelende sector dachten
(en denken?).
De toenmalige voorzitter van de net gefuseerde
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In 1984 kwam ik in het bestuur: een vrouw achter de
tafel is weer eens wat anders. Goed doen kun je het als
penningmeester nooit, maar het scheelt een stuk
wanneer de collegae die het meeste commentaar
leveren benoemd worden in de kascontrolecommissie.
Bovendien steek je er dan nog wat van op ook.
De wisseling van de wacht met Joke Schreuder zal ik
nooit vergeten. We vergaderden in het Schiphol
Hilton, het stormde als een gek en de financiële
stukken, die toen nog vervoerd werden in een
kartonnen doos, belandden bijna in de sloot. Joke’s
bril belandde helaas helemaal in de sloot en haar man
moest uit Bilthoven komen om een andere bril te
brengen.

Ik ben geen verenigingsmens, maar de GAV heeft van
het begin af aan een warm plekje in mijn hart en dat
is niet in de laatste plaats veroorzaakt door de aardige
collegae.
Ik had het er best moeilijk mee dat het aantal leden
op een gegeven moment zo groot werd dat ik niet
meer iedereen, in ieder geval niet bij naam, kende. Zo
iets is natuurlijk niet tegen te houden. Maar het kan er
toe leiden dat je alleen naar je eigen oude groepje toe
trekt. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar wel
heel gezellig!
Geruime tijd nadat ik niet meer de enige vrouw in de
vereniging was, begonnen de vergaderingen nog
steeds met: “ mevrouw, mijne heren”.

Uit: Jaarverslag 1984

Uit: Jaarverslag 1987
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Ontwikkelingen van het Onderwijs
binnen de GAV
Phons Schröder1

Inleiding
Enige maanden geleden werd ik door uw onvolprezen
hoofdredacteur aangesproken om een artikel te
schrijven voor de GAVscoop over de ontwikkelingen
van het onderwijs binnen de GAV. Voordat ik me
realiseerde wat hij me vroeg had ik eigenlijk al ja
gezegd. Als je er dan echt voor gaat zitten heb je er geen
spijt van, maar kost het je moeite om allerlei data, die
in je hoofd rondwaren, op een rijtje te zetten.
De GAV historie bestaat al meer dan honderd jaar en
ik kan u er slechts een 30 procent van laten zien,
daarnaast wordt historie gekleurd door persoonlijke
visies en in dit geval zal er ook een stuk persoonlijke
ontwikkeling in verwerkt worden. Een enkele keer
mag dat, want l0 jaar GAVscoop en 12,5 jaar GAV
bulletin daarvóór, zijn toch wel momenten om bij stil
te staan.
Ik werd geboren in de Gordel van Smaragd en in 1958
vanwege mijn paspoort naar Nederland verplaatst, je
zou kunnen zeggen dat ik hier door omstandigheden
verbleef. De studies waren succesvol en op 1 september 1975 werd ik ingeschreven in het register als
specialist inwendige ziekten met een aantekening
rheumatologie. Daarna ga je je oriënteren op je
toekomst, ga je de vrije praktijk in of ga je wetenschap
bedrijven, wat dat dan ook moge zijn.
Ik koos voor de vrije praktijk in een perifeer
ziekenhuis in IJsselstein, in die tijd kon je nog kiezen
uit diverse plekken; later werd de markt gewoon
slechter en mocht je blij zijn dat je een plek kreeg.
In 1976 was het dan zo ver en ik kon in IJsselstein
beginnen als algemeen internist. Ik had toevallig in
mijn assistententijd een collega leren kennen die naast
zijn internistenpraktijk ook een keuringsbureau had,
samen met een directeur van een verzekeringsmaatschappij. Deze internist, Jan Geerling, en
Cees Waterhout, directeur, zetten mij op het spoor van
het vak geneeskundig adviseur. Ik vertelde hen dat ik
in IJsselstein ging werken en dat het waarnemen in de
keuringspraktijk te Amsterdam wat moeilijker werd.
Waterhout wist mij toen te melden dat de VVAA2 een
geneeskundig adviseur zocht en dat baantje leek hem
1
2

Phons Schröder achter de katheder september 1985

wel wat voor mij ‘als erbij, naast je internistenpraktijk’. Ik ging dus op sollicitatiegesprek en per
1 oktober 1976 werd ik GA voor 6 uur in de week. In
die tijd was de praktijk van de geneeskundig adviseur
een z.g. mappenpraktijk en kwam ik drie keer per week
in Utrecht bij de VVAA op kantoor. Je had overleg met
de directeur of zijn waarnemer, en erna ging je met je
mappen naar huis. Het vak leerde je van je voorganger
en na drie maanden zei mijn voorganger Van Leeuwen
‘Hier is mijn telefoonnummer, als je iets niet weet of
niet kan vinden, dan bel je maar, want jij moet als
geneeskundig adviseur altijd een oplossing aandragen
voor een medisch of een medicolegaal probleem’.
Tegenspraak had je in die tijd niet, dus als je een advies
had gegeven, dan was dat zo.
Als geneeskundig adviseur van de VVAA had je een
aantal werkvelden:
levensverzekeringen, schadeverzekeringen -met name
verkeersletsels-, ziektekosten, en medische aansprakelijkheid. Als bijkomstigheid was ik ook de bedrijfsarts
van de VVAA voor met name aanstellingskeuringen

A.E. Schröder RGA, verzekeringsarts, AAG, oud-internist.
V.V.A.A., Vereniging van Artsen Automobilisten,
verzekeringsmaatschappij te Utrecht.
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en gezondheidsperikelen van het personeel; hiervoor
moesten de mensen wel naar IJsselstein komen.

vergadering komen. In 1979 moest ik echter wel op de
vergadering komen, want de VVAA was toen gastheer.
Tijdens die vergadering bij de VVAA, op 17 Mei 1979,
werd ook de kiel gelegd voor de fusie van de NVLVG en
de NVGAVV. Beide verenigingen hadden zoveel gemeen
dat er besloten werd tot een fusie welke tot de latere
GAV leidde. Notarieel vastgelegd op 17-01-1980, met als
eerste voorzitter W. Ouwehand, Pim, en vice-voorzitter
Jan Kappers, respectievelijk van de leven-heren en de
schadeboys. Pim is ook altijd een heer gebleven en Jan
is een heer geworden. In 1983 vond Jan Kappers het
welletjes en stapte uit het bestuur en zodoende kwam
ondergetekende in het bestuur van de GAV, de
Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs
bij Verzekeringsmaatschappijen, later in particuliere
verzekeringszaken.
De GAV hield twee tot drie wetenschappelijke
vergaderingen per jaar, er was geen opleiding en geen
tijdschrift. Men noemde zich wetenschappelijke
vereniging, de GAV was geen belangenvereniging.

Het werk bij de VVAA was zeer interessant en heel
divers, als kleine maatschappij had ze een totaalpakket
voor haar clientèle, bestaande uit artsen, dierenartsen,
tandartsen en later alle werkers in de gezondheidszorg
en omstreken.
Als geneeskundig adviseur van de VVAA moest je lid
worden van de beroepsvereniging voor geneeskundig
adviseurs en ik werd dus lid van die verenigingen. In
die tijd had je namelijk twee verenigingen en als je wat
verder keek zelfs drie. De sociaal-verzekeringsgeneeskundigen hadden immers ook hun eigen vereniging, de
NVVG3, nota bene in 1967 opgericht door collega van
Eek, geneeskundig adviseur bij een particuliere
verzekeringsmaatschappij. Ik werd in eerste instantie in
1976 lid van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs bij Levensverzekeringsmaatschappijen,
later, in 1960, Nederlandse Vereniging voor
LevensVerzekerings-Geneeskunde geheten en in wezen
het oudste onderdeel van de GAV. Aanvankelijk werd
als oprichtingsjaar 1910 aangehouden, samen met de
Vrede van Tilburg, maar na onderzoek werd dit later
gecorrigeerd in 1901. Aangezien ik ook schadeverzekeringen deed werd ik ook lid van de NVGAVV,
de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs
van Varia Verzekeringsmaatschappijen. Ik vergeet het
nooit, maar in november 1976 ging ik voor het eerst
mee naar een ledenvergadering, samen met mijn
voorganger, in Alkmaar.
De ledenvergadering bestond uit een vergadering met
een huishoudelijk gedeelte gevolgd door een wetenschappelijk deel en ‘s avonds was er tenslotte een diner
dat georganiseerd was door de gastheer, de verzekeringsmaatschappij waarbij in Alkmaar capucijners als een
Noord-Hollandse specialiteit golden. De vergadering
was interessant en je werd aan iedereen voorgesteld,
maar zelf had ik het gevoel alsof ik in het bejaardenhuis
terecht was gekomen. Je was een broekje van net in de
dertig en je kwam in een club van grijze, soms wat
moeilijk lopende heren met stropdas en in verzekeringsgrijs. Ze wisten alles, hadden overal een mening over en
het eerste wat ik de jaren erna deed was niet op de

3

De ontwikkeling van de opleiding.
In 1980 had de GAV een ledenbestand van 85 leden en
een contributie van 16 gulden per jaar, de vereniging
groeide gestaag en we hadden zelfs een vrouw binnen
onze gelederen. Bep Jonker zal altijd ons eerste
vrouwelijke GAV lid blijven en zij trad ook al spoedig
toe tot het bestuur en wel als penning-meester.
Zelf nam ik dus de plaats in van Jan Kappers en moest
wat doen in het bestuur. Al gauw kreeg ik als taak om
de GAV scholing te doen, en met Symen Duursma
ging ik de casuïstiek middagen doen en startte in 1984
het GAV-bulletin, het printen werd gedaan bij het
Verbond van Verzekeraars. De inhoud werd aanvankelijk verzorgd door de leden, maar al vrij gauw moest ik
het zelf maar vullen met artikelen, congresverslagen,
bepaalde weetjes enz. enz. Een bulletin oprichten is
geen kunst, maar het inhoudelijk blijven invullen is
beslist geen sinecure. Mede daarom stelde ik toen al
vrij snel voor om GAV-dagen te gaan organiseren, de
lezingen van de sprekers konden dan het bulletin
inhoud geven. In 1985 was het dan zo ver, met als
onderwerp “De vrouw als risico voor het leven”.

N.V.V.G., Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskunde.

GAVscoop, jaargang 10 jubileumnummer, oktober 2006

69

Het was een pracht dag, mooi weer en prima sprekers,
die uiteenzettingen gaven over het feit dat vrouwen
bijna geen risico voor overlijdensrisicoverzekeringen
vormden, ze leven langer, alleen voor pensioenverzekeraars vormen ze een risico.

GAV 75 jaar september 1985

GAV 75 jaar september 1985

De dag werd besloten met een rondvaart door de
Amsterdamse grachten en een feest bij Delta Lloyd
Verzekeringen in een pand gelegen aan een van die
grachten. De vice-voorzitter van de raad van bestuur
was laaiend enthousiast en danste met vele partners
die ook mochten komen.

verzekeringen, zorg, sociale verzekeringen, verkeersaansprakelijkheid en menselijke schade. Lezingen en
casuistiek deden het goed en een van - laat ik zeggen mijn leerlingen was Huib van der Giessen. Officieel
was er sinds 1986 een Onderwijscommissie met Jaap
van der Roest, Dirk Idzerda en ondergetekende, maar
ik kreeg van de heren alle vrijheden die ik maar
wenste, dus wat wilde ik nog meer. Na 1987 waren er
weer losse dagen met diverse onderwerpen en in 1991
kwam er weer een langerdurende opleiding met een
nieuwe onderwijscommissie. De cursus werd in eigen
beheer uitgevoerd met ook sociale elementen erin.
Een opleiding doen is goed, maar ons vak kent ook
netwerken die nodig zijn voor het werk en deze
netwerken moet je zelf opbouwen en de onderwijscommissie kan daarbij wel faciliteren.
De GAV opleiding is in de loop van de jaren alleen
maar langer geworden, aanvankelijk 5 dagen, nu
16 dagen cursorisch onderwijs, daarnaast scripties,
toetsen en stages. De huidige groep is 35 man/vrouw
sterk en eigenlijk te groot, toch lukt het om alle
elementen van ons vak aan bod te laten komen.
Zorg, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen, ongevallen, personenschade, reisverzekeringen, het netwerk van en rondom
de geneeskundig adviseur, recht en regelgeving komen
allemaal aan bod.
De huidige Onderwijscommissie bestaat uit
Anneke Paulusma, Anja Fransen, Jan Hoevenaars,
Wim Fontein, Henk Boersma, Thijs Brandt en
Jan Bronsema. In het verleden hebben ook anderen
zich beziggehouden met het onderwijs,zoals
Albert Goedhuis, Ymkje Wiersema en wijlen
Boudewijn Regout, misschien vergeet ik iemand,
maar het is me hopelijk vergeven.
Boudewijn was onnavolgbaar in zijn tafelspeeches en
wordt als feestredenaar nog steeds gemist, ook

GAV 75 jaar september 1985

Daarna werden er jaarlijks enkele losse dagen
georganiseerd en intussen werd het plan opgepakt om
toch een eigen opleiding te starten.
In 1987 werd de eerste 5-daagse cursus geregeld met
de SSG4,thans de NSPOH5 te Amsterdam; onderwerpen
waren levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheids4

5

S.S.G., Stichting voor Sociale Gezondheidszorg, onderwijsinstelling te Utrecht.
N.S.P.O.H., Netherlands School of Public & Occupational
Health.
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GAV-basiscursus 2003

vanwege zijn vaak creatieve oplossingen van moeilijke
problemen. Zijn definitie van geneeskundig adviseur
als de ‘omnipotente allesweter die multidisciplinair
kan werken’ heeft nog steeds niet aan kracht ingeboet.

MA 2000
De medisch adviseur moet goed op zijn werk toebereid
zijn, vanuit die optiek hebben we gemeend om in de
diverse deelgebieden aandachtscommissies binnen de
GAV op te richten. Deze aandachtscommissies
functioneren nog steedsen hopelijk komen hieruit
weer wetenschappelijke publicaties en richtlijnen te
voorschijn waarmee de leden zich in hun werk verder
kunnen professionaliseren. De vier aandachtscommissies zijn:
Leven, Arbeidsongeschiktheid, Personenschade en
Zorg. Een hot item in de nabije toekomst zal zijn een
commissie “Kwaliteit en Toetsing”.

De Registratie
Nadat in de begin jaren negentig de opleiding van de
GAV vorm had gekregen, heb ik nagedacht over hoe
het nu verder moet met de GAV. In samenspraak met
enkele denkers binnen de GAV zijn we na de eerste
Invitational Conference, in februari 1994 en uiteraard
in samenwerking met het bestuur, er toe gekomen om
een register in te stellen voor geneeskundig adviseurs
het z.g. Register Geneeskundig Adviseur5.
Robert Kneepkens heeft er later voor gezorgd dat een
en ander ook een beschermd merkartikel is geworden.
In 1997 werd het register opengesteld met in het
begin een generaal pardon voor de GAV leden die al
jaren in het vak werkzaam waren. Het register was en
is een GAV register waar bepaalde eisen van toelating
aan verbonden zijn, niet ieder medisch adviseur is zo
maar RGA. Het is dan ook goed om te weten dat in de
loop van de jaren ook verzekeraars het belang van
vakkundige, goed opgeleide en geregistreerde
geneeskundig adviseurs inzagen. De GAV moet dus
kwaliteit altijd hoog in het vaandel hebben staan.

5

MA 2010
De Onderwijscommissie is in feite steeds met de
toekomst en verbeterprocessen bezig. Sinds enkele
jaren zijn binnen de medische opleiding in Nederland
de daarvoor verantwoordelijken bezig de medische
opleiding en vervolgopleidingen in te richten volgens
het zogenaamde Canmeds systeem.
De bedoeling daarvan is te komen tot competentiegericht en vooral individueel gericht onderwijs. Dit
vereist van de opleiders heel veel inspanning,
creativiteit en een ander denk en doe patroon. De
Onderwijscommissie is er volop mee bezig in
samenwerking met de NVVG en de NSPOH.

1994 – 2006 RGA – geregistreerd! GAVscoop jrg. 10 nr. 1
p. 17-19.
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De vraag is vooral ook gericht op de duur van de
opleiding en wie bereid is daar vanuit de praktijk
aan mee te werken.
De geneeskundige advieswereld is vaak heel solistisch
ingesteld en bij de nieuwe opleiding zal er gewoon
hulp geboden moeten worden door de ervaren GAV
leden om de nieuwkomers op te leiden. Hierover zal
de discussie moeten losbarsten.

einde een echte wetenschappelijke club te zijn.
Onze huidige voorzitter Wim Schuwirth heeft ook veel
gestimuleerd en daarbij zelf ook veel geschreven ter
verbetering van de kwaliteit van de GAV.
Mijn laatste woorden zijn voor Wim Appeldoorn en
Menno Schotel, ook zij hebben zich ingezet voor de
GAV. Wim door met name een scriptie te schrijven
over het werk van de geneeskundig adviseur en
Menno vooral door zeer kritisch te kijken naar de
producten en naar de kleine lettertjes, zoals het een
goed geneeskundig adviseur betaamt.
Een goed geneeskundig adviseur in verzekeringszaken
heeft verstand van verzekeringen èn het semi-juridische
kader waarin het werk gedaan wordt, maar het
belangrijkste is wel dat hij verstand moet hebben van
medische zaken of, zoals we het plastisch zeggen, ‘de
medisch adviseur moet aan het vlees gezeten hebben’
alvorens daar een oordeel over te kunnen geven.

Slotwoord
1k heb u een kijk gegeven in 30 jaar GAV onderwijshistorie en heb daarbij niet geschroomd enkele namen
te noemen, met het gevaar er enkele te vergeten.
Enkele andere namen wil ik u toch evenmin
onthouden, vooral Simon Oudeboon als Aidsioloog,
Peter Goddijn als de voorzitter die de registratie
koppelde aan het lidmaatschap van de GAV en
GAVscoop, als opvolger van het GAV bulletin, leven in
blies, Fieke Egberts, die in de jaren 80 heel actief bezig
was de GAV te promoten bij onderwijsinstellingen en
wijlen Henk de Raadt die mij de vrije hand gaf om het
onderwijs in te richten binnen onze vereniging ten

De GAV moet verder met de ontwikkeling van het
vakgebied en ik roep u dan ook op om veel
wetenschap te bedrijven èn te publiceren in de
GAVscoop.

Uit: Jaarverslag 1988

Seminar SwissRe mei 1995
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Van het GAV-Bestuur

Dr. Evert Bosch Prijs
W. Schuwirth
Voorzitter GAV

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van
Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken heeft de Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek de criteria ontwikkeld en op
schrift gesteld ten behoeve van de in het jaar 2002
ingestelde Dr. Evert Bosch Prijs.
Deze prijs wordt eens in de twee à vijf jaar uitgereikt
door het GAV-bestuur.
Ieder GAV-lid of groep GAV-leden is gerechtigd een
voordracht te doen aan het Bestuur, die potentiële
kandidaten zal voorleggen aan de SBVO.

•
•
•
•

Facilitering Wetenschap
• Overdracht van kennis zoals bij onderwijs,
werkgroepen, aandachtscommissies, symposia
• Voorbeeldfunctie in de zin van stimulering van
wetenschapsbeoefening
• Initiëren van activiteiten/voortrekkersrol op het
vakgebied van de RGA
• Begeleiding bij wetenschappelijk onderzoek,
leidend tot publicatie of dissertatie
• Wetenschappelijke activiteiten zoals bij ICLAM,
SBVO, Verbond van Verzekeraars, vaktijdschrift.

De Dr. Evert Bosch Prijs, die door de toenmalige GAV
voorzitter Jan van Duinkerken op 12 november 2002
voor het eerst werd uitgereikt aan Evert Bosch, is
ingesteld door de Nederlandse Vereniging van
Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, en kan vervolgens als blijk van grote
waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan
die Register Geneeskundig Adviseur van de Vereniging
die zich op bijzondere wijze onderscheiden heeft op
het gebied van de particuliere verzekeringsgeneeskunde door middel van aangetoond wetenschappelijk
presteren en/of het bevorderen daarvan.
De prijs bestaat uit een oorkonde en een zilveren
schaal met inscriptie.
Als criteria voor het in aanmerking komen van deze
prijs voor wetenschappelijk presteren en bevorderen
van de geneeskunde in particuliere verzekeringszaken
worden beschouwd:
Wetenschappelijke Publicaties
• Dissertatie met name op het gebied van de
particuliere verzekeringsgeneeskunde
• Publicatie in wetenschappelijke tijdschriften, zoals
GAVscoop, Medisch Contact, Nederlands Tijdschrift

Uitreiking Dr. Evert Bosch Prijs 12 november 2002

Uit: Jaarverslag 1992
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voor Geneeskunde, Versicherungsmedizin, of
Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Presentaties zoals op ICLAM, GAV-dagen
Wetenschappelijk onderzoek bijvoorkeur
uitmondend in publicaties of dissertatie
Review-artikelen
Scriptie in kader van opleiding tot RGA of sociaalgeneeskundige opleiding.
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De naam van de vereniging
in de loop der jaren
Reglement 1901: de naam is vastgesteld op Comité Hollandais de l'Association Internationale des Médecin-Experts de
Compagnies d'Assurances;
Statuten 1910: de naam is vastgesteld op Nederlandsche Vereeniging van Geneeskundige Adviseurs van
Levensverzekeringmaatschappijen en geldt tot 1940;
Notulen NVBL 1923: gesproken wordt over de Vereeniging van Medisch Adviseurs;
Notulen 1947: de naam zou tot op dat moment - en waarschijnlijk vanaf 1942 - luiden Vereeniging van Medische
Adviseurs van Levensverzekering-maatschappijen, voorgesteld wordt om de naam te wijzigen in Nederlandsche
Vereeniging voor Levensverzekeringgeneeskunde;
Statuten 1960: de naam van de vereniging wordt statutair vastgesteld op Nederlandse Vereniging voor
Levensverzekeringgeneeskunde, de vereniging is een voortzetting van de Nederlandsche Vereeniging van Geneeskundige
Adviseurs van Levensverzekeringmaatschappijen uit 1910;
Statuten 1980: na fusie met de varia-vereniging wordt de naam gewijzigd in Nederlandse Vereniging van
Geneeskundig Adviseurs bij Verzekering Maatschappijen, de afkorting GAV wordt geïntroduceerd;
Statuten 2001: Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken.

<advertentie>

Psychiatrische Praktijk Culemborg heeft zich toegelegd op het uitvoeren van
psychiatrische expertises.
Zij heeft in de loop der jaren een specialisatie opgebouwd aangaande psychiatrische
arbeidsongeschiktheid en overspanning en burnout.
Nuttige ervaring en expertise is opgedaan door enige jaren begeleiden en trainen van de
medisch adviseurs. Zo werd een protocol ontwikkeld hoe adequaat en efficiënt om te gaan met
'psychische arbeidsongeschiktheidsmeldingen'.
Recentelijk is het mogelijk geworden zonder wachttijd aanvragen voor psychiatrische expertises
te behandelen.
Ook kan weer begeleiding aangevraagd worden ten behoeve van medisch adviseurs.
Psychiatrische Praktijk Culemborg
A.M. van Rossum, psychiater-psychotherapeut
Herenstraat 40
4101 BV Culemborg
T 0345-531909
F 0345-548083
E psychiater.culemborg@tiscali.nl
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Club van Medisch Adviseurs:
60 jaar ICT avant la lettre!
M.L.A. Schotel

Toen het naoorlogse Nederland geleidelijk aan herrees en
de maatschappelijke rust eindelijk weerkeerde, begonnen
de verzekeraars voorzichtig met het verzekeren van
ongevallenrisico’s. Men durfde dit echter slechts aan in
een poolverband van een tiental grote en kleinere
maatschappijen. Uiteraard waren de ongevallenverzekeraars terughoudend ten aanzien van het
accepteren van posten met een buitengewoon risico.
De medisch adviseurs van deze maatschappijen stonden
voor de moeilijke taak te moeten adviseren omtrent
polisvoorwaarden en premiehoogte. Er was weinig
litteratuur op dit terrein, zodat bij risico-inschattingen
nogal eens intuïtief te werk werd gegaan.
Een en ander werd wel degelijk beseft in de directiekamers van de pool-maatschappijen1 en zo werd in een
dezer vertrekken de idee geboren om de gezamenlijke
medisch adviseurs periodiek bij elkaar te brengen ‘ter
discussie van hun problemen’, zoals het toenmalige erelid
Huibrechtsen het verwoord heeft ter gelegenheid van het
35-jarig jubileum van de Club.
Van dit denkbeeld naar de oprichting van een club van
medisch adviseurs il n’y a qu’un pas. Zo kwam de Club,
naar verluidt einde 1946, zonder enig ceremonieel tot
stand.

van de Pool voor Onvolwaardige Risico’s. Alleen medisch
adviseurs van de pool konden lid worden van de club en
zij kregen dit lidmaatschap vrijwel automatisch.
In het boekwerkje2 dat in 1971 in het kader van het
zevende lustrum geschreven werd door de in 1948
toegetreden en juist als zodanig benoemde medisch
adviseur van de toenmalige Eerste Rotterdamsche, schrijft
deze dat de jeugd van de Club voorspoedig verliep. Hij
trof daar toen een genoeglijk gezelschap aan, waarin het
plezierig was onder leiding van de eerste voorzitter
Boersma over de vele ongevalsverzekeringsgeneeskundige
problemen te discussiëren.

De eerste twaalf jaar, tot 1958 luidde de naam: Club van
Medische Adviseurs der Pool-maatschappijen. In de
notulen werd sedert 1959 als naam gebezigd: Club van
Medische Adviseurs van de Verzekering Maatschappijen

De frequentie van de gezamenlijke beraadslagingen
bedroeg steevast tweemaal per jaar, een vergadering in
het voorjaar en een in de herfst; in de jaren zestig werd
soms driemaal per jaar vergaderd. Alle voorzitters na
Boersma, achtereenvolgens Huibrechtsen, Etty,
Roelofswaert, Schuurs en Lok, hebben bij hun welkomstwoord gericht aan de nieuwe leden traditiegetrouw de
ontstaansgeschiedenis en de mores van de Club belicht.
Hierbij werd nooit verzuimd te vermelden dat het
gebruikelijk was alle vergaderingen bij te wonen, ‘zelfs als
het de verjaardag van je vrouw betreft’.
Bovendien werd een iegelijk er op gewezen dat er behalve
de wetenschappelijke discussie en atmosfeer, sprake was
van een vriendenclub op basis van respect en vertrouwen.

1

Als vergaderruimte werd hen altijd een fraai, soms wel
luisterrijk vertrek in het kantoor van een der maatschappijen ter beschikking gesteld, bij toerbeurt en
volgens een vast rooster. Bovendien werd hen na de
vergaderingen, die altijd op zaterdagmiddag plaatsvonden, een voortreffelijk diner aangeboden, waarbij als
regel een directielid als gastheer optrad. De achter-grond
hiervan was: waardering voor het opofferen van de vrije
zaterdagmiddag door de clubleden. De Club stelde die
diners ‘op hoge prijs’ en heeft er vrijwel steeds voltallig
aan deelgenomen.

Poolmaatschappijen:
Eerste Rotterdamsche te Rotterdam, later Nationale
Nederlanden, ING
Fatum, de Nederlanden van 1845 te Den Haag, later
Nationale Nederlanden, ING
De Holland van 1859 te Dordt, later AMEV, Fortis
Interpolis te Tilburg
De Nederlandsche Lloyd te Amsterdam, later Delta Lloyd
Nieuwe Eerste Nederlandsche te Den Haag, later ENNIA,
AEGON
Providentia te Amsterdam, later UAP, AXA
Stad Rotterdam anno 1720 te Rotterdam, later ASR
Tiel-Utrecht te Utrecht, later Nationale Nederlanden, ING
Victoria-Vesta te Ede, later Nationale Nederlanden, ING
De Zeven Provinciën te Den Haag, later RVS, Nationale
Nederlanden, ING
Zwitsersche Mij. van Verzekering tegen Ongelukken te
Winterthur, te Amsterdam.
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Verrassend was te lezen dat de vergaderingen steeds door
een adjunct-directeur van Fatum werden bijgewoond.
Deze, de heer Gratama, trad op als notulist en nam niet
deel aan de discussies. Hoewel Gratama als een aimabel
mens werd betiteld, met wie de clubleden goed konden
2
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J.Huibregtsen, Gedenkschrift De Club, Grepen uit de
geschiedenis van de “Club van Medisch Adviseurs”.

opschieten, werd deze situatie toch als een betutteling
gevoeld.
De clubleden, die van meet af aan wel meenden over een
notulist uit hun midden te kunnen beschikken, zagen pas
hun kans schoon dit, zonder onvriendelijk te worden, op
te lossen toen de bewuste notulist wegens ziekte verstek
moest laten gaan. Bovendien kon het toch niet zo zijn
dat een adjunct-directeur zijn vrije tijd zou blijven
opofferen voor werk dat de medisch adviseurs ook zelf
konden doen.
In de annalen staat vermeld dat de medisch adviseurs
ervoeren dat hun adviezen hoogst serieus werden
opgenomen en vaak werd aan een verzekerde de van een
der clubleden afkomstige ‘benefit of the doubt’ gegund.
De idee dat verzekeraars uitsluitend keiharde zakenlieden
zouden zijn, werd daarmee gelogenstraft. Vanzelfsprekend
werd en wordt deze instelling door de clubleden altijd
zeer gewaardeerd.

frequentie van bijeenkomen, liepen de directieleden dus
zeker een half jaar achter op de feiten, maar toch. Op
deze wijze bleven de leden zich terdege bewust van het
feit dat de Club op verzoek van de directies van de
verzekeringsmaatschappijen bijeenkwam, en vanzelfsprekend van hun werkzaamheden rekenschap aflegden.
Na twee, drie decennia begon de Club zich autonoom te
voelen en kwamen er ook niet-ongevalsgerelateerde
onderwerpen ter tafel, tenslotte had ieder tijdens zijn
dagelijkse werkzaamheden met alle aspecten van de
verzekeringsgeneeskunde te maken. Dit resulteerde er in
dat midden jaren zestig ook medisch adviseurs van nietpoolmaatschappijen als lid konden worden uitgenodigd.
Wel diende men daarbij tot de jaren tachtig nog het fiat
van de deelnemende maatschappijdirecties te verkrijgen
voor de deelneming van de nieuwe maatschappij. Een
veel besproken onderwerp was de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering van artsen en
ziekenhuizen. Een ieder vond het zeer moeilijk en pijnlijk
over fouten of nalatigheden van collegae te moeten
oordelen. De Club kreeg blijkbaar in het wereldje van
medisch adviseurs een goede reputatie, want er kwam
nogal eens een verzoek tot de Club te mogen toetreden.
Daar werd niet grif op ingegaan, omdat de leden vreesden
dat met te veel groei het karakter van de Club verloren
zou gaan. Inmiddels konden alle medisch adviseurs in
den lande toetreden tot de pas opgerichte Nederlandse
Vereniging der Geneeskundig Adviseurs bij VariaVerzekeringsmaatschappijen. In de Club besloot men
vervolgens dat er geen redenen waren om het ledental
van de oorspronkelijke oude ongevallenclub uit te
breiden, zodat dit tot twintig beperkt bleef.
Wat de werkwijze van de Club en de resultaten van de
vergaderingen betreft, kan nog altijd tot op de dag van
vandaag positief geoordeeld worden. Hoewel de discussies
geen streng wetenschappelijke allure hebben noch
hadden en de agendapunten zich soms tot casuïstiek
beperkten, zijn in de afgelopen zestig jaar zoveel nuttige
ervaringen uitgewisseld dat een ieder zich na de
vergadering weer iets beter toegerust voelde voor zijn
adviseurstaak.

Vormden de medisch adviseurs van meet af aan een
elftal, afkomstig van de oorspronkelijke poolmaatschappijen, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig
bleken de notulisten niet minder dan 20 aanwezigen te
tellen. Het aantal oud-leden bedroeg in 1984 negentien.
Een en ander werd in de hand gewerkt door de groei van
het aantal medisch adviseurs bij de zelf ook almaar groter
wordende verzekeringsmaat-schappijen. Eind jaren
tachtig is het aantal clubleden, na enkele fusies en
overnames, weer gedaald.
Was de pool aanvankelijk uitsluitend gerelateerd aan de
ongevallenpool en vormden de vele aspecten van ongeval
en verzekering inderdaad de hoofdschotel van de agenda,
toch werden er wel eens uitstapjes gemaakt naar andere
terreinen van de verzekeringsgeneeskunde. Geleidelijk
aan werd dit regel en dat ging des te gemakkelijker daar
de Club niet gehinderd werd door een reglement, laat
staan door statuten. Wat wel tot na de vijftigste
verjaardag van de Club traditie bleef, was het ter
kennisneming doorsturen van de geaccordeerde notulen
naar de diverse directies van de pool-verzekeringsmaatschappijen van de leden. Gezien de halfjaarlijkse

GAV-ledenvergadering april 1999
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Van gedachten over concurrentie, die vanzelfsprekend
wel een rol speelden tussen de maatschappijen, plegen de
clubleden zich verre te houden.

retinae bij myopie, wervelfracturen, spondylolysis en
-listhesis, pseudarthrosis, keratitis dendritica post of
propter een cornealaesie en gecompliceerd verlopen
insectensteken als van buiten komend kwaad, komen
herhaaldelijk ter tafel. Vergelijkbare vermeende of
waarlijke kwetsuren zijn nu eenmaal het vaste werkterrein van de medisch adviseur bij zijn advisering ten
aanzien van ongevallenverzekeringsclaims. Ook werden
wel de indicaties voor een klinische partus versus de
normale partus besproken.

Behalve de juist genoemde casuïstiekbesprekingen zijn
tijdens de vergaderingen ook regelmatig gegevens over de
kwaliteiten van de controle-artsen in den lande
uitgewisseld, inclusief de honoraria van de controlerend
geneesheren en te hoge specialistentarieven bij diverse
nader omschreven operaties.
Zo werd blijkens het - oudste - verslag van de Club tijdens
de vergadering van 3 mei 1958 bij ‘de Stad Rotterdam’
afgesproken om de in rekening te brengen afstandsvergoeding van 25 cent per kilometer te handhaven,
ofschoon het Bestuur van de Landelijke Huisartsen
Vereniging eind 1957 de leden adviseerde om bij
controlewerkzaamheden ten behoeve van de Federatie
van Bedrijfsverenigingen dit op 40 cent te brengen.
In latere jaren kwamen meer de bijzonderheden met
betrekking tot het specialistisch expertise rapport dan wel
de expertiserend specialist ter tafel. De oordelen, die de
uitersten van prima en slecht kenden, plachten echter
steeds op strikt vertrouwelijke wijze te worden
uitgewisseld. Nimmer werd hierbij iets zwart op wit gezet
en een eens gedaan voorstel om een zwarte lijst aan te
leggen, werd verworpen.

Wat de claims op een ongevallen A verzekering betreft,
waarbij in geval van overlijden als gevolg van een
ongeval een bepaald verzekerd bedrag dient te worden
uitgekeerd, speelden kwesties als verdrinking in vijver of
zwembad bij de epilepticus, of de hart-patiënt die met de
auto een kanaal inrijdt en een hartinfarct zou blijken te
hebben of de glazenwasser die eveneens met een
gelaedeerd hart beneden aan de ladder werd gevonden,
dood of later overlijdend aan de gevolgen van de
complicaties van zijn wervelfracturen. De polisvoorwaarde dat de nabestaanden een dergelijke claim binnen
drie maal 24 uur geacht werden in te dienen bij de
verzekeraar, zodat er eventueel nog obductie op last van
de medisch adviseur kon worden verricht, behoorde dan
uitkomst te kunnen brengen. De polisvoorwaarden van
de diverse verzekeraars verschilden niet alleen onderling
vaak enorm, ook veranderden de polisvoorwaarden
binnen een verzekeringmaatschappij in de loop der jaren
vaak ingrijpend. Duidelijk was dat bij discussies over
claims altijd de vigerende polisvoorwaarde als basis
moesten worden beschouwd. Vanzelfsprekend vormde
een en ander regelmatig voer voor discussie en meer dan
eens fronsten de medisch adviseurs hun wenkbrauwen
over zoveel medisch onjuiste of medisch niet licht
hanteerbare polistekst.
Later kwamen steeds meer de bepalingen met de
zogeheten Gliedertaxe naar voren, waarbij een met name
genoemd lichaamsdeel of lichaamsdelen, zoals voet,
onderbeen, duim, pink, nier, milt, tand, oog of beide
ogen, dan wel gezichtsvermogen, goed is voor een van te
voren overeengekomen percentage van het verzekerde
bedrag bij het geheel of gedeeltelijk verlies of
functieverlies ervan.
Als handleiding en bijbel bij het berekenen van het
percentage blijvend functieverlies van de gehele persoon
als ongevalsgevolg worden nog altijd de op dat moment
geldende barema’s, die van de AMA-guides3 in het
bijzonder, aangehaald.

Vaak kwamen in de vergaderingen van de club, die zich
sinds 1968 Club van medische adviseurs van Variaverzekeringmaatschappijen noemde, de diverse polisvoorwaarden en de uitleg ervan naar voren en werden
onduidelijke, voor meerdere uitleg vatbare of onhandig
geredigeerde polisbepalingen besproken en gekapitteld.
De definitie van de term ‘ongeval’ alsmede de kwestie
van de normalisatiebepaling dat bij de vaststelling van de
ongevalsgevolgen in principe uitgegaan diende te worden
van hetgeen het gevolg zou zijn geweest ware dit ongeval
een gezond persoon overkomen, komt door de jaren
heen op de agenda en in de notulen. Wanneer is er
sprake van een degeneratief beeld, wanneer is het
uitsluitend ongevalsgevolg?
Een apart onderwerp werd de claim op de ongevallen C
verzekering, de daguitkering bij arbeidsongeschiktheid als
gevolg van een ongeval. Het spreekt vanzelf dat
beroepssporters als wielrenners en dergelijke, bij blessures
de medisch adviseur in kwestie hoofdbrekens bezorgden.
Wanneer is een beroepssporter weer hersteld van zijn
ongeval respectievelijk een daarmee - om commerciële
redenen door de verzekeraar - gelijkgestelde aandoening
als spierverrekking, gewrichtsontsteking en spierscheur of
lumbago. De bekende Morbus Bang, koepokken, bollenschurft en melkerskoorts spraken meestal wel voor zich.

De invoering van de zogenaamde keuzeclausule in de
polisvoorwaarden betekende weer een nieuw aspect in de
claimbehandeling. Deze keuzeclausule hield in dat,
wanneer er bij een ongeval sprake was van niet in de
polistaxe genoemd ongevalsgevolg, de verzekerde bij zijn
claim de keuze kon maken om de schade als percentage
blijvend functieverlies te doen berekenen op basis van de

Steeds weer terugkerende onderwerpen worden gevormd
door de bespreking van de al dan niet zuivere ongevalsgevolgen in het kader van de vigerende polisvoorwaarden.
De hernia nuclei pulposi, het aphake oog, de ablatio
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American Medical Association, Guides to the Evaluation
of Permanent Impairment.

gangbare invaliditeitstaxes of dit te laten vaststellen door
een berekening van het percentage arbeidsongeschiktheid. Hierbij bestond nog weer de mogelijkheid om al dan niet rekening te houden met het in de
polis vermelde beroep of een ander beroep dat de
verzekerde gezien zijn bekwaamheden en maatschappelijke positie zou kunnen uitoefenen.
Zodoende werd de advisering en afhandeling steeds
ingewikkelder mede vanwege de bijkomende arbeidskundige aspecten en het feit van de toenemende claimcultuur in den lande. Allerlei niet helder te duiden
klachten en verschijnselen zorgden weer voor de nodige
stof tot discussie tijdens de vergaderingen van de Club.
Om over de whiplash en het al dan niet als postwhiplash
of acceleratie-deceleratie omschreven letsel maar niet te
spreken!

In de jaren rond de millenniumwisseling kwamen bij
herhaling nieuwe voorstellen op tafel en werden
experimentele vergaderschemata ontworpen teneinde op
eigentijdse en professionele wijze de verzekeringsgeneeskunde in optima forma te kunnen beoefenen. De
naam van mevrouw Schreuder-Borkent mag in dit
opzicht beslist niet ontbreken. Uiteindelijk werd in de
eerste jaren van de eenentwintigste eeuw de oorspronkelijke ongevallenpoolgedachte geheel verlaten. Er traden
sedertdien zelfs medisch adviseurs toe, die niet alleen niet
meer verbonden waren aan een der opvolgers van een
poolmaatschappij, maar zelfs helemaal geen directe
binding meer hadden met een verzekeringsmaatschappij.
Nieuw geïntroduceerde clubleden - de tijd bracht dit met
zich mee - beoordeelden en begeleidden als solitair
werkend medicus in particuliere verzekeringszaken, de
altijd boeiende aspecten van de personenschade vanuit
de kant van de gelaedeerden en hun belangenbehartigers.
Daarmee geraakte ook de vaste gewoonte om zich uit de
Club terug te trekken, wanneer men zich niet meer via
een poolmaatschappij met ongevallen-verzekeringen
bezighield, in onbruik.

Vanzelfsprekend speelden, naast de advisering bij
schade-claims, de diverse ter beschikking staande
mogelijkheden van acceptatie van verhoogde risico’s
voor een verzekering via een normalisatiemaatregel
regelmatig een rol tijdens de beraadslagingen van de
Club. Gedacht kan daarbij worden aan normalisaties in
de vorm van uitsluiting van een specifiek lichaamsdeel,
een hogere premie of een beperking van de
verzekeringsduur voor een als verzwaard getaxeerde
individuele kandidaat-verzekerde of als groep van te
verzekeren personen.
Deskundige voorlichting werd zonodig gevraagd aan
bijvoorbeeld een medisch adviseur van de Arbeidsinspectie over het onderwerp toxicologie. Het werd op
een gegeven moment zelfs gebruik om iedere acceptatie
of claim van beroepsspuiters, werkend met ‘bespuitingsvloeistoffen’, gezien de risico’s en specifieke toxicologische kennis, in de Pool te bespreken.

Tenslotte is de Club, met haar tijd meegaande, desgevraagd door de Sociaal Geneeskundigen Registratie
Commissie van de KNMG per 20 september 2004
geregistreerd als Intercollegiale Toetsingsgroep, en wel
onder nummer 232. Een dag eerder werd de Club der
Medisch Adviseurs door de GAV registratie-commissie
erkend als ICT-werkgroep met nummer 011.
Als aandachtsgebied werd genoteerd ‘Uitleg Polisvoorwaarden, Richtlijnen, AMA-guides en ander Barema’s in
het kader van Ongevallen claims’. Er is dan voortaan
sprake van maandelijkse bijeenkomsten in de vorm van
middagvergaderingen. Vaste onderwerpen zijn de
actuele ontwikkelingen op het aandachtsgebied
ongevallen-verzekering en letselschade advisering,
uniformering en upgrading van te gebruiken
procedures, het toepassen van te hanteren
polisvoorwaarden en guides, alsmede het behandelen
van casus vanuit de diverse invalshoeken van het
vakgebied. Mede gezien de officiële eisen voor
erkenning van de Club als ICT-groep, is de grootte
vastgesteld op acht tot twaalf register Geneeskundig
Adviseurs. Sedert het jaar 2002 vergadert de Club, na
enkele vergaderingen bij perifere verzekeringskantoren
als de Algemene Zeeuwse Verzekeringen te Middelburg
en de RVS te Brussel, doorgaans op de passende, en dus
sfeervolle, locatie van Maatschappij Arti et Amicitiae
aan het Rokin te Amsterdam.

Zo nu en dan werd dus een spreker van allure van
buiten de Club gevraagd voor de Club een voordracht
te houden ter verhoging van de kennis der aanwezigen.
Onderwerpen welke sedert het begin van de bijeenkomsten uitgebreid werden voorgedragen en
behandeld, bevonden zich op gebieden als epilepsie,
stress, rugletsels, het omgaan met en uitwisselen van
medische gegevens, de levensprognose bij maligniteiten
en de Sudeckse dystrofie - als eerste optreden na een al
dan niet bekend trauma of als geclaimd laat ongevalsgevolg bij een recidief na in het verleden al eens
doorgemaakte dystrofie na een eerste ongeval.
Bij de voorlaatste greep uit de geschiedenis van deze
bijzondere club van medisch adviseurs komen we tot
de conclusie dat de eerste leden van de Club het
ontbreken van een bestuur vanzelfsprekend hebben
gevonden en ook in latere jaren vond elk lid het
voldoende dat de Club een voorzitter had en een
secretaris, die zich kon beperken tot notuleren en
convocaties uitschrijven. Er heerste in de Club een
soort natuurlijke democratie die de basis vormde
waarop de Club kon functioneren.
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Werd de Club, zoals gezegd geheel onofficieel en zonder
enig vertoon eind 1946 opgericht als intercollegiaal
toetsingsgezelschap van medisch adviseurs op last van
hun directies, anno 2006 leeft zij als 60-jarige club nog
altijd voort en zij voorziet nog immer in een gezonde
behoefte aan reflectie en respect voor de betrokken mens,
dokter en patiënt!
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DE WERELD BESTAAT
NIET ALLEEN UIT CINDY’S
Het liefst ziet u natuurlijk dat uw cliënten voldoen aan
het ideaalbeeld: jong en kerngezond. Maar de praktijk van
iedere levensverzekeraar en tussenpersoon leert dat er
heel wat mensen zijn die niet aan dit beeld voldoen. Bijvoorbeeld doordat zij lijden aan diabetes, een hartafwijking,
nierziekte of kanker. U zou ze graag helpen maar vindt het
risico verzekeringstechnisch te groot. Dossier gesloten?
Via een professioneel samenspel van maatschappij,
assurantieadviseur en De Hoop is er in veel gevallen toch

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

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

Niemand is perfect

Verslaggeving

Vergadering 3 mei 1958
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Wenken
voor
auteurs
Lever uw tekst per email of op papier
enkelzijdig en een 3,5 inch diskette aan,
met vermelding van adres-gegevens en
telefoonnummer. Soort tekstverwerkingsprogramma (liefst "Word") aangeven,
alsmede onder welke naam het digitale
bestand is opgeslagen.
Houd een marge aan van minimaal 4 cm
aan beide zijden. Tekst zo "plat"
mogelijk, d.w.z. geen tabs of inspringen.
Kopjes niet in hoofd-letters. Geef in de
tekst de plaats van evt. grafieken,
tabellen of formules aan, lever deze als
schets (liefst het origineel, voor het geval
het nodig is deze schets te moeten
scannen) bij. Geef aan of de schets
retour moet. Sla een document met de
optie "snel opslaan" uitgeschakeld als
tekst-bestand op, geef het een titel en
sluit af met: .TXT. Bijvoorbeeld:
Colofon.TXT.
Vermeld literatuurverwijzingen als nummer tussen haakjes (niet in superscript)
in de tekst en de inhoud ervan aan het
eind van het artikel. Hanteer voor
literatuurverwijzing de gebruikelijke
gangbare methodiek (Vancouver).
Vermeld indien gewenst een correspondentieadres dat bij het artikel kan
worden geplaatst.
Met het inzenden verklaart een auteur
dat:
1. het volledige auteursrecht inclusief de
rechten op publicatie op
electronische netwerken (internet)
wordt overgedragen aan de redactie
van het tijdschrift;
2. het artikel niet tegelijkertijd elders is
aangeboden, of reeds geaccepteerd of
gepubliceerd is*;
3. met name genoemde personen die op
enigerlei wijze hebben bijgedragen
aan het tot stand komen van het
artikel akkoord gaan met het noemen
van hun naam.
4. hij/zij toestemt in een redactionele
beoordeling en bewerking van het
artikel.
*

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

2006
7 november

Werken met kanker
Organisatie: Benecke, locatie AMA Amsterdam,
Info www.Benecke.nl, tel. 020-6966349

9 en 10 november

GAVdagen
Organisatie: GAV,
Locatie: Hotel Congrescentrum "Heerlickheijd van Ermelo" te
Ermelo, Info: www.GAVdagen.nl
Geaccrediteerd voor 11uren, onder nummer 0609071, voor
domein met doelgroep "Verzekeringsgeneeskunde en
Bedrijfsverzekeringsgeneeskunde".

16 november

GAV-ledenvergadering,
Locatie: SwissRe Amstelveen

23 november

Slechthorendheid en werk: oorzaak en/of gevolgen?
Organisatie: Bohn Stafleu van Loghum
Locatie: Mercure Hotel Amsterdam aan de Amstel
Kosten: € 275,-, incl. BTW
Doelgroep: bedrijfs- en verzekeringsartsen
Info: website www.bsl.nl of tel. 030-6383921

29 november

Het bedrijfsgeneeskundig handelen bij lage rugklachten
Organisatie: Bohn Stafleu van Loghum
Locatie: NH Capelle, Capelle a/d IJssel
Kosten: € 275,-, incl. BTW
Doelgroep: bedrijfs- en verzekeringsartsen
Info: website www.bsl.nl of tel. 030-6383921

4 december

Slechthorendheid en werk: oorzaak en/of gevolgen?
Zie 23 november
Locatie: NH Capelle, Capelle a/d IJssel

13 december

Het bedrijfsgeneeskundig handelen bij lage rugklachten
Zie 29 november
Locatie: Mercure Hotel Amsterdam aan de Amstel

14 december

Slechthorendheid en werk: oorzaak en/of gevolgen?
Zie 23 november
Locatie: Golden Tulip Arnhem Velp, Arnhem

20 december

Het bedrijfsgeneeskundig handelen bij lage rugklachten
Zie 29 november
Locatie: Golden Tulip Arnhem Velp, Arnhem

8 december

Symposium "Belastbaarheid van patiënten met Astma of
COPD", Utrecht. Info: SCEM Conference Services, Stichting
Postuniversitair Onderwijs, Postbus 21, 4196 ZG Tricht, tel.
0345 – 576642, email: scem@scem.nl url www.scem.nl

In overleg met de redactie kan
hiervan afgeweken worden.

GAVscoop, jaargang 10 jubileumnummer, oktober 2006

83

Colofon

Vervolg agenda

GAVscoop
Tijdschrift voor Geneeskundig
Adviseurs in particuliere
Verzekeringszaken

2007
16 januari

19.00 - 21.15: Pathologie en pathofysiologie van de nieren:
nierfalen. Locatie: Havenziekenhuis te Rotterdam. O.m. wordt
stilgestaan bij de consequenties van nierfalen, dialyse en niertransplantatie voor de arbeidsmogelijkheden. Info www.sgv.nl
of secretariaat SGV; tel: 035-6560392; e-mail: info@sgv.nl

6 t/m 9 mei

ICLAM 2007, locatie: Berlijn, Congress Centre BCC.
Info: www.iclam.org of www.iclam2007.de

15 mei

19.00 - 21.15: Meten is weten? De waarde van FCE.
Locatie: Leyenburg Den Haag. Info www.sgv.nl of secretariaat
SGV; tel: 035-6560392; e-mail: info@sgv.nl.
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