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Samenwerking tussen GAV en NVVG  

De besturen van NVVG en GAV hebben vanaf de zomer van 2014 overleg gevoerd 
over verregaande gelijkwaardige samenwerking tussen de twee 
beroepsverenigingen: een logische stap in navolging van de gezamenlijke opleiding 

tot verzekeringsarts en de al vele jaren succesvolle samenwerking bij de organisatie 
van de VG-dagen.  

In de afgelopen jaren heeft de verzekeringsgeneeskunde meer en meer ‘gezicht’ 
gekregen. Het gezamenlijk optreden van de twee verzekeringsgeneeskundige 

beroepsverenigingen zal bijdragen aan meer (h)erkenning en het verkrijgen van een 
noodzakelijk podium om invloed te krijgen en te nemen. 

De besturen van NVVG en GAV vinden elkaar in de volgende gezamenlijke 
doelstellingen: 

1. Versterken van de verzekeringsgeneeskunde in imago en positie, door 

bevordering van wetenschappelijke ontwikkeling van het vak, door verdergaande 
professionalisering als partner van de KNMG en in duidelijke profilering in het brede 
maatschappelijke veld. 

2. Het tegengaan van versnippering in de verzekeringsgeneeskunde met behoud 
van de eigen identiteit van de beide verenigingen.  

3. Krachtenbundeling als middel om doelen te bereiken en slagvaardigheid te 
vergroten op diverse verzekeringsgeneeskundige thema’s.  

De besturen vinden het belangrijk om de verzekeringsgeneeskunde voor de 
buitenwereld één duidelijk gezicht te geven zonder daarbij de specifieke kenmerken 
en doelen van de NVVG (sociale verzekeringsgeneeskunde) en GAV (private 

verzekeringsgeneeskunde) tekort te doen. Uitgangspunt hierbij is daarom behoud 
van het eigen gezicht van NVVG en GAV met ieder hun eigen specifieke kennis en 
netwerken. 

De besturen hebben onderzocht wat de meest gerede vorm is om de samenwerking 

vorm te geven. Daarbij is een tijdpad uitgezet om de leden van beide verenigingen 
te informeren en te consulteren. Via nieuwsbrieven, verenigingswebsites en 
algemene ledenvergaderingen zullen de leden de komende maanden worden 

ingelicht, respectievelijk de gelegenheid krijgen mee te denken en te praten over de 
voorgestelde samenwerking 

 

 

 



Gert van Ekeren, secretaris NVVG 

Agenda 

14 maart 2015  KNMG Carrièrebeurs 

9 april 2015   Voorjaarsledenvergadering NVVG (middag) 

15 oktober 2015  Najaarsledenvergadering NVVG (middag) 

4 - 6 november 2015 Verzekeringsgeneeskundige (VG) dagen 

9 – 11 juni 2016   EUMASS Congres, Ljubljana, Slovenië 

 


