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Verslag Algemene Ledenvergadering 

Erasmus MC Rotterdam 

dinsdag 20 mei 2014     18.30-20.00 uur 

 
Aanwezig bestuur: M. Lambregtse-van den Berg (voorzitter), D. Koster, I. de Kruijff, R. Dullemond, P. 
Kolling (notulist) 
Aanwezige leden: B. Akerboom, V. Bergink, G. Bonsel, J. M. Derksen, J. Koster, K. van Lith, S. Lunshof, 
M. Pop-Purceleanu, L. van Ravensteyn,  B. te Winkel, P. Schoof 
Met kennisgeving afwezig:  T. Broersma, F. Dikken, M. Hengeveld, M. Huisman, M. Paarlberg, T. 
Schneider (bestuurslid), E. Rijntjes (bestuurslid), A. Stevens (bestuurslid), C. Stramrood (bestuurslid), 
I. Veringa (bestuurslid), I. Zuijdgeest 
 
1. Opening en vaststelling agenda. V. Bergink voegt nog een agenda punt toe nav agenda punt 5 
 
2. Mededelingen: geen. Er wordt een kort kennismakingsrondje gedaan. 
 
3. Notulen van ALV 13 december 2013 worden vastgesteld. 
 
4. Evaluatie LKPZ symposium/Veilige Kribbe 2013 

De meningen zijn verdeeld: van het beste tot het slechtste symposium dat er geweest is. Als 
positief werd het maatschappelijk engagement genoemd. Bezwaar was het beperkte 
wetenschappelijke gehalte (m.n. middaggedeelte) ,wat door verschillende leden als cruciaal 
voor een kenniscentrum wordt gesteld. Het bestuur geeft toelichting op de samenwerking 
van LKPZ en organisatoren van de Veilige Kribbe symposia. Ieder jaar een LKPZ symposium 
organiseren op eigen kracht is een nagenoeg ondoenlijke opgave. Door de samenwerking 
met de Veilige Kribbe, meer gericht op sociaal-maatschappelijke en verslavingsproblematiek 
is dat wel gelukt. De samenwerking met de Veilig Kribbe levert het LKPZ ook inkomsten op. 
Opgemerkt wordt dat er ook op sociaal-maatschappelijk en psychosociaal gebied 
wetenschappelijk onderzoek is dat gepresenteerd kan worden. De vertaalslag van onderzoek 
naar praktijk is belangrijk.  
De uitkomst van de vergadering is om voor ieder LKPZ symposium een duidelijk thema te 
kiezen, waarbij zeker ook aandacht kan en moet zijn voor maatschappelijke problematiek.  
In de toekomst zal waarschijnlijk, met de pensionering van T Schneider, de Veilige Kribbe 
cyclus stoppen. Het voorstel is om dan om de twee jaar een LKPZ symposium te organiseren. 
In het “tussenjaar” kan dan in overleg met het LKPZ bestuur en  tijdens de ALV, een 
symposium rond zwangerschap en psychiatrie georganiseerd worden door een of meerdere 
leden of een expertise centrum. De organisatie kan dan indien gewenst, door het LKPZ 
ondersteund  worden, zowel praktisch als financieel.   

 
Actie:  
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- Het bestuur doet een oproep om aan de leden om onderwerpen en/of sprekers aan te 
dragen voor symposia in de toekomst. 

- P. Kölling levert een samenvatting van de evaluatie van het laatste LKPZ/Veilige Kribbe 
symposium. 

 
5a. Toegevoegd agendapunt: procedure stemming Mind2Care 

V. Bergink stelt de procedure rond het door het LKPZ (financieel) steunen van de Mind2Care 
ter discussie. Zij was verbaasd dat de leden een week voor de ALV geconfronteerd werden 
met een stemming over zo’n omvangrijk project. Bovendien bestaat er bij haar de indruk van 
belangenverstrengeling, vanwege de betrokkenheid van een deel van het bestuur bij de 
ontwikkeling van de Mind2Care. De voorzitter licht toe dat de procedure conform de 
statuten en het  huishoudelijk reglement gevolgd is. Om belangenverstrengeling te 
voorkomen is er voor een algehele stemming onder de leden gekozen. De stukken hiervoor 
zijn tijdig toegestuurd.  
Het wordt door de aanwezigen gewaardeerd dat hier discussie over is. Uit de verdere 
discussie blijkt dat andere leden zich ook overvallen voelen en het voor de meeste 
aanwezigen niet duidelijk is dat het LKPZ projecten (financieel) kan ondersteunen en wat 
hiervoor de voorwaarden zijn.  

 
Actie: 

- Op de website zal vermeld worden dat er mogelijkheden zijn om projecten (financieel) te 
ondersteunen. De procedure rond aanvraag, beoordeling en toekenning zal daarbij duidelijk 
omschreven worden. Zie hiervoor ook punt 6. 

 
5. Betrokkenheid LKPZ bij landelijke implementatie Mind2Care screening  

De voorzitter licht toe dat de Mind2Care goed aansluit bij één van de drie speerpunten die bij 
de oprichting van het LKPZ in 2009 door de leden vastgesteld zijn, nl: screening van 
psychopathologie tijdens de zwangerschap en postpartum. De M2C is een gevalideerd 
screenings- en zorgtoeleidingsinstrument gebaseerd op zelfrapportage, dat geschikt gemaakt 
is voor gebruik online. Na invullen van de vragenlijst volgt een op de regio toegespitst 
behandeladvies (zie verder bijgevoegde stukken bij vergadering). G. Bonsel vult aan dat de 
M2C  screeningslijst beschikbaar zal zijn voor alle leden. Hij merkt op dat er steeds meer 
vraag naar screeningsvragenlijsten komt en dat er waarschijnlijk door verzekeraars eisen aan 
gesteld gaan worden en in de toekomst ook in het kader van vergoeding van de zorg. 
Er zijn al veel onkosten gemaakt door M2C die aanvankelijk gefinancierd zijn vanuit 
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt nu een stichting (zonder winstoogmerk) M2C 
opgericht om verdere ontwikkeling en implementatie van het screeningsinstrument te 
borgen. Er zal verder een commissie samengesteld worden (zie bijlage: Commissie 
Mind2Care van het LKPZ) die o.a. toezicht zal houden op de stichting M2C. Deze commissie 
zal naast twee bestuursleden van het LKPZ bestaan uit leden van het LKPZ. 
Na een levendige en soms heftige discussie wordt het voorstel ter stemming gebracht  
Vraag 1: 15 leden en 8 volmacht stemmen voor, 2 onthoudingen. 
Vraag 2: 13 leden en 8 volmachten voor, 3 onthoudingen en 1 stem tegen. 
Uitkomst: beide voorstellen worden aangenomen.  

 
Actie: 

- Er zal een commissie M2C samengesteld worden. Er volgt een oproep aan de leden om hier 
zitting in te nemen. 

- Het bestuur werkt de voorwaarden waaronder de lening aan de Stichting Mind2Care in 
oprichting verleend kan worden uit en laat deze juridisch toetsen. 
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6 .          Financieel overzicht 2013 en huidige financiële situatie 
De penningmeester licht toe dat het jaaroverzicht 2013 bijna klaar is en nog goedgekeurd 
moet worden door de kascommissie. Het LKPZ is financieel gezond. Op dit moment is 
ongeveer 32.500 euro in kas. Afgelopen jaar is stichting ‘ZonderZorg’  ingeschakeld ter 
ondersteuning van de ledenadministratie en het innen van de contributie. Opbrengst van 
betalende leden is sindsdien ongeveer 7500. De kosten van ZonderZorg afgelopen jaar 
omstreeks 650 euro.  
Naar aanleiding van de financiële situatie en voorgaande discussie over financiële 
ondersteuning van Stichting Mind2Care wordt voorgesteld een subcommissie ‘fondsen LKPZ’ 
in te stellen. C. Stramrood vanuit het bestuur Een van de bestuursleden is hier ook al mee 
bezig, M. Derksen is bereid zitting te nemen in de commissie.  
 
Actie: 

- Oprichten en uitwerken commissie ‘fondsen LKPZ’ door C. Stramrood en M. Derksen.   
 

7. Netwerk wetenschappelijk onderzoekers 
Naar aanleiding van initiatief van A. Honig (hoogleraar ziekenhuispsychiatrie VUMc, 
Amsterdam) rond het werven van subsidiegelden is er een (slapend) netwerk voor 
onderzoekers op het gebied van zwangerschap en psychiatrie gestart. Doel hiervan was om 
elkaar te ondersteunen met aanvragen en de inclusie van patiënten voor onderzoeken te 
borgen. Het voorstel is om dit netwerk onder te brengen onder het LKPZ. De vraag is of dit 
netwerk dan algemeen of alleen voor LKPZ leden toegankelijk moet zijn. G. Bonsel stelt voor  
om studenten, jonge onderzoekers en AIO´s voor een gering bedrag (bv 5 euro lid te laten 
worden van het LKPZ) om zo toegang te hebben tot het netwerk. Het voorstel is om een 
commissie wetenschappelijk onderzoek binnen het LKPZ op te richten die e.e.a. verder 
uitwerkt. V. Bergink is bereid gevonden deze commissie verder uit te werken. 
 
Actie: 

- Oprichten en uitwerken wetenschappelijke commissie binnen het LKPZ door V. Bergink. 
 

8. Vergroten betrokkenheid leden 
 I.v.m. tijdgebrek verschoven naar de volgende vergadering. 

 
9. WVTTK 
- Planning volgende ALV’s. Een ALV tijdens de lunch bij een symposium geeft weinig opkomst. 

Deze ALV is er een aanmerkelijk grotere opkomst en een zeer levendige discussie. Voorstel is 
om de volgende ALV aansluitend aan het symposium met een simpele maaltijd te 
organiseren in de hoop hiermee nog meer leden erbij te betrekken. 

- Het volgende LKPZ symposium met de presentatie van het handboek Psychiatrie en 
Zwangerschap, waaraan veel leden van het LKPZ meegeschreven hebben,  vindt in verband 
met het later verschijnen van dit boek plaats in het voorjaar 2015. 

 
9. Rondvraag 
- Vraag naar mail die verstuurd is over vermelding behandelcentra op website. Regel is dat van 

elke discipline (psychiatrie, obstetrie, pediatrie) ten minste één LKPZ lid opgevoerd dient te 
worden. Sommige behandelcentra worden wel op de website vermeld maar voldoen niet 
meer aan deze regel. 

- Vraag of LKPZ aandacht kan besteden aan problematiek rond gespecialiseerde GGZ in kader 
van psychiatrie en zwangerschap. Dit kunnen de leden zelf vormgeven middels oproepen via 
de website of tijdens een workshop op een toekomstig LKPZ symposium.   
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- Het belang van aandacht voor zwangerschapspsychiatrie op congressen en symposia wordt 
onderstreept, bijvoorbeeld  door op voorjaarscongres psychiatrie voordrachten houden. 

- B. te Winkel meldt dat Lareb bezig is een zwangerschapsregister op te starten m.b.t. 
medicatiegebruik. 

- G. Bonsel wil graag de financiering van poppoli´s onderzoeken en vraagt zich af of hij via LKPZ 
behandelcentra kan benaderen. Het bestuur zegt toe een mailing te kunnen verzorgen. 
Terugkoppeling van de resultaten aan de leden is daarbij wenselijk. 

 
10.  Sluiting  van vergadering om 20.15 uur onder dankzegging van levendige inbreng van alle 

aanwezigen. 
 


