
 
 
Notulen LKPZ Algemene Leden Vergadering 17-03-2016 
 
Aanwezig:  
Bestuur: Remke Dullemond, Pieternel Kölling (penningmeester), Anja Stevens, Claire 
Stramrood, Bart Geerling en Esther Rijntjes (notulen). 
Leden: Marieke Paarlberg, Gert Klabbers, Gerhard Knol, Nico Mensing, Welmoed Miltenburg, 
Annemarie Werberkt-Hendrikse, Mylene van Etten  
 
Met kennisgeving afwezig: Mijke Lambregtse-van den Berg (voorzitter), Ineke de Kruijff 
(bestuurslid), Birgit Koch(bestuurslid).  
 
1. Opening 

Mijke Lambregtse-van den Berg (voorzitter) laat zich verontschuldigen ivm pech 
onderweg. Remke Dullemond vervangt haar tijdens de vergadering als voorzitter.  
Geen punten toegevoegd aan de agenda.   

 
2. Mededelingen  

Er is een aanpassing geweest van de LKPZ-folder en de website ten aanzien van de 
subtitel van het LKPZ en ten aanzien van de inhoudelijke tekst. 
 

3. Toegetreden en afgetreden bestuursleden 
Inge van Kamp, Irena Veringa en Maisa Sjak Shie zijn statutair afgetreden. Marrit Smit 
(verloskundige) en Arijaan Valkenburg-van den Berg (gynaecoloog/perinatoloog) worden 
voorgesteld als nieuwe bestuursleden. 
Remke Dullemond wordt vanuit het bestuur voorgesteld als nieuwe voorzitter. Zij zal de 
functie overnemen van Mijke Lambregtse-van den Berg, die als past president het 
bestuur zal blijven ondersteunen. 
De voorgestelde bestuurswijzigingen worden door de ALV geaccordeerd. De afgetreden 
bestuursleden worden hartelijk bedankt voor hun inspiratie en inspanningen. De 
toegetreden bestuursleden worden welkom geheten. 
 

4. Notulen ALV jan 2015 
Geen aan-/opmerkingen. 
 

5. Jaarverslag 2014 
Geen aan-/opmerkingen. 
 

6. Financieel verslag 2015 en begroting 2016 
- Het LKPZ is financieel gezond. Er is in 2015 een schenking beschikbaar gesteld 

van 10.000 euro aan de in oprichting zijnde Stichting Mind2Care voor de eerste 
opstartkosten. 

- Pieternel is benaderd door Allard de Witte van het FAS-project. Hij heeft een 
stichting voor FAS-problematiek opgericht met als doel het FAS-project te kunnen 
continueren en meer informatie te kunnen verspreiden. Hij zou graag hiervoor 
financiële steun van het LKPZ ontvangen. Dit verzoek zal verder door het bestuur 
besproken worden. De verwachting is dat er op termijn een verzoek aan de leden 
zal worden gedaan voor goedkeuring van deze financiële ondersteuning. 

- Leden wordt uitgenodigd ook andere fondsen aan te dragen die eventueel 
financiële ondersteuning van het LKPZ zouden kunnen krijgen. Er volgt een 
discussie over de criteria waaraan deze fondsen dan zouden moeten voldoen. Dit 
zal besproken worden binnen het bestuur en worden teruggekoppeld tijdens de 
volgende ALV.  



- Er wordt tenslotte nog iemand gezocht die naast Bernke ten Winkel de 
kascommissie voor de komende 2 jaar zou kunnen bemannen. Gert Klabbers 
stelt zich hiervoor beschikbaar.   

 
7. Evaluatie LKPZ symposium/Veilige Kribbe V mei 2015 

Geen aanvullingen. 
 

8. Commissie Mind2Care 
Marieke Paarlberg licht de huidige stand van zaken toe: 
De stichting is in de laatste fase van oprichting. Er wordt nog gewacht op de ANBI-status. 
Per 8 feb 2016 is de pilot gestart in Woerden en Apeldoorn waar de programma’s zijn 
ingeprogrammeerd.  
Er worden momenteel contacten gelegd met de verschillende stakeholders (NVOG, NVK, 
NVVP, KNOV, CPZ en ZonMw). Er wordt een brief gestuurd naar de ministers Schipper 
en van der Steur, er komt een persbericht en mogelijk ook een item op TV (bij RLT-
nieuws). 
Voor 2016 is de zorgimplementatie alleen aan het LKPZ gekoppeld, niet aan een andere 
organisatie, universiteit of onderzoek. 
Het screeningsinstrument zal moeten worden verankerd in een geboortezorgstandaard. 
Dit wordt besproken met het CPZ. Daarna moet er een vertaalslag komen richting 
verzekeraars. Momenteel wordt het nog niet verzekerd. 
Inmiddels zijn de kosten berekend die een VSV zou moeten maken om Mind2Care te 
implementeren en te onderhouden (ca 2000 euro/jr). Gezien de hoogte van dit bedrag 
zullen de LKPZ-leden binnenkort opnieuw gevraagd worden voor een financiële bijdrage 
vanuit het LKPZ, ter voorfinanciering van Mind2Care in meer VSV’s. Daarnaast zal er ook 
naar andere geldschieters worden gezocht.                                                                                              
 

9. Commissies LKPZ 
- Fondsen: nog in oprichting 
- Wetenschap: tot nu toe eenmaal bij elkaar geweest. Op korte termijn zal een 

nieuwsbrief uitkomen met een overzicht van de lopende onderzoeken. Dit zal ook 
op de website worden gezet. Verder wordt momenteel besproken om bij het 
volgend LKPZ-symposium de jonge onderzoeker extra aandacht te geven, bijv 
via een prijs voor het beste abstract of beste presentatie. 

- Symposium: op 15 en 16 september a.s. zal het volgende LKPZ-symposium 
worden gehouden in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Moeder-Baby unit. De planning is 
om op donderdag 15 september een “brains-on” dag te houden, een LKPZ-dag 
met plenaire sessies met mogelijk ook internationale sprekers. Vrijdag 16 
september wordt een “hands-on” dag met workshops door en in het Erasmus 
MC. Aanvullende informatie volgt binnenkort op de website en via de mail. 

- PR: Bart is vanuit het bestuur bezig met een PR-plan voor het LKPZ. Het doel is 
om eenduidige informatie te verschaffen en met dezelfde doelstelling en taal te 
spreken om op deze manier de missie van het LKPZ te verspreiden en de kennis 
over psychiatrie en zwangerschap te bevorderen. Hij is momenteel het enige lid 
van deze commissie en geïnteresseerde leden worden uitgenodigd om aan te 
sluiten. 
Praktisch gezien kan meteen het concept persbericht van de stichting Mind2Care 
naar Bart worden gestuurd om mee te denken. 

 
10. Marcé Society 

Mijke heeft contact gehad met de Marcé Society om te bekijken of er een vorm van 
samenwerking mogelijk is. Lidmaatschap bij de Marcé betekent namelijk dat ofwel de 
LKPZ leden extra contributie moeten betalen als de eigen onafhankelijkheid moet worden 
behouden ofwel dat het LKPZ als vereniging onder de Marcé gaat vallen. Aangezien 
Mijke onverwacht verhinderd is voor deze vergadering kan dit punt nu niet worden 
besproken. Het zal terugkomen op de volgende ALV.  
Marieke Paarlberg vermeldt nog dat de Marcé Society en de ISPOG (Internationale 
Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology) op hun website refereren aan 



elkaar en elkaars congressen benoemen. Bij het volgende ISPOG-congres zal de 
Mind2Care worden besproken.   
 

11. Wvttk rondvraag: 
Geen aanvullende punten.  
 

12. Sluiting van de vergadering 
 

 


