
 
 
Notulen LKPZ Algemene Leden Vergadering 10-10-2019 
 
Aanwezig:  
Bestuur: Remke Dullemond (voorzitter), Arijaan Valkenburg-van den Berg, Bart Geerling,  
Claire Stramrood en Esther Rijntjes (notulen). 
Overige leden: geen.  
 
Met kennisgeving afwezig: Pieternel Kölling, Inge Schreurs, Mijke Lambregtse-van den Berg, 
Ineke de Kruijff, Merith Cohen de Lara (bestuursleden).  
 
1. Opening 

Remke opent de vergadering.  
 
2. Mededelingen  

Ten aanzien van het LKPZ-lustrumsymposium in januari 2020: de digitale folder van het 
symposium is klaar, evenals de website waarop in te schrijven is. Inmiddels is een 
uitnodigingsmail voor het symposium naar de leden gestuurd met een link naar het 
inschrijfformulier, de aankondiging van de Diana Koster Award en de Poster-award 
tijdens het symposium. Er volgt ook op korte termijn een nieuwsbrief met aanvullende 
informatie van het LKPZ.   
 

3. Toegetreden en afgetreden bestuursleden 
In 2018 is de samenstelling van het bestuur niet veranderd. In maart 2019 is Birgit Koch, 
ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, uit het bestuur getreden. Vanaf vandaag, 
10 oktober 2019, treedt Ineke de Kruijff, kinderarts, uit het bestuur. 
Op korte termijn zullen er gesprekken volgen met 2 kandidaten voor de functie van 
apotheker/klinisch farmacoloog. Daarna zal een vacature geopend worden voor de 
bestuursfunctie van een kinderarts.     
 

4. Notulen ALV november 2018 
Punt 5: er wordt door de aanwezigen besproken dat het nuttig zou zijn voor de 
zorgverlener die Mind2Care gebruikt, om naast het advies wat voortkomt uit het invullen 
van het screeningsinstrument, ook de antwoorden op de vragen zelf in het EPD zichtbaar 
te krijgen. De software om dit te kunnen bewerkstelligen zal echter dan nog gebouwd 
moeten worden, wat zowel tijd als geld kost. De vraag komt daarbij op of de verzekeraars 
hieraan zouden kunnen bijdragen. Remke zal dit punt vanuit de Raad van Toezicht van 
Mind2Care inbrengen tijdens de volgende Mind2Care-vergadering.  
Punt 7: de financiële stukken over 2017 en 2018 zijn nog niet gecontroleerd door de 
kascommissie. Er moet hiervoor nog een nieuwe kascommissie ingesteld worden.   
Daarnaast zal een accountant gevraagd worden mee te denken over de huidige format 
van onze financiële stukken. Remke vraagt na wat de kosten hiervan zijn, inclusief de 
kosten van een eventuele jaarlijkse controle van de boeken door een accountant.   
  

5. Statuten(wijzigingen) 
- Zittingsduur bestuursleden 
- Toestaan buitenlandse leden 
- Ledenlijst met beroepen/werkadressen 

 
Bovenstaande voorgestelde wijzigingen van de statuten worden besproken door de 
aanwezigen. Het voorstel om de maximale zittingsduur van bestuursleden niet meer te 
beperken tot drie maal 2 jaar wordt aangenomen. Het voorstel om buitenlandse maar 
Nederlands sprekende (waarschijnlijk met name Belgische) beroepsbeoefenaren binnen 
de psychiatrie en zwangerschap het LKPZ-lidmaatschap te bieden, mits zij in hun eigen 



land in een toetsbaar en vergelijkbaar systeem als het BIG-systeem geregistreerd staan, 
wordt aangenomen.   
Het voorstel om een ledenlijst met beroepen en werkadressen van de leden op het 
besloten deel van de website aan te leggen, zal alleen mogelijk zijn als de leden hiervoor 
specifiek toestemming geven. In de nieuwsbrief zal hier aandacht aan worden besteed.  
 

6. Directe plaatsing van bijdragen door leden op website   
Een van de oorspronkelijke doelen van het LKPZ was het onderling kunnen delen door 
leden van op psychiatrie en zwangerschap gerichte informatie. Deze optie blijkt 
momenteel niet goed mogelijk op de website. De werkwijze en moderatie hiervan zal 
besproken worden met Presta Webdesign. Informatie hieromtrent zal volgen via de 
nieuwsbrief.  
 

7. Jaarverslag 2018 
Pag. 2 Speerpunt 1: de landelijke multidisciplinaire richtlijn PTSS in de zwangerschap is 
inmiddels geaccordeerd.  
Pag. 2 Speerpunt 3: zie agendapunt 6.  
Pag. 2 LKPZ-website: het is onduidelijk voor de aanwezigen waarom de website in 2018 
in veel mindere mate is bezocht dan in 2017. Er wordt besproken dat het LKPZ meer 
onder de aandacht zou moeten worden gebracht, enerzijds om leden te werven, 
anderzijds om leden meer te enthousiasmeren tot persoonlijke betrokkenheid bij het 
LKPZ. Een mogelijkheid hiertoe die nog niet eerder is geëxploreerd, is het geven van 
onderwijs over psychiatrie en zwangerschap tijdens het cursorisch onderwijs van de 3 
betrokken beroepsopleidingen (gynaecologie/obstetrie, psychiatrie en 
kindergeneeskunde), met daarbij aandacht voor het interdisciplinaire aspect van het 
onderwerp. Dit zou bijvoorbeeld tijdens de landelijke opleidingsdagen of  tijdens een 
jaarlijkse congres, waarbij ook AIOS aanwezig zijn, georganiseerd kunnen worden. 
Daarnaast is het altijd nuttig om LKPZ-flyers mee te nemen naar congressen/symposia 
van de afzonderlijke beroepsorganisaties. Dit punt zal verder besproken worden tijdens 
de volgende bestuursvergadering.  
Pag. 4 Financiën: zie agendapunt 4.  

  
8. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 

In afwezigheid van de penningmeester zijn de financiële stukken nu niet beoordeeld.  
Dit agendapunt komt terug tijdens de volgende ALV. 
 

9. Stichting Mind2Care 
In afwezigheid van bestuursleden van Mind2Care zijn het jaarverslag en de jaarrekening 
van Mind2Care over 2018 nu niet beoordeeld.  
Dit agendapunt komt terug tijdens de volgende ALV. 
 

10. Commissies LKPZ 
Dit agendapunt komt terug tijdens de volgende ALV. 
 

11. Wvttk en rondvraag: 
Gezien de bedroevend lage opkomst tijdens deze ALV is de overweging een ALV in elk 
geval aan een LKPZ bijeenkomst te koppelen en niet meer aan een ander congres. 
Geen andere punten. 
 

12. Sluiting van de vergadering 
 

 


