
Notulen VUP ledenvergadering D.D. 24-09-2015 

Aanwezig: R. TanPaap, E. Schouten, K. Wieme, L. Daenen, R. Witte, S. Roelfs, W. de Meij, G. Casteelen, 
W. Gerritsen, H. Keyer, E. de Ruyter Corver, J. van de Sande, D. Leiblum, J. Hopmans, K. Wieme, L. 
Schuurs, G. van de Berg, E. Oor, R. Zijlstra, A. Davids 

Afwezig met kennisgeving: G. Visbach, L. Schaper, J. Dirkx, C. Blanker 
 

1. Opening: 
De penningmeester vraagt om een kascommissie voor 2014, Willem Gerritsen en Gerty 
Casteelen stellen zich beschikbaar.  

 

2. Notulen vorige vergadering: 
Er zijn geen vragen of opmerkingen, hierbij zijn de notulen van 04-09-2014 goedgekeurd.  

 
3. Klachtencommissie: 

Vorig jaar is de klachtencommissie aan de orde geweest. De vorige voorzitter stapte op 
omdat er heel weinig klachten waren. Er is een nieuw persoon gevonden voor deze taak, 
mw. Marian Slob, filosoof, schrijfster, bekend met de gezondheidszorg. Afgesproken is dat ze 
200 euro op jaarbasis krijgt, en onder meer daarvoor een presentatie zal geven eens per jaar. 
Afgelopen jaar zijn er wederom geen klachten geweest.  
Er is een nieuwe klachtwet in ontwikkeling, zwaarder opgetuigd, waarbij boetes tot 25.000 
mogelijk zijn. Dit zal een landelijke organisatie zijn. Eind deze maand wordt het voorstel in de 
eerste kamer behandeld. 

 

 
4. Stand van zaken K&J psychiaters onder leiding van Rene Zijlstra; 

Rene Zijlstra neemt het woord. Hij vraagt om steun, en mogelijke adviezen aan de K en J 
psychiaters.  De K & J psychiaters zijn, zoals bekend, enorm belast met de veranderingen per 
1-1-2015, met de nieuwe Jeugdwet. De K & J psychiatrie wordt door de gemeente bekostigd 
sindsdien, en gaat met grote problemen gepaard. Buurt- en wijkteams zijn verantwoordelijk 
geworden voor indicatiestelling en verwijzing. Adviezen vanuit het buurt- en wijkteam 
getuigen soms van een enorme kennis-gap. Het aantal verwijzingen is drastisch gedaald, en 
jongeren met psychiatrische problemen krijgen niet meer de hulp die ze nodig hebben. 
Lopende behandelingen worden ge-herïndiceerd, zodat ook de continuïteit niet meer is 
gewaarborgd. Er zijn zorgen over de privacy van gegevens en overdracht van gegevens. 
Tevens daalt het tarief (wat per gemeente kan verschillen), in Houten en Amsterdam is dat 
85 procent. Rene is inmiddels toegetreden tot de Task Force Transitie van de NVvP. Robert 
Vermeire, ook lid van deze Taskforce probeert via contact met de voorzitter van de NVvP de 
huidige problemen meer op de agenda te krijgen, helaas lukt dit nog niet goed.  Op het 
ledennet lijkt er meer vereniging tot stand te komen onder de K & J psychiaters. Er is een 
kritisch geluid vanuit de Amsterdamse psychiaters door een brief van  een psychiater die zijn 
praktijk sluit als door de gevolgen van de transitie. Mogelijk kunnen de Utrechtse K & J 
psychiaters aansluiting zoeken bij hen. Instellingen voor K & J psychiatrie lijden ook onder de 
nieuwe maatregelen, slechts 25 procent van het oorspronkelijke aantal van 6000 bedden is 
nog beschikbaar. Dit geldt ook voor forensische bedden.  

Geen contracten afsluiten is geen optie, omdat er nauwelijks zelfbetalers zijn. de DBC zijn 
vaak duur, omdat meerdere behandelaars betrokken zijn. De ouders verantwoordelijk 



maken, en zelf het probleem met de gemeente op laten lossen, verloopt problematisch. 
Ouders zijn bang en bezorgd, ze leveren allerlei gegevens aan de gemeente omdat ze bang 
zijn geen hulp te krijgen. Soms wordt hun dat ook zo meegedeeld. Het gevoel dat de NVvP 
tekort schiet overheerst. In de discussie komt naar voren dat het belangrijk is dat de K en J 
psychiaters zich verenigen, dat ze mogelijk via de huisartsen meer verwijzingen kunnen 
krijgen, en dat, hoewel belastend voor ouders, het toch de ouders zijn die gemeenten en de 
politiek onder druk moeten zetten.  

 

 
5. Inkoopvoorwaarden Zorgverzekeraars  

Gerard loopt de lijst van zorgverzekeraars langs. 
 De Friesland levert geen probleem op, staat met stip op nummer 1. 100% 

Multizorg heeft eigen tarieven ongeveer 83% van Nza tarief, maar hanteert geen budget, en 
contracteert nu voor twee jaar (waaronder PNO en ONVZ). 
DSW betaalt 84%, al mag je maximaal 46 weken werken, verder geen omzetplafond.  
Menzis biedt 98 procent, is niet gebudgetteerd, omdat zij niet terugvorderen indien de totale 
omzet niet hoger is dan 52 maal 40 maar 115 euro plus 20% bij hulppersoneel.   
CZ betaalt 98% en Achmea betaalt 85%. Beide vorderen overschrijdingen terug. CZ doet dit 
nu over 2013. Dit uiterst onterecht, omdat we op macroniveau onder het budget gebleven 
zijn.  
Er is een wet in de maak om macro overschrijdingen bij niet gecontracteerde zorgaanbieders 
terug te halen. Gerard onderzoekt of  een advocaat op het niveau van de Federatie dit bij CZ 
op bestuurlijk niveau kan aankaarten.  
CZ en Achmea houden vast aan een budget. Achmea geeft een ruim minimaal budget, van 
50.000 euro. 
Patiënten aannemen boven het budget is mogelijk door de patiënt naar de zorgverzekeraar 
te verwijzen en daar te vragen welke psychiater binnen 4 weken tijd heeft. Indien dit CZ niet 
lukt kunnen ze eisen om toch naar de ZGP te willen die wel tijd heeft maar geen budget en 
een verklaring te laten vragen die garantie geeft op betaling ondanks budgetoverschrijding.  
 
Ondanks het inschakelen van een advocaat lukt het  Hendrik Keyer niet om een contract met 
Achmea af te sluiten. Om zorgverzekeraars aan te spreken moeten we de burger mobiliseren. 
Naar ons luisteren ze niet.  
 
VGZ staat verreweg onderaan. De NVvP adviseert nog steeds de vragenlijst 
(kwaliteitsuitvraag) niet in te vullen, en wel te vragen om een contract. En dan zelf 
verklaringen te schrijven en deze te uploaden, in de omstandige contract procedure van VGZ. 
Het budget is met 10 procent verlaagd, en VGZ betaalt 92 procent van het NZA tarief en 5% 
lager wanneer er sprake is van een budget polis en je daarvoor gecontracteerd bent. 
 
Gerard komt tot de volgende top 10, 
 Afhankelijk van tarief en omzetplafond 
1. Friesland  2. Menzis  3. CZ  4. multizorg  5. DSW  6. VGZ  7. Achmea 

 

 
6. Problemen zorgplafonds, zie boven 

 

 



7. Nieuws uit de Vereniging;  
a. Gerard zit in de commissie “correct en snel declareren”, die door VWS in ingesteld. 

Het woord “fraude” is vrijwel verdwenen, het gaat over de complexiteit waardoor 
declaratieproblemen ontstaan die niets met fraude te maken hebben.  

b. Over het kwaliteitsstatuut van de vereniging naar aanleiding van de commissie 
Meurs: Gerard zit in de task force van de vereniging. De term hoofdbehandelaar is 
afgeschaft en vervangen door regie behandelaar.  

c. Het is voor alle (VUP) leden van belang dat zij op het ledennet de notificatie 
aanvinken zodat zij een email krijgen als er meldingen zijn op binnen de discussie 
groep van de leden van de afdeling ZGP. De communicatie naar de leden zal steeds 
meer via het ledennet geschieden. Het advies is dan ook: deel je ervaringen zodat we 
er allemaal van kunnen leren.  

 

  

8. Kwaliteitsstatuut naar aanleiding van de commissie Meurs: zie onder 7a.   
 

9. Rondvraag:   
Leden kunnen ouders van patiënten adviseren hun problemen te melden bij de nationale 
ombudsman. 

 

10. Sluiting 
 

 

Mw. A. Davids, secretaris 

3-10-2015 

 

Op 26-10-2015 is de penningmeester voor 2014 gedechargeerd.  

 

 


