
Notulen VUP ledenvergadering D.D. 02-06-2016 

Aanwezig: R. Tan Paap, W. de Meij, G. van de Berg, R. Zijlstra, A. Davids, G. Visbach, S. Roelfs, L. Schuurs, 
J. Hopmans, H. Witte 

Afwezig met kennisgeving: A. Molenaar, E. de Ruyter Corver, W. Gerritsen 
 
 
 

1. Opening 
Gerard heet iedereen welkom op de vergadering.  
 

2. Vaststelling agenda 
Gerard voegt de volgende punten toe: 
a. Zilveren Kruis vraagt verwijskaarten op. Hoe stellen wij ons daartegenover? De discussie 

gaat over of we patiënten gaan mobiliseren om daartegen te protesteren, echter, de 
zorgverzekeraar mag en heeft er recht op dat ons te vragen.  

b. Een psychiater heeft zich aangemeld werkzaam in een eigen instelling, en vraagt ons of 
de medewerkers ook gebruik kunnen maken van onze klachtenregeling. Wij kunnen de 
grens leggen bij max. 20 procent hulppersoneel (net als zorgverzekeraars doen). 
Eventueel houden we het erbij dat enkel de psychiater op onze klachtregeling kan 
terugvallen, als die een klacht krijgt over diens functioneren. De situatie is nu wel zo, dat 
je met een medewerker volgens de gemeente al een instelling bent. Willen we dit beter 
regelen in de toekomst, dan zal er een statuten wijziging moeten komen.  

c. Een aantal leden betaalt de contributie niet, na een mail en vervolgens een brief per 
papieren post te hebben gekregen, met een uiterste betaaldatum, en de aanzegging dat 
het lidmaatschap eindigt als die termijn overschreven wordt. De vergadering stemt in 
met deze handelswijze.  

d. De SPMS is een verplicht pensioenfonds. Recent is niet meer de hoogte van het inkomen 
leidend, maar de winst uit de onderneming.  

e. Met betrekking tot de praktijkvoering: Rommen is verplicht, vanuit de NVvP, dus ook 
voor diegenen die zonder contract werken. De NZA verplicht ons wachttijden te 
vermelden op de website. Voor diegenen die geen wachtlijst aanleggen, kun je melden 
dat je een nieuwe patiënt binnen vier weken ziet, behalve als er geen ruimte is in de 
praktijk, waarbij je de patiënt verwijst naar de zorgmakelaar van zijn zorgverzekering.  

f. De voorzitter van onze klachtencommissie, mw. M. Slob, heeft een boek geschreven, 
Hersenbeest, over de mind/brain discussie, aanbevolen door Gerard. 

 

3. Notulen 24-09-2015 
Pagina 2: In tegenstelling tot wat daar staat vermeld, vordert Menzis overschrijdingen toch 
terug. De uitkomst van de vraag om budgetverhoging is onvoorspelbaar.  
Patiënten met een restitutie polis kunnen buiten het budget om behandeld worden, immers, 
zij hebben vrije artsenkeuze. Bij Menzis is dit goed geregeld, maar elke zorgverzekeraar zou 
daarop moeten kunnen worden aangesproken. Genoemde percentages in de notulen 
hebben betrekking op 2016. 

 

 



 

4. Aftreden secretaris:  
Er vindt een discussie plaats, over de secretariële taken, hoe die opgepakt worden na het 
vertrek van ondergetekende per 01-09-2016. 
Voorstel is:  
a. opnieuw leden informeren over deze vacature, met uitleg over de inhoud van de taken, 

met een uiterste datum waarop mensen kunnen reageren; 
b. overwegen iemand aan te wijzen voor een jaar, en dat als beleid voortzetten; 
c. een betaalde kracht inhuren. 

              Dit zal de eerstvolgende vergadering als eerste punt aan de orde komen, als er geen er geen 
              opvolging is voor deze functie.              
 

5. Klachtencommissie, instellingen en regelgeving 
De landelijke klachtencommissie is (nog) niet van de grond gekomen. De oude 
klachtenregeling is wel gewijzigd, er kunnen nu boetes van max. € 20.000 worden opgelegd, 
reden om een jurist in de klachtencommissie te hebben. De Amsterdamse psychiaters zijn 
aangesloten bij een instelling voor hun klachtenregeling. Dat kan de VUP ook overwegen, 
maar dan moet de contributie omhoog. Hier is geen beslissing over genomen, waarmee de 
bestaande klachtenregeling van de VUP wordt gehandhaafd.  

 

6. Kwaliteitsstatuut 
Het kwaliteitsstatuut bestaat uit drie delen, deel 2 betreft de vrijgevestigde psychiater. Na de 
discussie over het hoofdbehandelaarschap bestaat nu de regie behandelaar, de behandelaar 
die het meeste contact heeft met de patiënt. Met het kwaliteitsstatuut moet de patiënt 
geïnformeerd worden over de behandelaar en de route in de instelling waar hij/zij na de 
aanmelding mee te maken krijgt. Het kwaliteitsstatuut is verplicht voor iedere 
zorgaanbieder, en dient geregistreerd te staan per 1-1-2017 bij het Zorginstituut Nederland 
(http://www.nvgzp.nl/kwaliteitsstatuut-ggz-gereed). Gerard heeft op zijn website volgens de 
vigerende regels deze informatie beschikbaar voor patiënten die zich aanmelden. Hij zal deze 
rondsturen. 
 
 

7. Berichten uit de afdeling zelfstandig gevestigden 
Recent is een brief verstuurd naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van de afdeling ZGP. 
Dit was een rommelige vergadering, veel kritische collega’s, veel onvrede. Gerard zit niet 
meer in de afdeling, en ook met het vertrek van Peter Niessink, al langer geleden, lijkt het 
aspect van belangenbehartiging minder op de agenda te staan. Zorgverzekeraars zijn wel 
tevreden over ons, onze veldnormen zijn verenging-breed aangenomen en van kracht. De 
komende tijd worden diners georganiseerd door de NVvP waarop leden worden uitgenodigd 
om te praten over de huidige stand van zaken en regelgeving (lees: overmatige 
bureaucratie). 

 

8. WVTTK 



Wouter de Meij meldt dat CZ een krap budget geeft. De enige oplossing is de patiënt zelf 
contact te laten zoeken met CZ, en dit daar voor te leggen. Een eenmalige ophoging, kan een 
jaar daarop problemen geven als die verhoging dan niet wordt voortgezet.  

Ksyos heeft nog steeds niet uitbetaald, terwijl de afspraak is dat per kwartaal uitbetaling zal 
plaatsvinden. Wouter de Meij zal het ksyos contract bij de VVAA laten beoordelen.  

De VAR is afgeschaft, op de site van de belasting dienst staan modellen van nieuwe 
contracten. Geny neemt hierover contact met de Federatie, die in de eerste plaats onze 
officiële vertegenwoordiger is.  

 

9. Rondvraag: 
Geen op- of aanmerkingen voor de rondvraag.  
 
 

10. Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor een borrel.  
 
 
De volgende leden zijn verwijderd uit de ledenlijst op 27-6-2016: Allertz, Schepop, Mallens 

 

 

 
 
 


