
Notulen vergadering PSU op 19-4-2022 in Kade atelier Leidsekade 117 in Utrecht 
 
Aanwezig: Liedeke Vis, Barara Wahl, Joyce de Visser, Patrick Oerlemans, Ingrid Wolters, 
Leontien Simis, Maayke Brants, Jan Reindert Voogd, Rob Leenen, Hester Peddemors 
(notulen) 
 
We doen een voorstel rondje ivm drie nieuwe leden, welkom Leontien, Maayke en Jan 
Reindert! 
Er wordt nog gezocht naar een nieuwe secretaris nu Diana weg is. 
Maayke biedt aan dit te willen doen. 
 
De notulen van de vorige vergadering zijn goed gekeurd. 
Patrick licht het financieel overzicht toe en de begroting en dat wordt ook goed gekeurd. 
 
ZPM: 
Het is moeilijk registreren met groepen in ZPM maar daar is de NVGP op dit moment mee 
bezig. 
Er wordt gepraat over de noodzaak en/of verplichting om jaarlijks een update brief te sturen 
naar de huisarts. Het is onduidelijk in hoeverre dit verplicht is. 
Patrick geeft aan dat het tijdens de LVVP visitatie zeer wordt aanbevolen. 
Jan Reinder brengt de materiele controle in die aan het licht zou kunnen brengen dat je hebt 
verzuimd om de brieven te schrijven. Niemand van ons heeft ooit een materiele controle 
gehad en het schijnt ook pas te gebeuren als er al twijfels zijn over de kwaliteit van de 
therapie. 
Laten we ons te veel bang maken of is het toch goed om deze jaarlijkse brieven te schrijven? 
We zijn het er wel over eens dat de jaarlijkse evaluatie wel met de client moet gebeuren en 
dat je die ook vast moet leggen in het EPD. 
Sommige praktijkprogramma’s hebben al wel declaratie mogelijkheden en andere nog niet. 
En dan is er nog de vraag of je als ongecontracteerde zorgverlener ook maandelijks moet 
declareren of dat het bijv ook per kwartaal kan? 
 
Raamovereenkomst/HUS. 
De HUS is een beetje ingestort mede agv ziekte van de voorzitter. Het wordt weer op poten 
gezet en als er weer activiteiten zijn zal Rob het doorgeven en kan iemand van ons daar naar 
toe gaan.  
 
Bijeenkomst huisartsen Utrecht oost: 
Joyce geeft aan wel geinteresseerd te zijn. 
 
Bestuur 
Maayke geeft dus aan wel de functie van secretaris te willen vervullen en samen met Rob en 
Patrick het bestuur te vormen. 
 
Rondvraag: 
Simone zoekt praktijk ruimte in Utrecht op de dinsdagen en zal dit ook in de groep kenbaar 
maken. 



Ingrid vraagt zich af wat de huisartsen hebben aan kennismaking met ons als we allemaal vol 
zitten 
Jan Reinder vraagt of hij evt met verwijsvragen bij de PSU groep terecht kan ivm het leren 
kennen van de sociale kaart van Utrecht. 
Het is handig als hij in de groep vraagt wie hij daar evt even over kan spreken. 
 
 


