Jaarverslag Stichting Mind2Care 2018
Doelen:
De Stichting Mind2Care heeft de volgende doelen:
1.
Het dienen van het algemeen belang door het zonder winstoogmerk ontwikkelen en
beheren van medische zorginstrumenten die de gezondheidstoestand beschrijven,
classificeren en waarderen in het bijzonder op het terrein van psychiatrie en
zwangerschap;
2.

Het faciliteren van goed gebruik van genoemde medische zorginstrumenten in de
medische zorg en het verrichten/initiëren/ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek
met deze medische zorginstrumenten.

3.

Het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten voor het medische zorginstrument
genaamd ‘de Mind2Care screen-en-advies instrument’ (“M2C vragenlijst”), een instrument
dat zowel gebruikt kan worden in de geboortezorg als in wetenschappelijk onderzoek op
het terrein van de geboortezorg.

4.

De M2C vragenlijst heeft als doel kwetsbare zwangere vrouwen op te sporen en hen te
voorzien van een (zorg)advies, volgens vastgestelde richtlijnen.

5.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting Mind2Care bestaat uit vertegenwoordigers van diverse disciplines.
Samenstelling bestuur 2018:
Algemeen directeur:
Prof. dr. Gouke Bonsel, directeur Academische Werkplaats Kraamzorg
Voorzitter
Mw. dr. Marieke Paarlberg, gynaecoloog
Penningmeester:
Mw. drs. Anja Stevens, psychiater
Secretaris:
Mw. drs. Ineke de Kruijff, kinderarts
Leden:
Mw. dr. Chantal Quispel, arts
Mw. dr. Mijke Lambregtse-van den Berg, psychiater
Mw. Simone Vankan-Buitelaar, verloskundige
Mw. Merith Cohen de Lara
Raad van Toezicht:

Dhr. dr. Bernhard Slaap, executive director EuroQol Research Foundation
Mw. drs. Remke Dullemond, gynaecoloog
Mw. drs. Jacqueline Koster, psychiater

Het bestuur wordt ondersteund door Peter Molenaar, freelance medewerker

Oprichting Stichting
Op dinsdag 27 september 2016 is de Stichting Mind2Care definitief opgericht bij notarissen Govers en
Spil. Hierna is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 66939038.
Door de penningmeester is een zakelijke rekening geopend bij ABN Amro met rekeningnummer
NL96ABNA0502839848.
ANBI status
Stichting Mind2Care heeft de ANBI status verleend gekregen vanaf de datum van oprichting.
Aangesloten VSV’s in 2018
1. VSV Apeldoorn e.o. rondom Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
2. VSV Alliant Geboortezorg (rond UMC Utrecht)
3. VSV Uniek (rond Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht)
4. VSV Eendracht (rond Diakonessehuis Utrecht)
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5. IGO ‘Samen’ regio Nijmegen (rondom Radboudumc en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis)
6. VSV Twente (rondom Medisch Spectrum Twente)
7. Amstelland
8. VSV rond Reinier de Graaf Groep Delft
9. OLVG-West Amsterdam
10. VSV ZuidaanZee (rond het Van Weel Bethesda Ziekenhuis Zeeland)
Evaluatie implementatie Mind2Care in pilot regio’s
In 2018 is het evaluatieonderzoek naar de implementatie van de Mind2Care in de regio’s Apeldoorn
en Woerden afgerond. Het onderzoek is onder leiding van Prof. dr. Gouke Bonsel uitgevoerd door
Gea Ballering, arts in opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en
Harmke Duindam, medisch student aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Het onderzoek wees uit dat
de tevredenheid over Mind2Care groot is. Daarnaast zijn er een aantal verbeteringen geopperd, waar
het bestuur zeker naar gaat kijken. Het verslag van het onderzoek is op de website van Mind2care
gepubliceerd.
Promotie Mind2Care:
Mind2Care in de media
Kwetsbare zwangeren verdienen beter vangnet. Interview voor Vakblad Vroeg; Kennisplatform Jonge
Kind. 18 juni 2018. https://www.vakbladvroeg.nl/kwetsbare-zwangeren-verdienen-beter-vangnet/
In 2018 is er op de website Kennisnet Geboortezorg een werkgroep pagina voor ‘Gebruikers
Mind2Care’ aangemaakt. Kennisnet Geboortezorg is bedoeld voor professionals in de geboortezorg;
enerzijds om met elkaar te kunnen communiceren en anderzijds om informatie te delen. Er is aan
gebruikers gevraagd om zich voor deze werkgroep aan te melden, zodat ze toegang hebben tot de
berichten die daar op worden geplaatst.
Publicatie:
H.I.J. Wildschut, J.M. Waelput, K.M. Paarlberg, M.P. Fransen, C. Groenen, M. Nieuwenhuijze en J.C.
Mooij. Hoofdstuk 2. De kwetsbare (aanstaande) moeder. Deel I Moeder en kind centraal. In: Hajo
Wildschut & Inge Boesveld (eds.). Integrale geboortezorg; samen bevalt goed. Bohn Stafleu van
Loghum. Houten, 2019. ISBN 978-90368-2201-5e-ISBN 978-90-368-2202-2.
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2202-2

Presentaties Mind2Care op congressen en symposia
• Effectief gebruik van de Mind2Care’. Op symposium Zwangerschap en Trauma. Georganiseerd
door de CAPTURE group, OLVG Oost, Amsterdam, 19 januari 2018.
• ‘Verloskunde en psychosomatiek; wat iedere gynaecoloog moet weten’, keynote lecture op
tweedaagse cursus van de Academie voor Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie (APOG)
in Noordwijkerhout, 8 maart 2018.
• ‘Gestructureerd werken met de Mind2Care’. Voordracht op het symposium ‘Vijf jaar onderzoek
voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland: Opbrengsten Regionaal Consortium I’ van het
Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte, Hogeschool Rotterdam, 13 maart 2018.
• ‘Gestructureerd werken met de Mind2Care’. Voordracht voor Regioavond Stichting Mind2Care ten
behoeve van geïnteresseerden in de Mind2Care. 13 maart 2018, Wilhelmina Kinderziekenhuis
Utrecht.
• ‘Mind2Care, an innovative screen- and advice model for psychopathology, psychosocial problems
and substance use, during pregnancy. Voordracht samen met I. de Kruijff en A.W.M.M. Stevens
op het NASPOG congres te Philadelphia, Verenigde Staten, 21 april 2018.
• ‘Gestructureerd werken met de Mind2Care’. Voordracht voor Regioavond Stichting Mind2Care ten
behoeve van geïnteresseerden in de Mind2Care. 5 juni 2018, Isala Klinieken, Zwolle.
• ‘Digitaal spreekuur Kwetsbare Zwangere’. In dit digitaal spreekuur delen VSV Apeldoorn en VSV
Alliant Geboortezorg Utrecht op welke manier zij vorm gegeven hebben aan het beleid rondom
kwetsbare zwangeren. Webcast gefaciliteerd door het College Perinatale Zorg. Sprekers: Simone
Vankan-Buitendijk, Renate van Leuken en Marieke Paarlberg. Zie:
https://www.youtube.com/watch?v=kam9uRo87f0&feature=youtu.be
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•

•

•

‘Mind2Care: effectieve vroegsignalering van kwetsbare zwangeren’. Interactieve parallelsessie op
het symposium ‘Vroegsignalering bij baby’s – 4e editie’. Symposium georganiseerd door het
tijdschrift VROEG, 28 november 2018, Pullman hotel, Eindhoven.
‘Rafelranden in de verloskunde en hoe ze af te hechten’. Voordracht in het kader van het
afscheidssymposium Jules Schagen van Leeuwen, 29 november 2018, Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein.
Marieke Paarlberg is sinds september 2018 op persoonlijke titel lid van de Landelijke Coalitie
Kansrijke start van het Ministerie van VWS, o.l.v. minister Hugo de Jonge.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijkestart
Toelichting: met dit programma wil de minister vooral kwetsbare ouders/gezinnen bereiken. De
coalitie bestaat uit inspirerende, invloedrijke mensen die de eerste 1000 dagen en het programma
Kansrijke start een warm hart toedragen en dit ook breed uitdragen. De coalitie weet gemeenten,
professionals en organisaties te inspireren. Marieke is voor deze coalitie gevraagd omdat het
ministerie vindt dat zij volgens hen in staat is een waardevolle bijdrage te leveren aan de
landelijke coalitie eerste 1000 dagen.

Nieuwsbrieven
In 2018 is er driemaal een nieuwsbrief uitgestuurd naar alle gebruikers van Mind2care en overige
geïnteresseerden. De nieuwsbrieven worden verstuurd naar alle gebruikers. Zij worden gepubliceerd
op Kennisnet Geboortezorg en op de Mind2Care website.

Contacten met veldpartijen
Het bestuur van de Stichting Mind2Care heeft zich ook in 2018 verder ingespannen om de veldpartijen
betrokken te houden bij de verdere ontwikkeling van de Mind2Care. Er hebben informerende
gesprekken plaatsgevonden met:
• Vertegenwoordigers van het College voor Perinatale Zorg (CPZ).
•

Vertegenwoordigers van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie ( NVOG)

•

Medewerkers van het Ministerie van VWS

Uit de gesprekken blijkt nog steeds dat er een goed draagvlak is voor brede implementatie van de
Mind2Care in de verloskundige zorg in Nederland.
Implementatie
Naast de reeds genoemde aangesloten VSV’s en Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s)
worden de volgende VSV’s voorbereid om de Mind2Care in 2019 te implementeren:
• VSV rond Almere
•

VSV rond Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis te Tilburg

Gebruikersraad
In juni 2018 is op het communicatieplatform voor de geboortezorg www.kennisnetgeboortezorg.nl de
‘Gebruikersgroep Mind2Care’ opgezet. Deze groep heeft tot doel om kennis te delen omtrent het
gebruik van de Mind2Care tool en aanverwante zaken. Het is nadrukkelijk de intentie om samen te
werken aan een optimale inzet van de Mind2Care voor betere zorg voor de Kwetsbare Zwangere. De
groep heeft inmiddels 41 aangesloten leden.
Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor een gebruikersbijeenkomst in januari 2019.
ICT
In 2018 is het applicatiebeheer overgenomen door het IT-bedrijf Triqs. Deze partij garandeert dat de
Mind2Care voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018
van kracht is geworden
Vertalingsproject
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In 2018 is de vragenlijst van Mind2Care ook in het Engels beschikbaar gekomen. In 2019 zal gestart
worden met de Poolse vertaling. De wens is om de website naast deze twee talen in elk geval ook
naar het Turks en Arabisch te vertalen.
Samenwerking met het bedrijf Triqs
Stichting Mind2Care heeft samenwerking gezocht en gevonden met de IT-organisatie Triqs. Deze
organisatie heeft landelijk veel bewezen ervaring met IT-toepassingen in de zorg, waarbij digitale
vragenlijsten en interactie tussen gebruikers en zorgverleners een rol spelen. Ook hebben ze ervaring
met cliënt-portals. Daarnaast speelt Triqs een sleutelrol bij de kwaliteitsinformatie van veel
kraamzorgorganisaties en is zij bekend met de specifieke software-architectuur die in Mind2Care
wordt toegepast. Triqs faciliteert professionele gebruikers zonder dat zij gegevens opslaan of
zelfstandig registreren.
Mind2Care blijft net als voorheen alleen beschikbaar via verloskundige zorgpraktijken en VSV’s en
niet als zelfhulp. De samenwerking verandert dus niets aan de huidige gegevensverhoudingen; Triqs
is geen externe bewerker, alleen faciliteit. Bij storingen of vragen blijft men mailen naar
info@mind2care.nl.
De Stichting Mind2Care is blij dat Triqs de 'hosting' en daarmee ook de technische 24/7
continuïteitszorg (voor onze Stichting) op zich heeft genomen. De Stichting Mind2Care blijft echter een
organisatie van professionele vrijwilligers, die gekoppeld is aan het Landelijke Kenniscentrum
Psychiatrie en Zwangerschap. Dat betekent ook dat de technische bekostiging van het huidige
basisgebruik van Mind2Care zonder winstoogmerk plaatsvindt. Noodzakelijk onderhoud en
aanpassingen worden betaald uit de gebruikersbijdragen. Ontwikkelingsactiviteiten moeten betaald
worden uit giften en bijdragen, waarvoor de Stichting Mind2Care een ANBI-status heeft gekregen. De
Stichting legt openbaar verantwoording af met onze jaarrekening.
Financiering
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Gemaakte kosten in 2018 zijn de kosten van IT Punt voor het
overdragen naar de beheerpartij Triqs, kosten aanpassingen website voor onder andere
laaggeletterden, hosting website, aanpassingen aan de applicatie, administratieve ondersteuning en
kosten voor het gereedmaken van de vertaling. De eerste VSV’s hebben hun installatiekosten en
abonnementskosten betaald. Aanvullende subsidie is toegekend door ZonMw voor implementatie van
Mind2Care in de regio Zuid-West Nederland en voor vertaling van de website naar vreemde talen. CZ
fonds heeft een eenmalige subsidie verleend voor het geschikt maken van de website en de
vragenlijst voor laaggeletterde personen.
Door de penningmeester, in afstemming met het bestuur, is vastgesteld dat in 2018 voor elk nieuw
VSV de implementatiekosten eenmalig € 2000,- bedragen en de ‘abonnementskosten’ jaarlijks
€1500,- per jaar. De Stichting is niet BTW-plichtig. Met deze bedragen is het net aan mogelijk om
normale implementatie, onderhoud en helpdesk te bekostigen. Aanpassingen aan de website en/of de
vragenlijst vragen extra inkomsten. Besproken zal moeten worden of de jaarlijkse abonnementskosten
niet verhoogd moeten worden om de extra wensen uit het veld en de noodzakelijke technische
aanpassingen uit te kunnen voeren.
Extra projecten zullen moeten worden gefinancierd uit projectfinanciering. Hiertoe is de ANBI status
aangevraagd en verkregen vanaf de oprichtingsdatum. Zie hieronder bij ‘Plannen 2018’.
Plannen 2019
Aanvragen sponsoring; overleg met financiële stakeholders
Implementatie Mind2Care in nieuwe VSV’s/IGO’s
Uitvoering evaluatie Mind2Care in pilot regio’s; aanvragen implementatiesubsidie
Evaluatie migratie van het IT systeem naar Triqs
Update van de juridische contracten ook in verband met Europese regelgeving AVG per 25 mei
2018
Realiseren Poolse vertaling
Facilitaire meerwaarde verhogen via het realiseren van een directe importmogelijkheid van
kerngegevens en advies van M2C in het VSV/ziekenhuisinformatieysteem.
In samenwerking met Triqs dashboard en performance informatie ontwikkelen (tegen lage
kosten) ten behoeve van kwaliteitssystemen, niet zozeer ten behoeve van research. Nadrukkelijk
wil Mind2Care alleen het gebruik van Mind2Care gegevens door de zorgverleners zelf
ondersteunen en niet een externe medische registratie zijn of research faciliteiten bieden.
4

Voorbereiding vereenvoudiging/actualisering/aanpassing onderdelen vragenlijst. Voorbereiding
gebruik buiten Nederland.

Apeldoorn
Marieke Paarlberg, voorzitter Stichting Mind2Care, namens het bestuur
17 september 2019
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