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Jaarverslag Stichting Mind2Care 2016 
 

Doelen: 

De Stichting Mind2Care heeft tot 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 2016: 

 

Algemeen directeur:  Dhr. 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 

Raad van Toezicht:  Dhr. dr. Bernhard Slaap, executive director Euroqol 

    Mw. drs. Remke Dullemond, gynaecoloog 

    Mw. drs. Jacqueline Koster, psychiater 

 

Niet-bestuursleden:  Mw. Nina Molenaar, MSc, promovendus   

    Mw. Annemijn de Ruigh, MSc, promovendus 

    Mw. Kim van den Berg, MSc, arts 
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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 er een zakelijke rekening geopend bij ABN 

Amro met rekeningnummer NL96ABNA0502839848.  

 

Afronding pilot 

Begin 2016 is de pilot gestart in de VSV’s van Zuwe Hofpoort Woerden en Gelre ziekenhuis 

Apeldoorn. Tijdens de pilot hebben meer dan 1200 zwangere vrouwen de vragenlijst 

ingevuld. Met behulp van de feedback van de zwangere vrouwen en hun betrokken 

zorgverleners is de Mind2Care verder geoptimaliseerd. ICT problemen zijn gedurende deze 

fase verholpen door Freek Punt van IT Punt. Finale evaluatie van de pilotregio’s zal in 2017 

worden uitgevoerd.  

 

Promotie Mind2Care 

 

Mind2Care in de media 

Verschillende media hebben in 2016 aandacht besteed aan de Mind2Care: 

Televisie: 

• 9 april 2016. Interview voor RTL nieuws ‘Nieuwe vragenlijst voor kwetsbare zwangeren’. 
Item over introductie Mind2Care vragenlijst in routine verloskundige zorg.  

 
Lokale radio: 
• 20 april 2016. Mind2Care vragenlijst in routine zwangerenzorg’ Radio Apeldoorn. Item 

over introductie Mind2Care vragenlijst in routine verloskundige zorg. 
 

Tijdschriften: 

• Mind2Care; PPM-risico’s vroeg in kaart met online vragenlijst. Nataal, ed 31 jrg 8. 
Interview door Eveline van Herwaarden met Ineke de Kruijff en Marieke Paarlberg over 
de Mind2Care in de praktijk.  
 

• Wat is een Peripartum depressie? Interview met Mijke Lambregtse-van den Berg door 
Stefan Kruszel, 2DOC NPO2, 22 september 2016. 

 
• ‘Vroege screening vergroot kans op een goede start; Mind2Care screening brengt hulp 

aan kwetsbare zwangere en kind vroeg op gang’. Interview met Ineke de Kruijff en 
Marieke Paarlberg voor Tijdschrift Kinderarts en Samenleving: Juli/Augustus 2016. 
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Presentaties Mind2Care op congressen en symposia 

• ‘Screening op psychopathologie, psychosociale problemen en middelenmisbruik’. 
Voordracht door Marieke Paarlberg binnen parallelsymposium ‘Signalering’ op Obstetric 
Medicine XXI - Zwangerschap en Mental Health; psychisch welzijn in de geboortezorg, 
17 maart 2016, organisatie SCEM, in congrescentrum ReeHorst, Ede. 

• ‘Mind2Care, an innovative screen- and advice model for psychopathology, psychosocial 
problems and substance use during pregnancy’. Voordracht door Marieke Paarlberg en 
psychiater M. Lambregtse-van den Berg. In ISPOG symposium ‘Trauma, fear and 
screening in obstetrics’. 18e Internationale ISPOG congres, 12 mei 2016 te Málaga, 
Spanje. 
 

• ‘Mind2Care, an innovative screen-and-advice model for psychopathology, psychosocial 
problems and substance use, during pregnancy’. Voordracht door Marieke Paarlberg 
gehouden binnen het ISPOG symposium ‘Innovation in Mental Health Promotion and 
Prevention: examples from Australia and abroad’ 26 september 2016, op het 2016 
International Marcé Society Conference, Melbourne, Australië.  

• ‘POP-poli Apeldoorn’, flitspresentatie door Marieke Paarlberg van voorbeeld uit de regio 
in onderdeel ‘Preventie en preconceptiezorg’, CPZ-jaarcongres 2016, 11 november 
2016, Muziekcentrum van de Omroep, Hilversum 

• Mind2Care: time to care! Standaard screening en regionaal advies op maat voor 
kwetsbare zwangeren. Voordracht door Marieke Paarlberg gehouden voor de 
Programmaraad van het UMC Sint Radboud en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, 29 
november 2016, UMC Sint Radboud, Nijmegen. 
 

• Mind2Care: time to care! Standaard screening en regionaal advies op maat voor 
kwetsbare zwangeren. Voordracht door Marieke Paarlberg gehouden op het 
symposium van de Werkgroep Klinische Verloskunde ‘Kracht van Kwetsbaarheid’, 2 
december 2016, De Eenhoorn, Amersfoort. 

 
Nieuwsbrieven 

In 2016 is er tweemaal een nieuwsbrief uitgestuurd naar de geïnteresseerden.  

 

Contacten met veldpartijen 

Om de Mind2Care breed in het professionele veld bekend te maken, zijn er in februari 2016 

brieven uitgegaan naar de volgende partijen:  

• Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ( NVOG) 

• Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 

• Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) 

• Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 

• Directie van ZonMw 

• College voor Perinatale Zorg (CPZ).  
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Deze brieven hebben geresulteerd in persoonlijke gesprekken tussen voorzitter Marieke 

Paarlberg en secretaris Ineke de Kruijff met: 

• Het bestuur van het CPZ (tweemaal) 

• Het bestuur van de NVOG 

 

Uit deze gesprekken en uit reacties op de gegeven presentaties bleek, dat er een goed 

draagvlak was voor brede implementatie van de Mind2Care in de verloskundige zorg in 

Nederland. Helaas heeft dit niet geresulteerd in financiële ondersteuning. 

 

Contacten met ministeries 

Omdat zorg voor kwetsbare zwangeren ook een politiek en maatschappelijk aspect heeft, zijn 

er naar aanleiding van beleidsbrieven van zowel de Minister van VWS mw. E. Schippers, als 

de Minister van Justitie de heer Van der Steur, in april 2016 door het bestuur brieven 

verstuurd naar de Ministeries van Justitie en VWS. Ook is er een positief contact geweest 

met mw. Laetitia Kuijpers, ambtenaar voor het Ministerie van VWS. Mevrouw Kuijpers heeft 

laten weten te wachten op het Plan van Aanpak Preventie in de Geboortezorg door het CPZ 

alvorens verder te reageren. Dit rapport wordt eind maart 2017 verwacht.  

 

Implementatie 

Na afloop van de pilotfase is overgegaan tot gefaseerde implementatie in andere VSV’s. Voor 

een soepele implementatie zijn verscheidene documenten aangemaakt. 

Het eerste VSV dat is aangesloten in 2016 is het Diakonessenhuis Utrecht. Verscheidene 

andere VSV’s hebben interesse getoond en zullen mogelijk in 2017 starten met 

implementatie. Via ZonMw is er een subsidie verstrekt aan de regio Zuid-West Nederland 

voor vergoeding implementatiekosten. Hiervan zullen het van Weel-Bethesda en de Reinier 

de Graaf Groep gebruik van maken. 

 

ICT 
Het  webbased screen- en adviesinstrument Mind2Care is geprogrammeerd  door Freek Punt 

van IT Punt. IT Punt is ook verantwoordelijk geweest voor het beheer. Om ervoor te zorgen 

dat de continuïteit van het instrument gewaarborgd blijft heeft eind 2016 een succesvolle en 

goed gedocumenteerde overdracht van dit beheer plaatsgevonden aan Presta Webbouw. IT 

Punt blijft verantwoordelijk voor ontwikkeling en aanpassingen.  

 

Financiering 
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Gemaakte kosten in 2016 zijn de kosten van IT Punt, 

kosten hosting website, notariële kosten en kosten administratieve ondersteuning. Deze 

kosten zijn betaald met behulp van zowel een gift als een lening van het LKPZ (Landelijk 
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Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap). Aanvullende subsidie is toegekend door 

ZonMw voor implementatie van M2C in de regio Zuid-West Nederland.  

Door de penningmeester, in afstemming met het bestuur, is vastgesteld dat 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 mogelijk 

om normale implementatie, onderhoud en helpdesk te bekostigen.  

Extra projecten zullen moeten worden gefinancierd uit projectfinanciering. Zie hieronder bij 

‘Plannen 2017’. 

 

Plannen 2017 

Begin 2017 wordt de ANBI-status aangevraagd. Hierna kunnen verschillende fondsen worden 

aangeschreven voor financiering. Deze kunnen worden ingezet voor verschillende projecten, 

zoals vertaling van de Mind2Care en laaggeletterden aanpassing. Er zal een prioritering 

komen voor deze projectaanvragen. 

Daarnaast zal de Mind2Care geïmplementeerd worden in een aantal VSV’s. Dit zal leiden tot 

het genereren van inkomsten, zodat  openstaande facturen kunnen worden voldaan en de 

lening bij het LKPZ uiteindelijk kan worden afgelost. Er zal regelmatig een evaluatie 

plaatsvinden om de Mind2Care verder te optimaliseren.  

 

 

 

Rotterdam/Apeldoorn 

Nina Molenaar en Marieke Paarlberg 

19 februari 2017 


