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Bestuursverslag 
 
De stichting Mind2care is opgericht in september 2016 met als doel:  
 

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.  

 
Het aantal deelnemende VSV’s is in 2019 opnieuw licht gestegen.  
 
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) 
5. IGO ‘Samen’ regio Nijmegen (rondom Radboudumc en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) 
6. VSV Twente (rondom Medisch Spectrum Twente)  
7. Amstelland (Amstelveen) 
8. VSV rond Reinier de Graaf Groep Delft 
9. OLVG Amsterdam 
10. VSV ZuidaanZee (rond het Van Weel Bethesda Ziekenhuis Zeeland) 
 
De bestuursleden van Mind2Care, onbezoldigd en allen werkzaam binnen diverse disciplines van de  
geboortezorg, proberen waar mogelijk aandacht te besteden aan Mind2Care.  
Zo is de voorzitter van de stichting, Marieke Paarlberg, sinds 2018 op persoonlijke titel lid van de 
Landelijke Coalitie Kansrijke Start van het Ministerie van VWS o.l.v. minister Hugo de Jonge. Dit heeft 
er mede toe geleid dat de Screeningstool Mind2care is op genomen in de menukaart van Kansrijke 
Start. 
https://menukaart.kansrijkestartnl.nl/?PageNumber=3#pagetop 
 
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. 
 
In 2019 is er tweemaal een nieuwsbrief uitgestuurd naar alle gebruikers van Mind2care en overige 
geïnteresseerden. Zij zijn ook gepubliceerd op Kennisnet Geboortezorg en op de Mind2Care website. 
Mind2Care heeft op Kennisnet Geboortezorg, een initiatief van het College Perinatale Zorg, ook een 
gebruikersgroep met als doel ervaringen uit te wisselen, ideeën op te doen voor beter gebruik van de 
tool en problemen op te lossen waar anderen al een keer mee geworsteld hebben.  
 
In januari 2019 is een succesvolle gebruikersbijeenkomst gehouden. Naast een presentatie over het 
belang van screenen door Gouke Bonsel, is er door Merith Cohen de Lara uitleg gegeven over hoe je 
collega’s kan motiveren om te werken met Mind2Care. Ze deed dit door middel van een cyclus die 
mensen doorlopen om tot een beslissing en/of om tot verandering te komen.  
Met de verkregen input van de gebruikers is een projectidee ingediend bij ZonMw. Helaas heeft dit 
niet geleid tot een verdere subsidie aanvraag, omdat de betreffende universiteit zich terugtrok uit het 
geboortezorgprogramma van ZonMw. 

https://menukaart.kansrijkestartnl.nl/?PageNumber=3#pagetop
http://www.kennisnetgeboortezorg.nl/
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Tevens hebben drie bestuursleden zich, zoals gevraagd werd op persoonlijke titel, aangemeld voor de 
call proposals Kansrijke Start met big data. Mijke Lambregtse is geselecteerd voor deelname. 
 
Het bestuur van de Stichting Mind2Care heeft zich ook in 2019 verder ingespannen om de veldpartijen 
betrokken te houden bij de verdere ontwikkeling van de Mind2Care. Er hebben 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 breed draagvlak is voor landelijke implementatie van de 
Mind2Care in de verloskundige zorg in Nederland. 
 
 

In 2019 is gestart met de Poolse vertaling. De wens is om de website ook naar het Turks en Arabisch 
te vertalen. Gezien de kosten hiervan, zijn we hiervoor voorlopig nog afhankelijk van extra 
financiering. 
 
Professionalisering van het beheer, waaronder het beheer en de helpdesk van de IT, zijn in 2018 
ingezet. Daarmee zijn de lopende kosten van Mind2Care gestegen. De invoering van de AVG en 
terechte vragen om verbetering door gebruikers leiden elk afzonderlijk tot eenmalige en deels 
permanente extra kosten. Daar komt bij dat bij de start van Mind2Care in de zorgsetting de 
prijsbepaling geleid werd door de angst dat partijen zouden afhaken vanwege de kosten, terwijl bij 
inschattingen onvoldoende rekening is gehouden met onderhoud aan de applicatie.  
 
Uit de jaarcijfers is te zien dat in 2019 wederom de kosten hoger waren dan de inkomsten. Dit komt 
deels omdat er in 2019 een niet aangekondigde, maar wel terechte, factuur is binnengekomen en 
betaald. Daarnaast waren er een aantal facturen over 2018 die in 2019 binnen zijn gekomen niet 
meegenomen in de jaarrekening 2018. Dat is in deze jaarrekening hersteld. 
Het bestuur heeft voor het eerst in 2020 de jaarlijkse kosten geïndexeerd en daarnaast de jaarlijkse 
kosten voor 2021 en verder gedifferentieerd naar het aantal bevallingen welke binnen een VSV 
plaatsvinden. De kosten voor 2021 - 2023 worden stapsgewijs aangepast naar deze nieuwe 
berekeningsmethode. Alle VSV’s zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
Op deze wijze hoopt het bestuur dat de exploitatie van Mind2Care weer in evenwicht komt. 
 
Gedurende 2019 is het bestuur tot het inzicht gekomen dat, om de applicatie goed blijven laten 
aansluiten aan de wensen van de gebruikers, een partner noodzakelijk is die wat betreft de IT-faciliteit 
de exploitatie volledig tot zijn rekening neemt, en tevens daarbij akkoord gaat met een bestuurlijk 
hybride aansturing waarbij de Stichting de inhoud primair bepaalt.  
Andere belangrijkste redenen om niet in eigen beheer te blijven werken zijn: te grote zakelijke en 
continuïteit verantwoordelijkheid voor een vrijwilligersorganisatie, te groot beroep op niet-primaire 
deskundigheden van de bestuursleden (IT, prijsstelling en inning, juridische flankering) en te groot 
isolement in een situatie van een zich snel ontwikkelende e-health markt. 
 
Na overleg met de Raad van Toezicht is besloten te gaan zoeken naar een partner die de exploitatie 
op zich wil nemen. Eén van de voorwaarden daarbij zal zijn dat er geen sprake mag zijn van 
winstoogmerk en dat het intellectueel eigendom van de vragenlijst bij de stichting Mind2Care blijft, 
inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheid van inhoudelijk updates en ontwikkeling. De 
intentie is uitgesproken dat dit traject rond 1 januari 2021 afgerond is. 
 
 
Plannen 2020 

 Uitvraag doen bij verschillende partijen om de exploitatie van Mind2care op zich te nemen. 

 Aanvragen sponsoring; overleg met financiële stakeholders  

 Implementatie Mind2Care in nieuwe VSV’s/IGO’s Met VSV Tilburg en VSV Gelderse Vallei zijn al 
vergaande voorbereidingen getroffen.  
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 Uitvoering evaluatie Mind2Care in pilot regio’s; aanvragen implementatiesubsidie  

 Update van de juridische contracten ook in verband met Europese regelgeving AVG per 25 mei 
2018 

 Realiseren Poolse vertaling, Papiemento en Spaans 

 Facilitaire meerwaarde verhogen via het realiseren van een directe importmogelijkheid van 
kerngegevens en advies van M2C in het VSV/ziekenhuisinformatieysteem.  

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

 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 was: 
Algemeen directeur: Prof. dr. Gouke Bonsel, voorheen directeur Academische Werkplaats 

Kraamzorg, per 1 september 2019 senior officer EuroQol Research 
Foundation 

Voorzitter  Mw. dr. Marieke Paarlberg, gynaecoloog  
Penningmeester: Mw. drs. Anja Stevens, psychiater  
Secretaris:   Mw. drs. Ineke de Kruijff, kinderarts  
Leden:    Mw. dr. Chantal Quispel, gynaecoloog in opleiding  

Mw. dr. Mijke Lambregtse-van den Berg, psychiater  
Mw. Simone Vankan-Buitelaar, verloskundige 
Mw. Merith Cohen de Lara, Gz-psycholoog 
 

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 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 66939038 en heeft 
een zakelijke rekening bij ABN Amro met rekeningnummer NL96ABNA0502839848.  
 
 
ANBI status  
Stichting Mind2Care heeft de ANBI status verleend gekregen vanaf de datum van oprichting.  
 
 
 
 
 
Breukelen, 26 -05 2020 
Simone Vankan-Buitelaar 
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Balans per 31 december 2019 
 

 

     31-12-2019  31-12-2018 
 

Activa  
 

Materiële vaste activa 
Geen      -   -   

 

Vlottende activa 
Debiteuren     3.347   4.875 

 
 

Liquide middelen 

Bank         611      818 
 

          

 
Totaal activa      3.958    5.693 

 
 

Passiva 
 

Eigen vermogen 

Stichtingskapitaal    - 7.825  -1.694 
 

 
Vreemd lang vermogen 

Leningen       6.000    6.000 

 
Kortlopende schulden 

Crediteuren       5.783    1.387 
 

          

 
Totaal passiva      3.958    5.693 
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Staat van baten en lasten 
 

 

      2019    2018 
          

 
Omzet      20.100   14.550 

 

 

KOSTEN 
 
Kosten     30.692   19.330 

 
Bankkosten         126        126 

          

      30.818   19.456 
 

 

Nadelig saldo     -10.718   -4.906 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019 
 

Waarderingstoeslagen 

 
Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale 
waarde. 

 

Materiële vaste activa 
Er zijn géén materiële vaste activa 

 

Grondslagen voor de waardering van de activa en de resultaatbepaling 
 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden 

kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 

 

ACTIVA        € 
         

 
Materiële vaste activa 

 

Er zijn géén materiële vaste activa 
 

Vlottende middelen 

 
Debiteuren 

 
Saldo per 31 december 2019       3.347  

  

         
 

Liquide middelen 
 

Rabobank 

Het saldo is conform het laatste dagafschrift uit 2019       611  
  

         

 
PASSIVA 

 
Eigen vermogen 

 

Stichtingskapitaal 
Nadelig saldo 1 januari 2019     -  1.694 

Af: nadelig saldo 2019      -10.718 
         

Saldo per 31 december 2019     -12.412 

 
Vreemd lang vermogen 

 
Leningen 

Lening Gouke Bonsel (maart 2017)          2.000 

Lening Paarlmedic B.V. (maart 2017)      2.000 
Lening Susamed B.V. (april 2017)       2.000 

          

           6.000 
Op de leningen zijn geen aflossingen verricht 

 
Kortlopende schulden 

 

- Vooruitontvangen bedragen       1.600 
- Krediteuren         4.183 

 
Saldo per 31 december 2019         5.783 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
 
      2019    2018 
          
KOSTEN 
 
Kosten 
 
Bestuurskosten       33    601 
Algemene Kosten    556        0 
ICT-website         0    309 
ICT-beheer/onderhoud           16.690             6.397 
Helpdesk            13.413           12.023 
      
             30.692           19.330 
 
Bankkosten     126    126 
 
 
Personeel 
 
De stichting heeft geen vast personeel in dienst. 
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