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Uitbreiding Mind2Care bestuur
Wij zijn blij met de komst van het nieuwe enthousiaste bestuurslid Simone
van Kan-Buitelaar. Simone is sinds 2001 verloskundige en momenteel
werkzaam in Maarssenbroek. Daarnaast is ze projectmanager voor het
VSV van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Simone kan als
verloskundige een brug slaan tussen de gebruikers en het bestuur.

Implementatie Mind2Care
Er zijn momenteel een aantal VSV’s in Nederland die gebruikmaken van de Mind2Care, namelijk het
VSV Apeldoorn, VSV Woerden, VSV Eendracht rond het Diakonessenhuis in Utrecht.
Ook staan er een aantal VSV’s in de startblokken! Dit maal twee VSV’s in Zuid-West Nederland: het
Reinier de Graaf Gasthuis en het van Weel-Bethesda ziekenhuis. Het Medisch Spectrum Twente is
druk bezig om de lokale zorgpaden in kaart te brengen, zodat ook zij gebruik kunnen gaan maken
van de Mind2Care. En de IGO ‘Samen’ rond het Radboud UMC en het CWZ in Nijmegen gaat ook
eind van dit jaar beginnen.

Informatiebijeenkomsten 2018
In 2018 zullen er een aantal informatiebijeenkomsten worden verzorgd voor geïnteresseerde
zorgverleners of VSV’s. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:
* Dinsdag 13 maart: 20.00-21.00 uur
* Dinsdag 5 juni: 20.00-21.30 uur
* Dinsdag 25 september: 20.00-21.00 uur
* Dinsdag 11 december: 20.00-21.30 uur
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Ontwikkelingen Mind2Care
Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan uitbreiding van het Mind2Care instrument. Met
behulp van twee fantastische subsidies is er gestart met een tweetal projecten.

1) Aanpassingen voor laaggeletterden
Het CZ fonds heeft geld beschikbaar gesteld om de Mind2Care toegankelijker te maken voor
laaggeletterden. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Wij
vinden het belangrijk dat juist ook eventuele problematiek bij laaggeletterde vrouwen in kaart
kan worden gebracht.
Daarom wordt de tekst van Mind2Care website aangepast voor laaggeletterden en komt er een
voorleesfunctie. Ook wordt er een animatie ontwikkeld met uitleg over de site.
Naar verwachting zullen deze aanpassingen begin 2018 beschikbaar zijn.

2) Vertaling
Al vanaf het begin van de ontwikkeling van de Mind2Care
bestaat de wens om het instrument te vertalen. Doordat het
consortium Oost Nederland een geweldig gedrag heeft
gesubsidieerd aan onze Stichting is het mogelijk om het
instrument te vertalen naar het Engels. Dit lijkt een
eenvoudige klus, maar het heeft aardig wat voeten in
aarde. Dit komt doordat niet alleen te tekst vertaald moet
worden, maar ook de programmatuur aangepast moet
worden om de website te kunnen vertalen. Begin januari
2018 gaan wij de vertaalde versie testen in de praktijk.
Uiteraard doen wij ons uiterste best om het instrument ook
naar andere talen te vertalen, zoals bijvoorbeeld het Turks,
Arabisch en Pools. Hiervoor is nog aanvullende subsidie
nodig. We schrijven fondsen aan. Maar als u een sponsor
weet houden we ons sterk aanbevolen, zodat er uiteindelijk
zoveel mogelijk vrouwen met het instrument worden
bereikt.
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