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Allereerst wensen wij iedereen een heel gezond en gelukkig 2021! Op dat het een positiever jaar mag zijn dan
2020.
Mind2Care & MijnKind.online
De overgang van Triqs naar MijnKind.online is een feit. Wij willen iedereen die hier achter de schermen hard
aan heeft gewerkt bedanken voor deze overgang. Niet alleen de medewerkers van Triqs en MijnKind.online,
maar zeker ook de gebruikers. Het heeft ook jullie veel inspanning gekost. Wat ons betreft mag het resultaat er
zijn.
Nieuwe lay-out website
Door de overgang naar MijnKind.online was het ook tijd voor een vernieuwing van de website
www.mind2care.nl. Mochten hier vragen over of aanvullingen op zijn, dan horen wij dat graag.
Vertalingen
Vanuit het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) heeft de stichting Mind2Care
financiële ondersteuning gekregen om de Mind2Care tool te vertalen. De tool is inmiddels vertaald naar
het Engels, Pools en Turks. Deze vertalingen worden aangeboden aan MijnKind.online en zodra dat
mogelijk is, worden de vertalingen ingebouwd in de Mind2Care applicatie. Vertalingen naar het Duits,
Arabisch, Spaans, Papiamento en Tigrinya volgen hopelijk ook binnenkort.

Gebruikerservaringen
Nu de Mind2Care tool beschikbaar is binnen het MijnKind.online platform willen wij als Stichting
Mind2Care graag extra input van jullie, de gebruikers, over jullie ervaringen met de oude tool (via Triqs).
Er is recent een gebruikersdag geweest waarbij veel bruikbare input is geleverd. Graag zouden wij dit
nog verder uitdiepen, om het gebruiksgemak in de toekomst verder te vergroten. Geneeskundestudent
Manal Cheddad Harrak heeft zich de afgelopen weken beziggehouden met het opstellen van een
enquête. Deze enquête zal aankomende week worden uitgezet onder alle gebruikers. Alle gebruikers
zullen een mail ontvangen op het mailadres dat in onze voormalige Mind2Care tool bekend was. Mocht
deze mail ongewenst zijn, laat dit dan z.s.m. weten aan de Stichting Mind2Care.
Enkele dagen na het uitzetten van de enquête zal Manal enkele gebruikers, na
afstemming/toestemming, benaderen voor een persoonlijk interview. Gezien de huidige Covid-19
maatregelen zal dit via zoom plaatvinden. Vrijwilligers voor het persoonlijke interview mogen zich ook
zeker melden bij de stichting.
Tot slot zullen wij de VSV’s binnenkort terugkoppelen hoeveel vrouwen er binnen hun VSV tot op heden
gescreend zijn met de Mind2Care tool en hoeveel adviezen er voor extra begeleiding zijn gegenereerd.
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