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Informatiebijeenkomsten Mind2Care
Is uw VSV geinteresseerd in het gebruik van de Mind2Care?
Mind2Care organiseert in 2018 vier informatiebijeenkomsten
waarin we graag uitleg geven over de screen- en adviestool.
Dinsdag 13 maart aanstaande van 19.00-21.00 uur is
Mind2Care te gast in het Willemina Kinderziekenhuis,
Lundlaan 6, 3584 EA in Utrecht.
In het auditorium geven we die avond meer informatie over
Mind2Care. Inloop vanaf 18.30 uur.
Wilt u aanwezig zijn? We horen het graag! Stuurt u dan even
een mail naar info@mind2care.nl.
De volgende bijeenkomsten staan gepland op
dinsdag 5 juni 2018 - Isala Zwolle
dinsdag 25 september 2018 – locatie volgt
dinsdag 11 december 2018 – locatie volgt
De definitieve locaties voor deze bijeenkomsten volgen op
termijn. Aanmelden is al wel mogelijk via info@mind2care.nl.

Ontwikkelingen Mind2Care
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u over het laaggeletterdenproject en het project waarin
Mind2Care wordt vertaald naar het Engels. In deze nieuwsbrief vertellen we u over de voortgang
van deze onwikkelingen.
De Mind2Care is nu ook toegankelijk voor laaggeletterden!
Dit is te danken aan een subsidie van het Czfonds.
Allereerst is er een animatie ontwikkeld waarin het gebruik
van Mind2Care duidelijk wordt uitgelegd. Er is een handige
knop toegevoegd, waarmee de cliënt eenvoudig naar de cliënt
pagina wordt verwezen. De instructieteksten rondom
de vragenlijst zelf en de teksten op de website zijn aangepast.
Daarnaast kunnen de teksten op de website met een voorleesfunctie worden beluisterd. Dit is niet alleen voor laaggeletterden
handig, maar ook voor mensen met dyslexie.

Wij nodigen u uit onze aangepaste website te bezoeken en de
verschillende features te ontdekken!
Website: www.mind2care.nl
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Het project waarin Mind2Care wordt vertaald naar het Engels is in volle gang. Dit is een nauwkeurig
werk omdat het om een gevalideerde vragenlijst gaat. Er wordt hard gewerkt de vertaling in 2018
beschikbaar te maken. We houden u middels onze nieuwsbrieven op de hoogte!

Implementatie Mind2Care
Het gebruik van Mind2Care in Nederland groeit! De implementatie van Mind2Care binnen
verschillende VSV’s is in volle gang. Begin 2018 zullen het Medisch Spectrum Twente en het van
Weel Bethesda Ziekenhuis gaan starten.

Hoe ziet een implementatieproces eruit?
We starten altijd met een presentatie over de Mind2Care op locatie. Dat kan tijdens een vergadering
van het VSV of tijdens een apart belegde bijeenkomst. Daarna gaat het VSV aan de slag met het in
kaart brengen van de professionals die gaan werken met de tool en worden de specifieke
zorgadviezen beschreven. Deze gegevens worden geprogrammeerd door de stichting. Als dit gedaan
is kan er gestart gaan worden.
Om het VSV goed te informeren over het gebruik van de Mind2Care wordt er een
instructiebijeenkomst op locatie georganiseerd om alle gebruikers kennis te laten maken met de tool.
De gebruikers krijgen hun inloggegevens en kunnen aan de slag. Vanzelfsprekend is de stichting op
de achtergrond, zowel tijdens de implementatie als na de uitrol, bereikbaar voor vragen.

Marieke Paarlberg, voorzitter van de stichting Mind2Care, geeft in onderstaande presentatie een
uitgebreide uitleg over de screen- en adviestool Mind2Care.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? We horen het graag!
Het bestuur van Mind2Care is goed bereikbaar via info@mind2care.nl.
Website: www.mind2care.nl
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