Nieuwsbrief januari 2016

Mind2Care
Nieuwsbrief Stichting Mind2Care
Samenwerken aan betere zorg in de zwangerschap
Screen- en adviestool voor het verbeteren van zorg en het opsporen
van de meest kwestbare zwangeren

Pilot Mind2Care is gestart!
Begin 2016 zijn de eerste pilot regio's
gestart met het gebruik van de
Mind2Care screen-en adviestool!
Hiermee wordt een belangrijke stap
gemaakt in het verbeteren van zorg
voor kwetsbare zwangeren.
Wat is de Mind2Care vragenlijst?
De Mind2Care screent op psychische, psychosociale problematiek en
middelenmisbruik (PPM) in de zwangerschap. Zwangere vrouwen vullen
de vragenlijst in en krijgen op basis van hun antwoorden een persoonlijk
advies over mogelijke extra zorg tijdens de zwangerschap. Behandelaren
zien een samenvatting met de belangrijkste risicofactoren voor de
individuele zwangere en kunnen deze gebruiken om met haar in gesprek te
gaan en mogelijk door te verwijzen voor additionele zorg.
Wie heeft de vragenlijst ontwikkeld?
De Mind2Care is nauwkeurig gevalideerd in onderzoek van de Erasmus
Universiteit. De Stichting Mind2Care, in samenwerking met het Landelijk
Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap, heeft de online tool verder
ontwikkeld en is verantwoordelijk voor de implementatie. De
verwijsadviezen worden per verloskundig samenwerkingsverband
aangepast op basis van het in de regio beschikbare zorgaanbod.
Implementatie wordt vanaf januari 2016 gebruikt in de pilot regio´s
Woerden en Apeldoorn. Naar verwachting zal de tool medio 2016 voor
breder gebruik beschikbaar komen.
Meer informatie?
Op de website www.mind2care.nl vindt u meer informatie. Heeft u
vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of interesse in het gebruik,
dan kunt u altijd contact opnemen met de Stichting.

Contact opnemen met Stichting Mind2Care?
Website: www.mind2care.nl
Email: beheer@mind2care.nl.

Stappenplan
vragenlijst
Stap 1

Als verloskundige of arts
genereert u via de
website een pincode
voor uw cliënte

Stap 2

Uw cliënte kan nu
inloggen op de website:
www.mind2care.nl

Stap 3

Uw cliënte vult de
vragenlijst in en
ontvangt hierna het
advies aangepast aan
haar zorgbehoeftes

Stap 4

U ziet uw cliënte terug
op uw spreekuur om het
advies te bespreken

Stap 5

U logt in op de website
en leest aldaar een
samenvatting van de
adviezen en antwoorden
van uw cliënte

