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Pilot Mind2Care is voltooid!
Begin 2016 zijn de eerste pilot regio’s gestart met het
gebruik van de Mind2Care screen- en adviestool. Deze
pilot is nu succesvol voltooid.
Tijdens de pilot hebben veel zwangere vrouwen de
Mind2Care ingevuld en een op maat gemaakt
behandeladvies ontvangen. De terugkoppeling hiervan
was positief.
Met behulp van de feedback van deze zwangere vrouwen
en hun betrokken zorgverleners, is de Mind2Care verder
geoptimaliseerd. De tool is nu klaar om te worden
toegepast binnen meer VSV’s.

Wil uw VSV de Mind2Care screen- en adviestool ook implementeren?
Heeft u eerder aangegeven geïnteresseerd te zijn in het gebruik van de Mind2Care of bent u nu
geïnteresseerd? Nu de pilot is afgerond, zal de screen- en adviestool ook beschikbaar worden voor uw
VSV. Implementatie zal gefaseerd plaatsvinden volgens het first-come, first-served principe.
De Mind2Care is gevalideerd in onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in samenwerking met
verschillende ziekenhuizen en praktijken in Nederland. De Stichting Mind2Care, in samenwerking met
het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ), heeft op basis hiervan een
interactieve online tool ontwikkeld die geschikt is voor gebruik in de professionele zorgsituatie, zoals in
POP-poli's, eerstelijnsverloskundigenpraktijken en poli's verloskunde in tweede en derde lijn. De
Mind2Care voldoet aan de privacy eisen in dit verband. De stichting is verantwoordelijk voor de
implementatie en de governance.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Er zijn wel kosten verbonden aan het gebruik van de Mind2Care.
De kosten voor implementatie bedragen eenmalig 2000,- euro per VSV. Hierna zullen de jaarlijkse kosten
1500,- per VSV bedragen.

Contact opnemen met Stichting Mind2Care?
Website: www.mind2care.nl
Email: beheer@mind2care.nl
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Van Stichting in oprichting naar definitieve Stichting!
Was Mind2Care tot 27 September nog een Stichting in oprichting, vanaf 27 September
kunnen we nu echt spreken van Stichting Mind2Care!
Op bovenstaande foto zien we Chantal Quispel – de Jager, bestuurder van Stichting
Mind2Care, de hand schudden met Dhr. Spil van Govers Spil notarissen. Nu deze
laatste stap gezet is kan de uitrol van Mind2Care beginnen.

VSV van Diakonessenhuis Utrecht aan de start
Eén van de eerste gegadigden voor
implementatie van de Mind2Care was
VSV Eendracht (rondom het Diakonessenhuis
Utrecht). De eerste stappen zijn dan
ook al gezet.
Op dit moment wordt binnen het VSV
geïnventariseerd welk zorgaanbod in hun
regiospecifieke tool zal worden opgenomen.
Per november zullen zwangeren van
VSV Eendracht een uitnodiging voor de
Mind2Care vragenlijst ontvangen. We hopen dat men bij VSV Eendracht hierna net zo
enthousiast is als onze pilotregio’s!
2

