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Nieuw bestuurslid:
Merith Cohen de Lara
Sinds september 2017 ben ik begonnen als
bestuurslid bij het LKPZ en onlangs als een
afvaardiging hiervan toegetreden tot het bestuur
van Mind 2 Care. Als zelfstandig gz-psycholoog maak
ik mij sterk voor het behandelen van zwangere en
pas bevallen vrouwen met lichte tot matige
psychische stoornissen. In 2013 heb ik Psyche en
Zwangerschap opgericht, een verwijs- en kennis
centrum in de zorg. Mind2 care is voor mij het
instrument om psychosociale klachten bij zwangere
vrouwen vroegtijdig op te sporen en te leiden naar
de juiste zorg. Hier hoop ik aan bij te kunnen dragen.

Nieuwe medewerker: Astrid Ritman
Als gedreven professional vind ik het belangrijk bij
te dragen aan de ontwikkeling van mijn vakgebied.
Ik ben opgeleid als HBO-verpleegkundige en ik ben
sinds 2001 werkzaam in Gelre Ziekenhuizen
Apeldoorn. Ik heb diverse functies bekleed binnen
de Gynaecologie&Verloskunde en sinds 2 jaar ook
binnen de Kindergeneeskunde. Gespecialiseerd
verpleegkundige, zorgcoördinator,
projectmedewerker, kwaliteitsfunctionaris,
coördinator perinatale audit, voorzitter
Verpleegkundige Advies Raad en nu
researchverpleegkundige en coördinator
perinatale audit.
Mind2Care is een mooie nieuwe uitdaging die
inhoudelijk aansluit aan mijn vakgebied. Bij
Mind2Care ondersteun ik proactief het bestuur op
secretarieel, administratief en organisatorisch
gebied.

Website: www.mind2care.nl
Email: info@mind2care.nl
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Mind2Care nu ook van start in Utrecht bij VSV Alliant Geboortezorg
Dit najaar zal de Mind2Care geïmplementeerd worden in het VSV Alliant Geboortezorg Utrecht,
rondom het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Binnen het VSV wordt al geruime tijd intensief samengewerkt in de ontwikkeling naar integrale zorg.
Daar hoort ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorg bij voor de ‘Kwetsbare Zwangere’. Met
de inzet van de tool Mind2Care streeft Alliant Geboortezorg Utrecht naar het vroegtijdig in kaart
brengen van de zorgvraag en –behoefte van de ‘Kwetsbare Zwangere’ om vervolgens samen met
elkaar en de cliënte passende zorg te kunnen bieden.
Om te komen tot implementatie van de Mind2Care heeft Alliant Geboortezorg Utrecht een aantal
stappen doorlopen. Het VSV heeft zich laten voorlichten over de Mind2Care. Hierbij waren met name
het VSV-bestuur, verloskundigen, klinisch verloskundigen en de collega’s van de POP-poli betrokken.
Een volgende stap werd gezet door een werkgroep te vormen binnen het VSV die de lokale
zorgadviezen heeft opgesteld voor cliënten met psychiatrische en psychosociale problematiek en
middelengebruik (alcohol, roken, drugs). Na goedkeuring van deze adviezen door Besluitvormende
Kring (BVK), zijn de adviezen opgenomen en verwerkt in de tool.
Alliant Geboortezorg Utrecht is nu klaar voor de laatste stap. Binnenkort ontvangen de
zorgprofessionals de laatste praktische instructies om te starten in de praktijk!
Door gebruik van de Mind2Care wordt binnen Alliant Geboortezorg Utrecht samengewerkt aan de
start van een zo lang en gezond mogelijk leven.
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Eerste evaluatie Mind2Care
De Mind2Care vragenlijst lijkt een zeer bruikbaar instrument voor het opsporen van kwetsbare
zwangere vrouwen. Gebruikers en patiënten ervaren weinig problemen met het gebruiken van dit
meetinstrument. Het positieve effect van de Mind2Care komt vooral door grotere bewustwording
van en uniformiteit bij het screenen naar kwetsbare zwangere vrouwen. Deze voordelen wegen voor
alle gebruikers op tegen de toegenomen werk- en administratiedruk.
Verbeterpunten zijn het voorlichten van de gebruiker, zoals het geven van goede testversies of het
aanwijzen van aanspreekpunten. Verder zou het een belangrijke stap zijn als de vragenlijst vertaald
wordt in andere talen, zoals Arabisch of Engels. Hiermee ondervang je de grootste groep patiënten
die de Mind2Care nog niet invult.
Op de website www.mind2care.nl en op www.kennisnetgeboortezorg.nl kunt u het gehele rapport
lezen.

Kennisnet Geboortezorg
De Stichting Mind2Care wilt u hartelijk uitnodigen om lid te worden van de werkgroep
‘Gebruikersgroep Mind2Care’ op kennisnetgeboortezorg.
Zie hiervoor www.kennisnetgeboortezorg.nl
Deze gebruikersgroep heeft ten doel kennisdeling rond zaken betreffende gebruik van de Mind2Care
tool en aanverwante zaken.
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Aankondiging Digitaal Spreekuur 21 november 2018
Wilt u meer weten of heeft u vragen overMind2Care?
Op 21 november 2018 is er een digitaal spreekuur dat volledig in het teken zal staan van Mind2Care.
Meer informatie volgt t.z.t via Kennisnet Geboortezorg.

28 november 2018 Congres Vroegsignalering bij baby’s
Het Congres Vroegsignalering bij baby’s staat dit jaar voor een groot deel in het teken van het
vertalen van wetenschap naar de praktijk.
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar baby’s en hun ouders. Ook worden er
voortdurend nieuwe interventies of materialen ontwikkeld. Op dit congres delen verschillende
wetenschappers hun inzichten en proberen ze een vertaalslag naar de praktijk te maken.
Marieke Paarlberg zal tijdens een deelsessie vertellen over de achtergronden van Mind2Care en hoe
deze screening in de praktijk kan helpen bij het bevorderen van het krijgen van gezonde kinderen in
een gezondere situatie. Ook zal zij iets vertellen over nieuwe ontwikkelingen rond deze vragenlijst.
Zie voor meer informatie
https://kennisnetjeugd.nl/kalender/activiteit/895-congres-vroegsignalering-bij

Save The Date
Gebruikersgroep informatiebijeenkomst
29 januari 2019 19.00 – 21.00 uur in Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, zaal ‘Kastanje’ – 1e verdieping
Verdere informatie volgt t.z.t via Kennisnet Geboortezorg.
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Informatiebijeenkomsten Mind2Care
Is uw VSV geïnteresseerd in het gebruik van de
Mind2Care?
Mind2Care organiseert informatiebijeenkomsten waarin
we graag uitleg geven over de screen- en adviestool.
De informatiebijeenkomst van dinsdag
25 september 2018 kan geen doorgang hebben.
De volgende bijeenkomst staat gepland op
dinsdag 11 december 2018. Meer informatie volgt t.z.t.

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