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De Mind2Care is volop in beweging! In deze editie van de nieuwsbrief brengen we je graag op de
hoogte.
Gebruikersbijeenkomst
Het plan was om op 12 mei a.s. wederom een gebruikersbijeenkomst te organiseren. Gezien de maatregelen
rondom het Corona-virus is dit nu helaas onmogelijk. We onderzoeken of dit digitaal zou kunnen en anders
wordt de bijeenkomst verplaatst naar het najaar.
Kennisnet Geboortezorg
Naast deze nieuwsbrief en de gebruikersbijeenkomsten, is er ook de mogelijkheid om op de hoogte te blijven
van de laatste ontwikkelingen via de werkgroep ‘GebruikersgroepMind2Care’ op Kennisnet Geboortezorg. Zie
hiervoor www.kennisnetgeboortezorg.nl Deze gebruikersgroep heeft ten doel kennisdeling rond zaken
betreffende gebruik van de Mind2Care tool en aanverwante zaken. Je bent van harte uitgenodigd om lid te
worden van deze werkgroep!
Vertaling naar het Pools
Vanuit het Geboorte Consortium Midden Nederland (GCMN) krijgt de stichting Mind2Care financiële
ondersteuning om de Mind2Care tool te vertalen. Momenteel wordt een offerte opgemaakt voor een
vertaling naar het Pools. Hiermee willen we de Mind2Care toegankelijk maken voor een bredere
populatie (naast de al bestaande vertaling in het Engels).
En.. vertaling naar Spaans en Papiemento
Het VSV Aruba wil graag gebruik maken van Mind2Care. Omdat zij veel mensen hebben die geen
Nederlands, maar Spaans of Papiemento spreken, gaan zij voor die vertalingen zorgen. Deze vertalingen
worden dan vanzelfsprekend voor alle deelnemers bruikbaar.

Vernieuwde adviezen
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief is er achter de schermen gewerkt aan het uniformeren van
de Mind2Care adviezen. Voor bijna alle deelnemende VSV's zijn de adviezen geüpdatet. Na de
update is er vervolgens een feedback ronde geweest, waarna de adviezen definitief zijn gemaakt.
Voor enkele VSV's loopt deze feedback ronde nog of wordt er nog gewerkt aan de update. Het
einde is in zicht!
Er zijn tijdens de feedback rondes twee zaken naar voren gekomen.
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1. Internet linkjes die niet werken. Het bestuur van de Stichting Mind2Care zal voor 01.04.2020 alle
linkjes controleren en zo nodig aanpassen. Hierna is het aan de VSV's om deze up to date te
houden. Het verzoek is aan de VSV's om minimaal eens per jaar de opgenomen linkjes te testen
op juistheid. Wanneer een website verandert of vervalt is het aan het VSV om een nieuwe link
aan te leveren.
2. Verwarring over ongeplande en ongewenste zwangerschap. De Mind2Care scoort op een
ongewenste zwangerschap wanneer iemand een van de volgende twee antwoorden kiest op de
vraag: 'Wat is op jou van toepassing bij deze zwangerschap?'
a. Ik wilde op dit moment NIET zwanger worden en ook NIET in de toekomst
b. Ik wilde misschien OOIT zwanger worden, maar NIET op dit moment in mijn leven
Vervolgens volgt er een advies voor begeleiding bij een ongewenste zwangerschap. Zwangeren die
een van de volgende antwoorden kiezen komen niet in aanmerking voor verdere begeleiding:
c. Ik was NIET bewust bezig om zwanger te worden, maar ik ben BLIJ dat ik zwanger ben (dit
wordt beschouwd als ongepland, maar wel gewenst)
d. Ik was bewust bezig om zwanger te worden (dit wordt beschouwd als gepland en gewenst)
De Mind2Care is gevalideerd met de huidige tekst, maar het Stichtingsbestuur is bezig te kijken of er
een extra uitleg mogelijk is om verwarring te voorkomen.
Onderhoudskosten Mind2Care
Nu meerdere VSV’s meedoen, blijkt dat de VSV’s onderling fors in grootte verschillen. Dit heeft gevolgen
voor de servicedesk, die meer werk heeft aan grotere VSV’s (dus meer gebruikers!). Het bestuur is in
beraad om een basisbedrag te rekenen voor de onderhoudskosten en daarnaast een toeslag afhankelijk
van de grootte van de VSV’s. Zodra meer bekend is hierover zullen we contact opnemen met de
(financiële) contactpersoon van de VSV’s.
Bestuurswisselingen
Het bestuur bestaat geheel
begin van Mind2care actief.
enkele wisselingen. Als

uit vrijwilligers en enkelen ervan zijn al vanaf het
Niet gek dus dat we nu te maken krijgen met
eerste is Marieke Paarlberg afgetreden.

Zij was onze nimmer
Mind2Care heeft heel veel

verzakende en altijd enthousiaste voorzitter.
aan haar inzet te danken. Wij hebben op gepaste
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wijze afscheid van haar genomen en haar daarbij heel hartelijk bedankt. Simone Vankan-Buitelaar, al
enige tijd actief binnen Mind2Care, volgt haar als voorzitter op.
Ook Ineke de Kruijff (secretaris) en Anja Stevens (penningmeester) zullen binnenkort aftreden. Ook zij
zijn beiden al heel wat jaren bestuurslid. Ineke wordt opgevolgd door Chantal Quispel en Anja door
Merith Cohen.
Wij zijn al in gesprek met een nieuwe kandidaat voor het bestuurslidmaatschap, maar meerdere
kandidaten zijn welkom. Heb je interesse om in multidisciplinair verband je in te zetten voor
Mind2Care, neem dan contact op via info@mind2Care.nl.
Toekomst Mind2Care
Mind2Care is vanaf 2017 een web-based vragenlijst voor het opsporen van kwetsbare zwangeren (en
dan met name de PPM-factoren). De afgelopen tijd is het aantal VSV’s dat gebruik maakt van Mind2Care
gestegen, maar ook het aantal gescreende zwangeren schiet omhoog. De verwachting is dat, met de
start van het landelijke programma “Een kansrijke start”, de toename nog verder zal groeien.
Twee jaar geleden heeft het bestuur besloten het ICT-beheer onder professioneel beheer te brengen
(van Triqs). Nu Mind2Care steeds groter wordt en dus een belangrijkere rol gaat spelen, wordt
gesproken over ook de gehele exploitatie bij een stevige partner onder te brengen. Door de steeds
zwaardere eisen die aan een digitale applicatie gesteld worden, onder andere door de AVG, is
samenwerking met een ervaren en betrouwbare partij noodzakelijk. Ook is dat de enige manier om de
applicatie aan te passen aan nieuwe eisen, te kunnen innoveren en toch de kosten voor het gebruik niet
teveel te laten stijgen. We streven ernaar het komende jaar dit te kunnen afronden, maar houden je op
de hoogte.

Heeft je 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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