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Jaarverslag 2020
Doelstelling Mind2Care
De stichting Mind2care is opgericht in september 2016 met als doel:
1.

Het dienen van het algemeen belang door het zonder winstoogmerk ontwikkelen en
beheren van medische zorginstrumenten die de gezondheidstoestand beschrijven,
classificeren en waarderen in het bijzonder op het terrein van psychiatrie en
zwangerschap;

2.

Het faciliteren van goed gebruik van genoemde medische zorginstrumenten in de
medische zorg en het verrichten/initiëren/ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek
met deze medische zorginstrumenten.

3.

Het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten voor het medische zorginstrument
genaamd ‘de Mind2Care screen-en-advies instrument’ (“M2C vragenlijst”), een instrument
dat zowel gebruikt kan worden in de geboortezorg als in wetenschappelijk onderzoek op
het terrein van de geboortezorg.

4.

De M2C vragenlijst heeft als doel kwetsbare zwangere vrouwen op te sporen en hen te
voorzien van een (zorg)advies, volgens vastgestelde richtlijnen.

5.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Samenstelling Bestuur en Medewerkers Mind2Care
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 was:
Voorzitter:
Mw. Simone Vankan-Buitelaar, verloskundige np, MSc
Penningmeester:
Mw. Merith Cohen de Lara, GZ-psycholoog
Secretaris:
Mw. dr. Chantal Quispel, gynaecoloog in opleiding
Leden:
Mw. dr. Mijke Lambregtse-van den Berg, kinder- en jeugdpsychiater
Raad van Toezicht:

Dhr. dr. Bernhard Slaap, executive director EuroQol Research Foundation
Mw. drs. Remke Dullemond, gynaecoloog
Mw. drs. Jacqueline Koster, psychiater

Algemeen directeur:
Prof. dr. Gouke Bonsel, senior officer EuroQol Research Foundation
Het bestuur wordt tevens ondersteund door Peter Molenaar, freelancemedewerker
In het eerste kwartaal van 2020 werd afscheid genomen van de volgende bestuursleden:
Mw. dr. Marieke Paarlberg, gynaecoloog
voorheen voorzitter
Mw. drs. Anja Stevens, psychiater
voorheen penningmeester
Mw. drs. Ineke de Kruijff, kinderarts
voorheen secretaris
De bestuursleden van Mind2Care zijn onbezoldigd en allen werkzaam binnen diverse disciplines van
de geboortezorg. Zij proberen waar mogelijk aandacht te besteden aan Mind2Care.
Zo is de voorzitter van de stichting, Marieke Paarlberg, sinds 2018 op persoonlijke titel lid van de
Landelijke Coalitie Kansrijke Start van het Ministerie van VWS o.l.v. minister Hugo de Jonge. Dit heeft
er mede toe geleid dat de Screeningstool Mind2care is op genomen in de menukaart van Kansrijke
Start.
https://menukaart.kansrijkestartnl.nl/?PageNumber=3#pagetop
Mijke Lambregtse heeft zich in 2020 ingespannen binnen de ZonMw call Kansrijke Start met Big Data.
In 2021 zal dit nader worden uitgewerkt tot een definitieve subsidie aanvraag.

ANBI-status
Stichting Mind2Care heeft de ANBI-status verleend gekregen vanaf de datum van oprichting.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 66939038 en heeft
een zakelijke rekening bij ABN Amro met rekeningnummer NL96ABNA0502839848.
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Gebruikers Mind2Care
Het aantal VSV’s dat in 2020 gebruik heeft gemaakt van de screeningstool Mind2Care is met twee
deelnemers toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.
De volgende VSV’s werken met de Mind2Care als screeningstool:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VSV Apeldoorn e.o. (Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn)
VSV Alliant Geboortezorg Utrecht (WKZ/UMCU, Utrecht)
VSV Uniek (Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht)
VSV Eendracht (Diakonessenhuis, Utrecht)
VSV Samen (Radboud UMC en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen)
VSV Twente (Medisch Spectrum Twente, Enschede)
VSV Amstelland (Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen)
VSV Reinier (Reinier de Graaf Gasthuis, Delft)
VSV Amsterdam Oost (OLVG Amsterdam)
IGO Dirksland Zuid aan Zee (Van Weel Bethesda Ziekenhuis Zeeland, Dirksland)
VSV Ede (Gelderse Vallei Ziekenhuis, Ede)

Tevens heeft nadere kennismaking en verkenning plaatsgevonden met:
1. VSV Aruba
2. VSV Zwolle e.o. (Isala Ziekenhuis, Zwolle)
3. VSV Tilburg (Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg)
4. VSV Viva (Meander Medisch Centrum, Amersfoort)
5. VSV Almere
6. VSV Den Bosch
7. VSV OLVG
8. VSV Assen
Echter hebben VSV Tilburg & OLVG en IGO Dirksland Zuid aan Zee besloten niet verder te gaan met
Mind2Care in 2021.

Beheer Mind2Care
Gedurende 2019 is het bestuur tot het inzicht gekomen dat, om de applicatie goed blijven laten
aansluiten aan de wensen van de gebruikers, een partner noodzakelijk is die wat betreft de IT-faciliteit
de exploitatie volledig tot zijn rekening neemt, en tevens daarbij akkoord gaat met een bestuurlijk
hybride aansturing waarbij de Stichting de inhoud primair bepaalt.
Andere belangrijkste redenen om niet in eigen beheer te blijven werken zijn: te grote zakelijke en
continuïteit verantwoordelijkheid voor een vrijwilligersorganisatie, te groot beroep op niet-primaire
deskundigheden van de bestuursleden (IT, prijsstelling en inning, juridische flankering) en te groot
isolement in een situatie van een zich snel ontwikkelende eHealth markt.
Na overleg met de Raad van Toezicht is besloten te gaan zoeken naar een (mogelijke nieuwe) partner
die de exploitatie op zich wil nemen. Eén van de voorwaarden daarbij zal zijn dat er geen sprake mag
zijn van winstoogmerk en dat het intellectueel eigendom van de vragenlijst bij de stichting Mind2Care
blijft, inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheid van inhoudelijk updates en ontwikkeling. In
2020 is een geschikte partner gevonden in MijnKind.online van Ivido om de exploitatie van Mind2Care
op zich te nemen. Per 1 januari 2021 zal de overdracht gerealiseerd zijn.
Ter voorbereiding werden alle deelnemende VSV’s bezocht door Mind2Care en MijnKind.online. De
overgangsprocedure van het huidige ICT-platform Triqs naar MijnKind.online werd besproken en
nieuwe gebruikers- en verwerkersovereenkomsten werden toegelicht.
Tevens werden vier (digitale) bijeenkomsten georganiseerd om zorgprofessionals te instrueren over
het gebruik van Mind2Care via Mijn.Kindonline.
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Communicatie
In juni 2018 is op het communicatieplatform voor de geboortezorg www.kennisnetgeboortezorg.nl de
‘Gebruikersgroep Mind2Care’ opgezet. Deze groep heeft tot doel om kennis te delen omtrent het
gebruik van de Mind2Care tool en aanverwante zaken. Het is nadrukkelijk de intentie om samen te
werken aan een optimale inzet van de Mind2Care voor betere zorg voor de Kwetsbare Zwangere.
In 2020 is er eenmaal een nieuwsbrief uitgestuurd naar alle gebruikers van Mind2Care en overige
geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is ook gepubliceerd op Kennisnet Geboortezorg en op de
Mind2Care website.
Tevens ontvingen de gebruikers een schrijven waarin de overstap van het ICT-platform Triqs naar
MijnKind.online per 1 januari 2021 werd aangekondigd en onderbouwd.

Gebruikersbijeenkomsten
De geplande gebruikersbijeenkomst van 12 mei 2020 moest helaas gezien de maatregelen rondom
de Covid-19 pandemie worden verzet naar het najaar. Middels een digitale enquête via Survey
Monkey werd wel al informatie ingewonnen bij de gebruikers. De uitkomsten hiervan zijn besproken
en toegelicht tijdens een digitale gebruikersbijeenkomst via ZOOM op 3 november. In totaal nemen 70
personen deel aan deze bijeenkomst van 44 organisaties verdeeld over 9 VSV’s. Onder de gebruikers
is behoefte aan aanpassing van enkele adviezen. Ook zou men graag getraind willen worden in het
bespreken van de adviezen en zou men meer kennis en inzicht willen over de vragenlijsten en scores.
In december is een onderzoekstudent, Manal Chaddad aangetrokken. Zij zal in het nieuwe jaar een
onderzoek opzetten voor Mind2Care. Dit zal deels kwalitatief (ervaringen van gebruikers) en deels
kwantitatief (data-analyse) zijn. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de wens van de
gebruikers.

Doorontwikkeling Screeningstool Mind2Care
In 2020 zijn de adviezen die voortkomen uit de ingevulde Mind2Care geüniformeerd. Dit is van belang
voor de verdere verwerking en analyse van uitkomsten. Ook is hiermee een basis gelegd voor
vertaling van de adviezen naar andere talen.
De Poolse vertaling werd afgerond in 2020. Offertes zijn aangevraagd voor o.a. Turks, Duits &
Arabisch. De vertalingen zijn bekostigd uit een subsidie verkregen van het Geboortezorg Consortium
Midden-Nederland (GCMN).

Samenwerking LKPZ
In 2020 is er contact geweest met het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie & Zwangerschap (LKPZ).
Gezien de bestuurswisseling wil de stichting Mind2Care graag hernieuwd kennismaken en de
samenwerking versterken.
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Plannen 2021
Evaluatieonderzoek Mind2Care zowel kwalitatief (ervaringen gebruikers) als kwantitatief (dataanalyse).
Actualisering en aanpassing adviezen o.b.v. uitkomsten evaluatieonderzoek.
Bijdrage aan optimalisatie gebruik Mind2Care voor zorgprofessional als de cliënte in ICTomgeving MijnKind.online.
Ontwikkeling scholing Mind2Care voor de zorgprofessionals betreft de inhoud en samenstelling
van de vragenlijst en scores, motiverende gesprekstechnieken en adviesbespreking.
Realisatie diverse vertalingen Mind2Care vragenlijst en laten inbouwen in MijnKind.online (Duits,
Turks, Arabisch, Pools, Frans, Papiamento, Spaans & Tigrinya).
Herzien van de cliëntenfolder plus vertalen naar Duits, Turks, Arabisch, Pools, Frans,
Papiamento, Spaans en Tingrinya.
Vernieuwen van de website www.mind2care.nl
Aangaan van contacten met mogelijke nieuwe geïnteresseerde VSV’s (o.a. VSV Zutphen).
Publicatie opbrengst screening Mind2Care tot december 2020 vanuit ICT-platform Triqs.
Opstellen rapportage uitkomsten Mind2Care tot december 2020 per deelnemend VSV.
Opstellen plan aftreden en aanstellen nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.
Werven van nieuwe bestuursleden.
Bijdrage aan ontwikkeling gebruik screeningstool Mind2Care in Frankrijk.

Breukelen, 14 mei 2021
Simone Vankan-Buitelaar, voorzitter Mind2Care
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Balans per 31 december 2020
31-12-2020

31-12-2019

Materiële vaste activa
Geen

-

-

Vlotende activa
Debiteuren

1.047

3.347

Liquide middelen
Bank

2.625

611

Activa

-------

-------

3.672

3.958

- 5.302

-7.825

Vreemd lang vermogen
Leningen

6.000

6.000

Kortlopende schulden

2.974

5.783

-------

-------

3.672

3.958

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten
2020

2019

23.891

20.100

Kosten

21.211

30.692

Bankkosten

146
-------21.357

126
-------30.818

Nadelig/Batig saldo

2.534

-10.718

Omzet

Kosten

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020
Waarderingstoeslagen
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Materiële vaste activa
Er zijn géén materiële vaste activa
Grondslagen voor de waardering van de activa en de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.
De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
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