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Gebruikersbijeenkomst
Op 13 april jl. vond er een gebruikersbijeenkomst plaats. We hebben stilgestaan bij de eerste ervaringen van het
werken met de Mind2Care vanuit de omgeving van Mijnkind.Online. Inmiddels is het responspercentage van de
cliënten ongeveer 60-70%. Samen hebben we besproken hoe we de respons verder kunnen laten toenemen en
hebben we praktische tips met elkaar uitgewisseld. Één van de verzoeken vanuit de gebruikers was om meer
uitkomstenmaten weer te geven en niet alleen het advies. Hiervoor wordt momenteel een opzet gemaakt. Ook
wordt er gekeken naar andere factoren die de respons kunnen verhogen, buiten de techniek van de tool om.
Aan de hand van gebruikerssessies worden hiervoor tips en aanbevelingen opgesteld die ingezet kunnen
worden om zwangeren te motiveren en ondersteunen. Wij kijken terug op een vruchtbare avond. Jullie hopelijk
ook. Achter de schermen wordt er wederom hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten en knelpunten te
verhelpen. Een volgende gebruikersbijeenkomst zal in het najaar van 2021 worden georganiseerd.

Mind2Care vertaald in 7 talen
In januari berichtten wij dat de Mind2Care reeds vertaald was naar het
Engels, Pools en Turks. Inmiddels kunnen wij vermelden dat de tool ook
is vertaald naar het Arabisch, Duits, Tygrina en Frans.
Op dit moment zijn de Engelse en Turkse vertaling ingebouwd in het
systeem van Mijnkind.Online. De rest van de vertalingen zullen zo snel
mogelijk volgen, waardoor ook deze beschikbaar komen voor de
zwangeren die de Nederlandse taal minder goed beheersen. Tijdens de
gebruikersbijeenkomst werd de wens besproken om als eerst volgende
taal het Arabisch in te bouwen, gevolgd door het Pools.

Folders en materialen
De Stichting Mind2Care heeft in samenwerking met
Mijnkind.Online een nieuwe folder ontworpen. Deze
folder is gratis beschikbaar op de website mind2care.nl en
kan als ondersteuning worden gebruikt in de
verloskundigenpraktijk of op de poli verloskunde. De folder
wordt momenteel vertaald naar de eerder genoemde
talen en is reeds beschikbaar in het Nederlands, Engels,
Duits en Frans (zie www.mind2care.nl).
De uitnodigingsmail die zwangeren ontvangen wordt ook
vertaald.
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Ruim 27.000 zwangeren gescreend met Mind2Care
De afgelopen 5 jaar zijn er ruim 27.000 zwangeren gescreend
met het Mind2Care instrument. Dit betreft de screening tot
en met december 2020.
Binnenkort ontvangt ieder VSV een overzicht van o.a. het
aantal behandeladviezen en het aantal risicofactoren van zijn
eigen cohort. Ieder VSV ontvangt daarnaast ook een
overzicht van o.a. het aantal behandeladviezen van de gehele
gescreende populatie bij elkaar genomen. Hierdoor kan ieder
VSV zichzelf desgewenst vergelijken met de totale
gescreende groep. Het is niet mogelijk het ene VSV met het
andere VSV te vergelijken.

Nieuwe bestuursleden Stichting Mind2Care gezocht
Wij zijn op zoek naar nieuwe professionals vanuit de
geboortezorg die zouden willen meedenken bij de
ontwikkeling van de Mind2Care. Ben je creatief, enthousiast
en bereid circa zes maal per jaar te vergaderen? Dan komen
wij graag met je in contact via info@mind2care.nl
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