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Inmiddels wordt het Mind2Care instrument bijna een jaar vanuit de online omgeving van Mijnkind.Online
aangeboden. Er is het afgelopen jaar veel veranderd en vanuit de gebruikers, vanuit jullie, ook flink
meegedacht over verbeteringen en versoepeling. Wij danken jullie hier hartelijk voor! Waar het
responspercentage direct na de overstap rond de 30% lag is dit inmiddels gestegen naar 70%. Dit is een
prachtig percentage en wij kijken er naar uit om de respons nog verder te kunnen verhogen.

Tips voor in de praktijk
Vanuit de gebruikers zijn er meerdere vragen gekomen over o.a. het optimale moment van screenen met
Mind2Care. Als antwoord hierop heeft de Stichting Mind2Care de tekst op haar website uitgebreid.
Zie www.mind2care.nl/zorgverleners/.
Samengevat wordt aanbevolen:
• zwangeren zo vroeg mogelijk te screenen op kwetsbaarheid ten behoeve van het vroegtijdig kunnen
aanbieden van ondersteuning
• zwangeren te screenen vóór een eventueel MDO, zodat de Mind2Care uitkomsten kunnen worden
meegenomen bij het opstellen van het geïndividualiseerde zorgpad
• zwangeren zowel mondeling als met behulp van de Mind2Care folder voor te lichten, eventueel met
hulp van een praktijk- of poli-assistente
• het belang van screening te benadrukken, inclusief de preventie van nadelige uitkomsten zoals
vroeggeboorte en laag geboortegewicht
• de zwangere er op te attenderen dat zij een mail via Ivido ontvangen en dat er gebruik gemaakt wordt
van een zeer goed beveiligde omgeving, waarbij het inloggen om die reden tijd kost
• indien nodig of gewenst te verwijzen naar de website van MijnKind.Online voor meer uitleg of hulp bij
het inloggen (help.ivido.nl)
• indien mogelijk hulp van een praktijk- of poli-assistente aan te bieden wanneer een zwangere niet
zelfstandig in staat is in te loggen of de vragenlijst in te vullen
• de zwangeren voor te bereiden op het bespreken van het advies tijdens het volgende consult

BUZZ project
Zeven VSV's hebben deelgenomen aan het BUZZ-project m.b.t. de implementatie
van de PROMs & PREMs vragenlijst gebaseerd op de uitkomsten Zwangerschap &
Geboorte (ICHOM). Inhoudelijk heeft afstemming plaatsgevonden hoe de
vragenlijsten te combineren met de Mind2Care. Dit heeft geleid tot een voorstel
welke terug te vinden is op https://waardegedrevengeboortezorg.nl/aan-deslag/tools/ Wanneer er VSV’s zijn die deze combinatie willen gebruiken in de
praktijk, zal met MijnKind.online nader bekeken hoe dit technisch vormgegeven
kan worden in de omgeving van MijnKind.online.
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In oktober van dit jaar is de handreiking 'Prenataal
Huisbezoek door de JGZ' verschenen. Hierin is veel
aandacht voor het signalering van kwetsbaarheid en
het bieden van ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.
Met de aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid
(Wpg) met het ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’
krijgen alle gemeenten de taak om een prenataal
huisbezoek door de JGZ aan te bieden aan kwetsbare
zwangeren.

Concreet betekent dit dat de jeugdverpleegkundige al vroeg in de zwangerschap, na signalering van
kwetsbaarheid met bijvoorbeeld Mind2Care, hulp en ondersteuning kan bieden aan zwangeren en/of hun
gezinnen in een kwetsbare situatie.

Vertalingen Mind2Care
De Poolse vertaling van de Mind2Care is ingebouwd in het systeem en beschikbaar voor de zwangeren.
Momenteel kunnen zwangeren de Mind2Care invullen in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks en Pools.
Recent is de Mind2Care ook vertaald naar het Spaans en
Papiamento. Achter de schermen wordt inmiddels
gewerkt aan het inbouwen van deze twee vertalingen.
De restende vertalingen naar het Duits, Frans en Tygrina
staan ook klaar om in het systeem ingebouwd te worden.
In een gebruikersoverleg zal komend jaar de voorkeur van
de gebruikers worden besproken t.a.v. de volgorde van
het inbouwen van de resterende vertalingen.
De cliëntfolders zijn ook in meerdere talen beschikbaar
via https://mind2care.nl/documenten/. Als je wilt kun je de
cliëntfolders gratis downloaden van de website en
verspreiden onder zwangeren.
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Toekomst
In januari werken de Stichting Mind2Care en Mijnkind.Online alweer een jaar samen.
Voor verdere betering van het instrument en de online omgeving willen wij graag van jullie ervingen leren.
De MijnKind.online omgeving wordt altijd samen met zorgverleners ontwikkeld, om het zo goed mogelijk te
laten aansluiten op het dagelijks werk. Daarnaast is het ook nuttig voor VSV’s om onderling van gedachten te
kunnen wisselen. We willen dat in twee vormen met elkaar organiseren.
Gebruikersoverleg
De afgelopen jaren is er jaarlijks
gebruikersoverleg geweest, waarbij
alle gebruikers van alle VSV’s zich
kunnen inschrijven. Doel van die
overleggen is informeren en
inspireren. Alle zorgverleners die
gebruik maken van Mind2Care,
kunnen zich hiervoor inschrijven.
Begin volgend jaar is er weer een
bijeenkomst gepland. Hierbij alvast
de ‘save the date’:
Woensdag 23 Februari 2021 om
19:30 uur.

Coördinatorenoverleg
Daarnaast willen we ook graag met jullie meer in gesprek over de
werking van de omgeving en hoe het werken met Mind2Care in
jullie VSV verloopt. Daarvoor gaan we 2x per jaar een
coördinatorenoverleg organiseren, waar we per VSV dat
Mind2Care gebruikt 1 vertegenwoordiger uitnodigen deel te
nemen.
Onderwerpen: hoe verloopt het gebruik in jullie VSV, is er nog
ondersteuning nodig, zijn er nog wensen vanuit het VSV en
prioritering van wensen vanuit alle VSV’s. Het is dan ook handig
als degene die deelnemen ook goed weten wat er speelt binnen
het VSV.
We benaderen per VSV eerste de aanspreekpunten met de vraag
wie namens het VSV zal deelnemen. Als we alle namen hebben,
sturen we een datumprikker rond om te zorgen dat zoveel
mogelijk VSV’s vertegenwoordigd zijn in het overleg.

Uitbreiding Mind2Care bestuur
Manal Cheddad Harrak is sinds haar masteronderzoek actief
betrokken bij de Stichting Mind2Care. Ook tijdens haar
coschappen zal zij bij de Stichting betrokken blijven. Het bestuur
is blij met haar enthousiasme en kijken uit naar de verdere
samenwerking.
Daarnaast is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Lijkt het jou interessant, leuk en leerzaam om multidisciplinair
samen te werken binnen het thema 'kwetsbare zwangere', dan
maken wij graag kennis met jou! Stuur ons gerust een mail om
met ons in contact te komen: info@mind2care.nl
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