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Jaarverslag 2021
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 2021 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
Mw. M. Chaddad Harrak, geneeskunde student
Raad van Toezicht:

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

In het eerste kwartaal van 2021 werd afscheid genomen van:
Peter Molenaar, freelancemedewerker
In het vierde kwartaal van 2021 werd afscheid genomen van:
Prof. dr. Gouke Bonsel, senior officer EuroQol Research Foundation
Mw. drs. Jacqueline Koster, psychiater

voorheen manager
voorheen algemeen directeur
voorheen lid Raad van
Toezicht

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 Mijke Lambregtse-van den Berg betrokken binnen het ZonMw onderzoek Kansrijke Start met Big
Data. En tevens is zij verbonden aan het programma Connect2Grow.
Mijke Lambregtse-van den Berg & Merith Cohen de Lara zijn tevens betrokken bij het bestuur van het
LKPZ, landelijk kenniscentrum Psychiatrie & Zwangerschap.
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 2021 gebruik heeft gemaakt van de screeningstool Mind2Care is met twee
deelnemers verminderd 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.

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 Amstelland (Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen)
VSV Reinier (Reinier de Graaf Gasthuis, Delft)
VSV Amsterdam Oost (OLVG Amsterdam)
VSV Ede (Gelderse Vallei Ziekenhuis, Ede)

Tevens heeft een hernieuwde of nadere kennismaking en verkenning plaatsgevonden met:
1. VSV Aruba
2. VSV Den Bosch
3. VSV Assen
4. VSV Twente (Medisch Spectrum Twente, Enschede)
5. VSV Zutphen
6. VSV Dordrecht
Beheer Mind2Care
Na overleg met de Raad van Toezicht werd eind 2019 door de stichting Mind2Care besloten om de
exploitatie van de screeningstool Mind2Care elders onder te brengen. Redenen hiervoor waren de
groei in vraag naar het gebruik van de Mind2Care dat een professionele aanpak vereist, AVGwetgeving & dataveiligheid, wens voor een vernieuwd digitaal design en gereed zijn voor toekomstige
ontwikkelingen aangaande digitale gegevensuitwisseling binnen het programma Babyconnect. Eén
van de voorwaarden daarbij was dat er geen sprake kan zijn van winstoogmerk en dat het intellectueel
eigendom van de vragenlijst bij de stichting Mind2Care behouden blijft, inclusief de daarbij behorende
verantwoordelijkheid van inhoudelijk updates en ontwikkeling. In 2020 werd een geschikte partner
gevonden in MijnKind.online van Ivido om de exploitatie van Mind2Care op zich te nemen. In het
laatste kwartaal van 2020 werden door de stichting Mind2Care, MijnKind.online en de gebruikers
voorbereidingen getroffen voor de daadwerkelijke overstap naar het nieuwe platform. Dit werd per 1
januari 2021 dit gerealiseerd.
In de eerste maanden was er sprake van een relatief lage respons rond ca. 30%. Er was frequent
overleg tussen het bestuur en MijnKind.online. En na meerdere aanpassingen was het respons in het
3e kwartaal gestegen naar ruim 70%.
Communicatie
Naast de gebruikersgroep op www.kennisnetgeboortezorg.nl, welke in juni 2018 is opgericht met als
doel om kennis te delen omtrent het gebruik van de Mind2Care tool en aanverwante zaken, is er in
2021 driemaal een nieuwsbrief uitgestuurd naar alle gebruikers van Mind2Care en overige
geïnteresseerden. Dit gebeurde in januari, april en december. Deze nieuwsbrief is ook gepubliceerd
op Kennisnet Geboortezorg en op de Mind2Care website. Ook heeft er berichtgeving plaatsgevonden
via meerdere nieuwsbrieven vanuit MijnKind.online.
In 2021 werd tevens de nieuwe website www.mind2care.nl gelanceerd van de stichting Mind2Care.
Deze site bevat naast algemene informatie over de stichting ook informatie voor de gebruikers zoals
de zwangeren en de zorgprofessionals. De website is gebruikersvriendelijk en makkelijk in beheer.
De informatiefolder werd in 2021 voor cliënten herzien en vertaald naar meerdere talen waaronder
naar Duits, Turks, Arabisch, Pools, Frans, Papiamento, Spaans en Tigrinya. Deze zijn tevens terug te
vinden op de website.
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Gebruikersbijeenkomsten
In december 2020 werd een onderzoekstudent, Manal Chaddad Harrak aangetrokken. Zij heeft begin
2021 een onderzoek ter evaluatie van de Mind2Care uitgevoerd onder zorgprofessionals. Dit was
deels kwalitatief (ervaringen van gebruikers) en deels kwantitatief (data-analyse). Door het uitvoeren
van dit onderzoek werd tegemoetgekomen aan de wens van de gebruikers. Tijdens de
gebruikersbijeenkomst van 13 april werden de resultaten met de gebruikers gedeeld.
Tevens werden er in 2021 nog twee bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met
MijnKind.online voor belangstellende. Dit was respectievelijk op 8 april en 2 november.
Gebruikers ontvingen in 2021 ook een rapportage van de uitkomsten tot december 2020 van de
screeningstool Mind2Care op VSV-niveau welke verzameld waren binnen de omgeving van Triqs van
waaruit de exploitatie plaatsvond voor de overgang naar MijnKind.online. Tevens vormde de data een
bron voor het aanbieden van een artikel aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).
Doorontwikkeling Screeningstool Mind2Care
De Mind2Care is in een eerder stadium al vertaald naar het Pools. In 2021 kwamen er meerdere
diverse vertalingen van de vragenlijst Mind2Care bij, namelijk in het Duits, Turks, Arabisch, Frans,
Papiamento, Spaans & Tigrinya. De vertalingen zijn bekostigd uit een subsidie verkregen van het
Geboortezorg Consortium Midden-Nederland (GCMN).
De vragenlijst van Mind2Care is in de omgeving van MijnKind.online inmiddels naast het Nederlands
& Engels, ook ingebouwd in het Pools, Turks en Arabisch.
Ook werd een vertaling naar het Frans gerealiseerd. Een Franse fellow psychiater werkzaam in het
Erasmus MC in Rotterdam toonde interesse in de Mind2Care tool opdat de werkwijze ook ingevoerd
kan worden in Frankrijk. Kennisuitwisseling met deze Franse collega’s leidde tot een Franse vertaling
van de screeningstool Mind2Care.
Inhoudelijk heeft er in 2021 ook afstemming plaatsgevonden met het projectteam van het BUZZproject betreft de PROMs & PREMs vragenlijsten gebaseerd op uitkomstenset Zwangerschap &
Geboorte van ICHOM voor tijdsmoment 1 (T1). Het voorstel voor het gebruik van de PROMs &
PREMs vragenlijst in combinatie met Mind2Care werd gepubliceerd op de website
www.waardegedrevengeboortezorg.nl
In 2021 is tevens de intentie uitgesproken om vanuit de stichting Mind2Care samen te werken met de
in het Erasmus MC en door de Gemeente Rotterdam ontwikkelde zorgnetwerkmodule Connect2Grow.
Connect2Grow is een leer- en verbeterproject waarin samen met zorgverleners en (aanstaande)
ouders in kaart wordt gebracht wat er nodig is om een gezonde relatie met hun (ongeboren) baby op
te bouwen bij gezinnen in complexe kwetsbare omstandigheden (zie: www.connect2grow.info). De
module Connect2Grow is net als Mind2Care in samenwerking met MijnKind.online ontwikkeld en
bestaat uit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en een zorgnetwerkomgeving (ZNO). Via
screening van de Mind2Care kunnen aanstaande ouders in complexe omstandigheden toegeleid
worden naar het zorgnetwerkprogramma en de daarbij behorende digitale omgeving van
Connect2Grow. Met MijnKind.online is afgesproken dat als VSV’s zowel Mind2Care als
Connect2Grow gaan gebruiken, zij in aanmerking komen voor een korting van de
implementatiekosten. De modules kunnen ook los van elkaar en andere bestaande digitale modules
gebruikt worden en er is in die zin geen onderlinge afhankelijkheid.
Een van de bestuursleden (Mijke Lambregtse-van den Berg) van de stichting Mind2Care is medeprojectleider van het door NWO gefinancierde project: ‘making big data meaningful for a promising
start’ (projectleider Tanja Houweling, Maatschappelijke gezondheid en mede-projectleiders Wessel
Kraaij, LIACS en Rina Stoorvogel, beleidsmedewerker Gemeente Rotterdam). Binnen dit project wordt
in co-creatie met stakeholders (m.n. (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden,
zorgprofessionals en beleidsmakers) onderzocht hoe relevante datasets, bijvoorbeeld van het CBS,
kunnen worden ingezet om kinderen en (aanstaande) ouders te ondersteunen. Het uiteindelijke doel is
om een dynamisch instrument te ontwikkelen dat kan helpen om gezinnen tijdens de eerste 1000
dagen waar nodig, tijdig naar de juiste zorg toe te kunnen leiden.
De stichting heeft de intentie uitgesproken om met het ‘Big Data’ projectteam samen te werken door
data die m.b.v. Mind2Care verzameld zijn binnen de data omgeving van het CBS te koppelen aan
relevante uitkomsten. Vanuit de stichting zullen er samen met de gebruikers van Mind2Care
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onderzoeksvragen geformuleerd worden die binnen de samenwerking met het ‘Big Data’ project
beantwoord kunnen worden en die zowel bijdragen aan de wetenschappelijke doorontwikkeling van
het Mind2Care instrument als de klinische praktijk ten goede komen. Momenteel wordt vanuit de
stichting onderzocht hoe deze samenwerking op een ethisch verantwoorde en AVG-proof manier
vormgegeven kan worden.
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 met het bestuur van het LKPZ. Helaas heeft in 2021 een fysieke
kennismaking in 2021 nog niet plaats kunnen vinden door de geldende coronamaatregelen. Tot op
heden vindt de communicatie plaats via Mijke Lambregtse & Merith Cohen de Lara die naast
bestuurslid bij Mind2Care ook bestuurslid zijn van het LKPZ.
Plannen 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbieden van scholing aan zorgprofessionals betreft screening & gespreksvoering n.a.v. het
advies voortkomend uit de tool Mind2Care
Herhaling van evaluatie bij zorgprofessionals
Gebruikersbijeenkomsten organiseren
Participeren aan BIG-dataproject ZonMw
Dashboard ontwikkeling samen met MijnKind.online voor uitkomsten op
VSV/organisatieniveau
Werven nieuwe VSV’s i.s.m. MijnKind.online
Werven nieuwe bestuursleden/leden Raad van Toezicht
Mind2Care toepasbaar maken voor uitbreiding naar screening preconceptioneel
Mind2Care toepasbaar maken voor uitbreiding naar screening post partum
Indien nodig/gewenst onderbouwd bijstellen vragen/adviezen
Hernieuwde kennismaking met het LKPZ
Mogelijkheden onderzoeken voor voorleesfunctie van de Mind2Care binnen de omgeving van
MijnKind.online
Samenwerking verder uitbouwen met het programma Connect2Grow
Kennismaking Centering Pregnancy met als doel onderzoeken of er mogelijkheden zijn om
samen te werken

Breukelen, 23 mei 2022
Simone Vankan-Buitelaar, voorzitter Mind2Care
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Balans per 31 december 2021

31-12-2021

31-12-2020

Materiële vaste activa
Geen

-

-

Vlotende activa
Debiteuren

-

-

Liquide middelen
Bank

1.099,54

2.625,00

-------

-------

1.099,54

2.625,00

-2.650,46

- 8.672,19

Activa

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Vreemd lang vermogen
Leningen

3.750,00

6.000,00

Kortlopende schulden

-

5.297,19

-------

-------

1.099,54

2625,00

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten
2021
Omzet

2020
23.891

GCMN
Giften

Totaal

2.957,90
1.800,00
-------

-------

4.757,90

23.891

Kosten
Kosten

21.211
Vertalingen
Representatiekosten
Triqs
Afbetaling langlopende schuld
Afbetaling kortlopende schuld
Abonnement website

Bankkosten

Nadelig/Batig saldo

1.633,34
114,45
1.345,46
2.250,00
750,00
42,11
148,60

146

--------

--------

6.283,96

21.357

-1.526,06

2.534

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021
Op 1 januari is de exploitatie van de screeningstool van de stichting Mind2Care overgedragen aan
MijnKind.online. Derhalve zijn er geen exploitatie inkomsten, maar ook geen exploitatiekosten.
Vaste Materiële kosten
Er zijn geen vaste materiële kosten
Schulden
Er is een schuld op de langlopende leningen. De overige schulden zijn ingelost derhalve schriftelijk
kwijtgescholden door de schuldeiser op 26 oktober 2021.
Mutatie eigen vermogen
-8674.19 Eigen vermogen op 31-12 -2020
-1526.06 Resultaat over 2021
3000.- Afbetaling kort- en langlopende schuld
4547, 18 Kwijtschelding kortlopende schuld
-2650, 46 Eigen vermogen op 31-12-2021
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