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De Mind2Care is volop in beweging! In deze editie van de nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte. 

Gebruikersbijeenkomst 

In januari heeft een gebruikersbijeenkomst plaats gevonden in Apeldoorn. Het was zeer waardevol voor de 

stichting Mind2Care om de dialoog aan te gaan met de gebruikers om te horen waar men tegen aanloopt in de 

alledaagse praktijk, maar ook om te horen wat goed gaat en waar men behoefte aan heeft in de toekomst.  

We hebben met elkaar gesproken over het motiveren van zorgprofessionals en cliënten om de Mind2Care tool 

te gebruiken. Daarnaast hebben we kennis en ervaring uitgewisseld op welk moment de Mind2Care in het 

zorgproces het beste ingezet kan worden. Dit heeft er o.a. toe geleid dat er een kleine aanpassing wordt 

gemaakt in het overzicht voor de zorgprofessional voor overzichtelijker gebruik indien een cliënt de Mind2Care 

heeft ingevuld en de gegevens gearchiveerd kunnen worden.  

Voor gebruik in de toekomst is behoefte aan een betere aansluiting met de JGZ en het ontwikkelen van een 

dashboard voor de uitkomsten, om te kunnen sturen op kwaliteit. Onlangs is er een projectidee ingediend bij 

ZonMw met het doel om, naast een evaluatie van de implementatie van de Mind2Care, te werken aan deze 

ambities.  

In 2020 zal er wederom een gebruikersbijeenkomst georganiseerd worden! 

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. U 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. 

 

 

 

 

 

http://www.kennisnetgeboortezorg.nl/
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Uniformeren behandeladviezen 

 

Het is fantastisch om te zien wat er bereikt is in de relatief korte tijd dat Mind2Care bestaat. Bijvoorbeeld het 

feit dat er 11 VSV’s gebruikmaken van Mind2Care, er een voorleeshulp ontwikkeld is en er een Engelse vertaling 

is. Deze vooruitgangen betekenen ook dat het bestuur van de Stichting Mind2Care kritisch naar de tool moet 

(blijven) kijken. Juist door de groei en de eerste vertaling is het noodzakelijk om de gegeven behandeladviezen 

te herzien om de tool werkbaar en operationeel te houden. Het bestuur is van mening dat de adviezen meer 

uniform geformuleerd moeten worden.  

Dit houdt in dat de behandeladviezen zullen moeten bestaan uit een uniforme startzin, gevolgd door een regio 

specifiek behandelaanbod. Hierbij is er geen ruimte voor een (te) uitgebreide toelichting of zogenoemde 

verkooptekst. Het kan zijn dat de oorspronkelijke aangeleverde tekst van een VSV her en der wordt 

herschreven. Dit om te voorkomen dat vertalingen etc. mis gaan lopen in de toekomst.  

Daarnaast kan dit voor een VSV betekenen dat er algemene landelijke behandelopties aan het oorspronkelijke 

advies worden toegevoegd. Dit is inclusief linkjes naar betreffende websites. Indien dit ongewenst is, kan het 

VSV kiezen om deze algemene behandelopties uit hun Mind2Care behandelaanbod te laten verwijderen. 

 

Praktisch betekent de herziening van de adviezen voor de VSV’s het volgende: 

1. Tekst wordt in meer of mindere mate herschreven. Het uniforme deel is onveranderbaar. Bijvoorbeeld “Uit je 

antwoorden blijkt dat je rookt”.  

2. Het regio specifieke behandelaanbod wordt iets formeler en zakelijker opgesteld.  

Bijvoorbeeld “http://www.siriz.nl” Klik hier voor de website van Siriz. Tel nr: 033-4605070” 

3. Algemene behandelopties en websites worden toegevoegd, maar kunnen per VSV worden “uitgezet" op 

verzoek van het betreffende VSV. Bijvoorbeeld: 

Voor tips bij het stoppen met roken en online coaching kun je kijken op: 

➢ www.rookvrijallebei.nl 

➢ www.rokendebaas.nl 

➢ www.ikstopnu.nl/hulp-in-de-buurt 

➢ https://assets.trimbos.nl/docs/1855c2f8-eabb-4c8a-a158-19599e80df2f.pdf 

 

Voor de helft van de huidige VSV’s is de tekst inmiddels herzien en herschreven. De tekst van de overige VSV’s 

volgt voor de zomer. De stichting neemt contact op met de contactpersoon van ieder VSV om de herzieningen 

te bespreken. Het VSV kan de herziene teksten goedkeuren of eenmalig van commentaar voorzien waarna de 

teksten definitief gemaakt zullen worden.  

 

Wij kijken uit naar deze verbeterslag!  

  

 

http://www.siriz.nl/
http://www.rookvrijallebei.nl/
http://www.rokendebaas.nl/
http://www.ikstopnu.nl/hulp-in-de-buurt
https://assets.trimbos.nl/docs/1855c2f8-eabb-4c8a-a158-19599e80df2f.pdf
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? We horen het graag! 

Het bestuur van Mind2Care is goed bereikbaar via info@mind2care.nl. 

 

mailto:info@mind2care.nl

