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             Mind2Care : Time to Care! 

 
Wat is “Mind2Care” ? 
Het is een screeninstrument voor alle zwangeren en een adviesinstrument  op maat voor de  
kwetsbare zwangeren. 
 
Hoe ziet dat er uit? 
Iedere zwangere vult thuis een digitale interactieve vragenlijst in. De vragenlijst bestaat uit ruim 60 
vragen, maar dit aantal ligt niet helemaal vast. Dit heeft te maken met de adaptieve opzet: in 
sommige gevallen komt de vervolgvraag voort uit een eerder gegeven antwoord. Het invullen van de 
lijst duurt ± 15 minuten. 
De zwangere beantwoordt zelf de vragenlijst, in principe zonder verdere ondersteuning. 
 
Het computerprogramma toont op basis van de gegeven antwoorden : 
géén, één of enkele gerichte adviezen. De zwangere kan deze adviezen uitprinten en 
de zwangere kan de adviezen door sturen naar haar zorgverlener.  
Op één enkel A-4tje staat de uitkomst van triage voor 5 vastgestelde risicofactoren.  
 
Wat gebeurt er met de summary? 
De zwangere gaat met de verloskundige in gesprek en bespreekt de summary met de gegeven 
adviezen en besluit al dan niet vervolgstappen te ondernemen.  
 
De verloskundige zorgverlener vraagt toestemming aan de zwangere de summary toe te voegen aan 
het zwangerschapsdossier en scant het formulier in/ maakt notities in het dossier.  
 
Waarom zouden we meedoen? 
Van al onze zwangeren valt 25 % (!) onder de groep ‘Kwetsbare Zwangeren’. Minder dan de helft van 
deze zwangeren komt bij een hulpverlener terecht…. Tot nu toe hebben we nog steeds geen goed 
instrument om deze zwangeren op te sporen. Ook ontbreekt een systematische aanpak in deze.  
Zonder screeningsinstrument herkennen wij als zorgverleners maar ongeveer vijf procent van de 
zwangeren als kwetsbaar. 
De R4U bleek tijdsintensief en werd slechts selectief gebruikt op basis van postcode. Deze werd ter 
plekke door de zorgverlener ingevuld. Terwijl de Mind2care aan alle zwangeren wordt aangeboden 
en door de zwangere zelf (thuis) wordt ingevuld.  
In de praktijk worden we dikwijls geconfronteerd met ‘niet –pluis- gevoel’, frequentere zorgvraag van 
de kwetsbare zwangeren, achter de feiten aanlopen, soms later opstarten van speciale zorg dan 
wenselijk zou zijn, etc., etc.  Kortom : veel tijdsverlies  voordat problematiek duidelijk is geworden en 
veel tijdsverlies voordat de beste zorg is opgestart….Onze huidige werkwijze vraagt behalve veel tijd, 
veel energie en is niet efficiënt.. 
 
De Mind2care is specifiek ontwikkeld voor professioneel gebruik vroeg in de zwangerschap en 
ontwikkeld om systematisch de kwetsbare zwangeren op te sporen. 
Klinkt mooi, maar waar gaat het nou precies over? 
Kwetsbaarheid in de betekenis van Mind2Care is het tegelijk bestaan van 1 of meer van de volgende 
condities ( PPM) :  

 P : Psychiatrische problemen 
 P : Psychosociale problemen 
 M: Middelengebruik in de zwangerschap. 
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PPM in combinatie met relatief weinig mogelijkheden om in deze situatie verandering te brengen, 
dan wel zorg effectief te gebruiken, maakt kwetsbaar. Kwetsbaar slaat hierbij op het kind.  
Bovengenoemde problemen zijn bewezen risico’s voor minder goed uitkomsten : de bekende BIG-4 
( Vroeggeboorte- IUGR-lage AS- cong. afwijkingen) .Deze kinderen hebben ook meer kans op het 
ontwikkelen van een ontwikkelingsachterstand, emotionele- en gedragsproblemen, hoger risico op 
kindermishandeling. 
 
De digitale interactieve vragenlijst heeft als doel de kwetsbaarheid zichtbaar te maken en te 
koppelen aan een behandeladvies. 
Er is vastgesteld dat de self-report methode niet onderdoet voor anamnestische vragen door een 
professional.  
De vragenlijst is wetenschappelijk getest en geschikt om te gebruiken door alle zwangere vrouwen in 
Nederland, in combinatie met de gebruikelijke verloskundige zorg door verloskundige of 
gynaecoloog. 
De Mind2Care vragenlijst wordt dus gebruikt voor de standaard zorg.  
Het gebruik van Mind2Care wordt optimaal, doordat het advies  gekoppeld is aan lokale 
zorgverleners , die de geadviseerde hulp kunnen bieden in de directe omgeving van de zwangere.  
( Screen& zorg- in-de-buurt- methodiek) 
De gegevens van de lokale zorgverleners( behandelaars)  worden in overleg met het VSV 
geprogrammeerd in het digitale programma. De Mind2Care geeft alleen een advies, geen 
verplichting. Het is de bedoeling dat de zwangere het advies met de verloskundige bespreekt. 
De verloskundige ziet niet de antwoorden op de gestelde vragen. 
 
Welke vragen worden er gesteld? 

 Vragen mbt achtergrondkenmerken:   
postcode-leeftijd-etnische achtergrond-betaald werk- AD- G/P-geplande zwangerschap?-
gewenste zwangerschap? 

 Psychosociale vragen: 
aanwezigheid van partner?- sociale steun- relationele problemen?- mishandeling nu of in het 
verleden?-financiële problemen?-huisvesting? 

 Psychopathologie: 
*screening met de EDS ( Edinburgh Depression Scale) 

               *screening met de WDEQ-A (Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire; 
                 –version A)  Vragen die gaan over gevoelens en gedachten die vrouwen kunnen  
                hebben over de bevalling. 
              *angst voor de bevalling-psychiatrische voorgeschiedenis-specifiek geneesmiddelengebruik- 

  familiaire belasting- roken/alcohol/drugsgebruik. 
 
Omdat wij als VSV nog geen contract hebben met de stichting Mind2Care, kan ik op dit 
moment alleen de Engelse versie van de vragen meesturen. 
( Zie bijlage : de vragenlijst.) 
 

 
Gaan de zwangeren deze vragenlijst wel invullen? 
Voor het wetenschappelijk onderzoek  van Chantal Quispel over deze screening, deden 2300 
zwangeren mee, een deelnemerspercentage van 94 % . 
Het mind2care-instrument wordt als cliëntvriendelijk ervaren. De zwangeren uit het onderzoek  
waren afkomstig uit: Rotterdam, Breda, Appeldoorn en de omgeving van Meppel. 
Uit het onderzoek bleek dat zwangeren geneigd zijn om psychische klachten eerder te uiten via de 
tool, dan persoonlijk aan een hulpverlener.  
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Is de vragenlijst in meerdere talen beschikbaar? 
De vragenlijst is op dit moment in een Engelse en Poolse versie beschikbaar. 
 
Waar kan ik meer inhoudelijke informatie vinden? 
In het Proefschrift  “Psychopathologie, psychosociale problematiek en middelengebruik tijdens de 
zwangerschap.- screening en zorgtoeleiding ” van Chantal Quispel: 
 
http://repub.eur.nl/pub/76062/140909_Quispel-Chantal.pdf  
 
Welke resultaten levert deelname op? 

 Kwetsbaarheid wordt én bij meer zwangeren én eerder zichtbaar. 
 Preventieve en curatieve zorg is én beter én eerder in te zetten. 
 Minder onverwachte negatieve uitkomsten bij het kind. 
 Hogere zorgkwaliteit. 
 Systematiek in screening, duidelijkheid in behandeladvies óók voor de verloskundige. 
 ‘Gebruikersgemak’  : niet alleen de zorgpaden maar ook het regionale behandelaanbod  

wordt up-to- date aangeleverd. (tijdswinst) 
 
Wat komt er bij kijken om mee te kunnen doen? 
 
Om de Mind2Care gebruiksklaar te maken voor ons VSV ‘Samen’ is de volgende informatie nodig: 
1.Een lijst met medewerkers waarvoor een inlogcode moet worden aangemaakt.  
Denk aan secretaresses, verloskundigen/gynaecologen, arts-assistenten, waarnemers, etc. Van deze 
medewerkers zijn de voornaam, achternaam, emailadres en BIG nummer nodig. 
2. Zorgpaden op orde. 
3.  Een overzicht van het beschikbare behandelaanbod in de regio. Grofweg wordt er een 
behandelaanbod gegeven voor de volgende categorieën problematiek: 

a. stoppen met roken (denk hierbij aan een stoppen met roken poli in het ziekenhuis,         
ondersteuning door de verloskundige of huisarts, websites voor online ondersteuning, etc.) 

b. actuele psychische klachten zoals depressieve klachten of angst klachten (denk hierbij aan een 
POP-poli) 

c. zwangeren met angst voor de bevalling. 
d. ondersteuning voor tienermoeders 
e. psychosociale problemen (schulden, huisvestingsproblemen, relationele problemen, ontbreken   

van een netwerk, mishandeling, misbruik, etc. (Denk hierbij aan maatschappelijk 
werkbijvoorbeeld) 

f. ondersteuning bij middelenmisbruik (denk hierbij aan verslavingszorg, een POP poli of 
maatschappelijk werk) 

 
Binnen  o.a. de werkgroep kwetsbare zwangeren is er hard aan gewerkt zorgpaden op orde te 
brengen en de daar aan gekoppeld behandelaren in kaart te brengen. 
 
 
Wat wordt er van de verloskundige verwacht:  
- De zwangere per mail of  tijdens bezoek uitleg geven over Mind2Care en haar een PINCODE geven 
- Het gesprek aangaan n.a.v. de summary en zwangeren motiveren gehoor te geven aan het 
  behandeladvies.            
- Follow-up : Vinger aan de pols houden tijdens de zwangerschap 
 
 
 
  

http://repub.eur.nl/pub/76062/140909_Quispel-Chantal.pdf
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Hoe werkt de website van mind2Care ? 
 
Een globaal overzicht vind je in de bijlage : ‘ mind2care hoe werkt de website? ’ 
In een andere bijlage een “ praktijkvoorbeeld Woerden”  van de werkwijze van het Zuwe 
Hofpoortziekenhuis in Woerden . 
 
Ook kun je nogmaals de presentatie  ‘Mindt2Care: Time te Care’ bekijken van gynaecoloog Marieke 
Paarlberg, getoond op maandag 13 februari tijdens het symposium “Kwetsbare zwangere’ ( VSV 
‘Samen’) : 
http://prezi.com/a568ungrhxxk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 
Wat kan er beter? 
Het zou heel fijn zijn, als de vragenlijst beschikbaar komt in meerdere talen, de wens ligt nu op een 
Turkse en Marokkaanse versie. 
Er is speciale versie voor de groep laaggeletterden (spraakcomputer) in ontwikkeling. 
De stichting Mind2care is niet commercieel en werkt met vele vrijwilligers. Er lopen 
onderhandelingen met CZ voor financiële middelen… 
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