
 

Mind2Care beschikbaar in MijnKind.online 
Vroegtijdig opsporen kwetsbare zwangeren verder geprofessionaliseerd 

Het vroegtijdig opsporen van kwetsbare zwangeren met psychische klachten, 
psychosociale problematiek en middelengebruik is een belangrijk onderdeel van 
de geboortezorg. Ongeveer 10% van de zwangeren kampt met deze 
problematiek. Het is cruciaal dat zwangeren met dergelijke problematiek 
vroegtijdig worden toegeleid naar goede en passende zorg.  

De Mind2Care vragenlijst wordt ingezet voor vroegsignalering bij zwangeren. Het 
instrument is in 2014 ontwikkeld door dr. Mijke Lambregtse-van den Berg 
(psychiater), dr. Chantal Quispel (gynaecoloog in opleiding), prof. dr. Gouke 
Bonsel (epidemioloog) en drs Tom Schneider (gynaecoloog).  

Mind2care gebruik fors gestegen 

“Sinds 2016 is het aantal VSV’s dat gebruik maakt van Mind2Care fors gestegen, 
maar ook het aantal gescreende zwangeren schiet omhoog. En met de start van 



het landelijke programma “Kansrijke start”, zien wij de belangstelling om met 
Mind2Care te werken nog verder toenemen”, aldus Chantal Quispel. 

Nu het gebruik van de Mind2Care steeds meer toeneemt, is het bestuur van de 
Stichting op zoek gegaan naar een partner waar de gehele exploitatie van de 
Mind2care ondergebracht kan worden.  

‘’Door de steeds zwaardere eisen die aan een digitale applicatie gesteld worden, 
onder andere door de AVG, is samenwerking met een ervaren en betrouwbare 
partij noodzakelijk” zegt Peter Molenaar, medewerker van de Stichting. “Ook is 
dat de enige manier om de applicatie aan te passen aan nieuwe eisen, te kunnen 
innoveren en toch de kosten voor het gebruik niet teveel te laten stijgen.”  

Betrouwbare en ervaren partner 

Simone Vankan-Buitelaar (voorzitter): ‘Na een selectie van potentiële partijen 
heeft het bestuur besloten om met MijnKind.Online verder te gaan. Als partner 
voor de exploitatie van de Mind2Care, is MijnKind.online bekend met de 
geboortezorg en betrokken bij de ontwikkelingen rondom het programma 
Babyconnect. Ook dit zijn belangrijke argumenten geweest in de keuze voor 
MijnKind.Online”.  

“En daar zijn we blij mee en trots op! Als partners versterken Mind2Care en 
MijnKind.Online elkaar enorm. Het is een waardevolle aanvulling op het 
programma van MijnKind.online, waarmee we ernaar streven de begeleiding van 
zwangeren en de samenwerking tussen zwangeren en zorgverleners en 
zorgverleners onderling vanuit één digitale omgeving zo goed mogelijk te 
ondersteunen”, aldus Anneke Dantuma, directeur van MijnKind.online.   

Autonomie zwangeren vergroten 

Simone Vankan-Buitelaar: “We zijn met deze stap goed voorbereid op de 
toekomst waarin we samen met onze partners de autonomie van de zwangeren 
vergroten en de kwaliteit van zorg verbeteren!” 

Meer weten?  

mijnkind.online of mind2care.nl 

Vragen? Stel ze gerust, we zijn bereikbaar op: 

info@mind2care.nl of info@mijnkind.online 
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