
                                
  
  

    
Voorstel   gebruik   PROMs   &   PREMs   vragenlijsten   in   combina�e   met   de   screeningstool   
Mind2Care   

    
Binnen   de   huidige   geboortezorg   wordt   gebruik   gemaakt   van   meerdere   vragenlijsten   en   
screeningstools.   Eén   daarvan   is   de   screeningstool   Mind2Care.   De   Mind2Care   screent   op   
zogenoemde   PPM-factoren:   psychopathologie,   psychosociale   problemen   en   middelgebruik.   
Het   wordt   toegepast   aan   het   begin   van   de   zwangerschap   rondom   de   intake   net   zoals   de   
PROMs   &   PREMs   vragenlijst   op   het   eerste   meetmoment   (T1).   

  
Het   BUZZ-projec�eam   hee� samen   met   de   s�ch�ng   Mind2Care   onderzocht  of  en  hoe  de   
PROMs   &   PREMs   vragenlijsten   gebruikt   kunnen   worden   naast   de   screeningstool   
Mind2Care �jdens   het   eerste   trimester.   Belangrijke   reden   om   dit   te   doen   was   om   beide   
vragenlijsten   cliëntvriendelijk   te   kunnen   aanbieden   zodat   er   geen   dubbele   vragen   aan   de   
cliënt   worden   gesteld.   Alhoewel   er   toch   een   kleine   overlap   blijkt   te   zijn   voor   het   uitvragen   
van   casemixvariabelen   (geboortedatum   moeder,   postcode,   achtergrond,   graviditeit   
& pariteit),   vullen   PROMs   &   PREMs   vragenlijsten   en   de   Mind2Care   elkaar   inhoudelijk   goed   
aan.     

  
Wel   is   er   een   verschil   in   het   toepassen   van   de   EPDS   tussen   de   PROMs   &   PREMs   vragenlijsten   
en   de   Mind2Care.   Mind2Care   vraagt   de   EDPS   bij   alle   cliënten   uit.   Via   de   PROMs   &   
PREMs-vragenlijsten   gebeurt   dit   alleen   na   een   posi�eve   score   op twee   screenende   
vragen van   de   PHQ-2.     

  
Er   is   een   voorstel   gemaakt   door   het   BUZZ-projec�eam   en   de   s�ch�ng   Mind2Care   om   de   
vragenlijsten   inhoudelijk   te   integreren.   De   volgorde   van   de   domeinen   is:   

  
1. Algemeen   (Casemixvariabelen)   
2. Algemene   gezondheid   (PROMIS)   
3. Zwangerschap   (Casemixvariabelen,   Mind2Care)   
4. Genotmiddelen   (Mind2Care)   
5. Omgeving   (Mind2Care,   SIMSS)   
6. Psychische   klachten   (Mind2Care,   PHQ-2,   EPDS)   
7. Bekkenbodem   (ICIQ-SF,   Wexner,   PROMIS-SFFAC102)   
8. Bevalling   (WDEQ)   
9. Vertrouwen   in   rol   als   moeder   (ROLECONF)   

  
Op   het   moment   van   het   afronden   van   het   BUZZ-project   in   juni   2021   is   er   nog   geen  
ICT-oplossing   gevonden   om   de   vragenlijsten   daadwerkelijk   geïntegreerd   aan   te   kunnen   
bieden   aan   de   cliënt.   MijnKind.online,   de   ICT-beheerder   van   Mind2Care   is   gevraagd   mee   te   
werken   om   hier   een   oplossing   voor   te   vinden.     

  
Conclusie:   

● De   PROMs   &   PREMs   vragenlijsten   en   de   screeningstool   Mind2Care   vullen   elkaar   
inhoudelijk   goed   aan   bij   toepassing   in   het   eerste   trimester.   



● Zolang   er   geen   ICT-oplossing   is   voor   één   geïntegreerde   vragenlijst,   ontvangt   de   cliënt   
twee   vragenlijsten.   Hierbij   is   er   overlap   in   vragen   met   betrekking   tot   
casemixvariabelen   (geboortedatum   moeder,   postcode,   achtergrond,   graviditeit   
& pariteit).   

● Indien   de   cliënt   posi�ef   scoort   op   de   PHQ-2   via   de   PROMs   &   PREMs   vragenlijst,   zal   
ook   de   EPDS   bij   de   cliënt   dubbel   worden   uitgevraagd.   Dit   betre�   10   vragen.   

    
    
    
    
    

    
    

  


