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Nieuwsbrief Programma
Nu Niet Zwanger
Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie
Nu Niet Zwanger is er voor kwetsbare mensen (m/v) die nu niet zwanger willen worden.
Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v)* een bewuste keuze te maken
over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Onbedoelde
zwangerschappen met vaak schrijnende gevolgen voor het kind en de ouders. Hulpverleners begeleiden
cliënten actief, te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij
sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen met hen welke vragen,
emoties, ideeën en drempels er bestaan.
*) Denk onder andere aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving,
dakloosheid, loverboyproblematiek.

We zijn gestart!
In deze eerste nieuwsbrief doen we graag
verslag van wat er sindsdien tot stand is
gekomen. Totaal zullen er drie nieuwsbrieven
per jaar verstuurd worden.

Wie trekken de kar?
Inhoudelijk coördinator Midden: Riet Mertens,
ervaren verpleegkundige seksuele gezondheid.
Inhoudelijk coördinator Noord: Renee van de
Bool, jeugdverpleegkundige met veel ervaring in
achterstandswijken.
Projectleider: Ellen Jeuken

Advies vanuit de regiegroep
Adviserend is de regiegroep NNZ, leden:
Sven Roelofs, beleidsmedewerker gemeente
Roermond, Salwa Sohbat, beleidsmedewerker
gemeente Venlo, Inge Tissen, strategisch
adviseur GGD , Trudy Jansen, teamleider GGD

Foto van links naar rechts: Ellen, Renee, Riet
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Aandachtsfunctionarissen
Aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger
worden binnen organisaties in het sociaal
domein onze ambassadeurs, degenen die in
hun organisatie het aanspreekpunt zijn en
zonodig casuistiek begeleiden of oppakken.
Zij worden getraind en begeleid door de
Inhoudelijk Coördinatoren en schalen zo nodig
casuistiek op. De eerste
aandachtsfunctionarisssen worden begin
september getraind : ze komen o.a. vanuit
Pedagogisch Sociaal Werk (PSW), gezinscoaches
Peel en Maas en MET-ggz.

Livestream sessies voor gemeentelijke
teams gezinscoaches
Op verzoek van de ambtenaren Jeugd van
Beesel en Peel & Maas, Gennep en Venray
waren/ of komen er livestream informatie
sessies. Deze sessie krijgen later een vervolg,
waarbij professionals ook een e-learning
(ontwikkeld door Rutgers) krijgen aangeboden.

Eerste casuistiek!
De eerste intensieve begeleidingsgesprekken
met cliënten zijn inmiddels gestart. Tot nu toe
heeft dit in 1 casus geleid tot een vrijwillige
keuze voor duurzame anticonceptie. Na
meerdere onbedoelde zwangerschappen in dit
gezin met multi-problem casuistiek, direct een
resultaat waar iedereen blij mee is.

Wat is er verder bereikt?

Stand van zaken verbinding Kansrijke Start

De externe contacten met het medisch circuit
liepen enige vertraging op door Corona, maar
inmiddels hebben meerdere huisartsen,
verloskundigen en gynaecologen in de hele
regio enthousiast hun medewerking toegezegd.
In het sociaal domein zijn gesprekken gevoerd
met VVGi, Anacare, MET-ggz, PSW, Raad voor
de kinderbescherming, Veilig thuis . Interne
processen werden geregeld zoals financiën en
registratie van de casussen.

Om elkaar te informeren over welke stappen
we zetten , zodat we elkaar kunnen aanvullen
en ondersteunen was er al enkele keren overleg
met de regionale kwartiermakers Kansrijke
Start.

Vragen of informatie?
Neem contact met ons op: NNZ@vrln.nl
Meer informatie over NNZ lees je op onze website GGDLN of de landelijke website
NNZ. Bekijk ook het Inspiratiefilmpje
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