Nieuwsbrief 4 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.

En nu doorzetten…
In deze nieuwsbrief kijken we verder in het
tweede implementatiejaar en vooruit naar
borging van het programma op langere termijn.
Totaal worden er dit jaar drie nieuwsbrieven
verstuurd.

Noord- en Midden Limburg positief in het
nieuws
Hans Schleiffert en projectleider Ellen Jeuken
van NNZ in Noord- en Midden-Limburg komen
in de nieuwste editie van #Sprank aan het
woord in de rubriek 'Lef en vertrouwen'. Sprank
is hét magazine voor beslissers in het sociaal
domein en wordt uitgegeven door Divosa, de
vereniging van leidinggevenden in het sociaal
domein.

Ellen Jeuken, projectleider van ‘Nu Niet Zwanger’ in Noord- en
Midden-Limburg, ziet dat de belangstelling voor het programma
daar enorm is. “Ik doe al heel lang beleidswerk, maar zoveel
enthousiasme heb ik nog nooit mee gemaakt. Iedereen beseft dat
je veel leed kunt besparen bij het (ongeboren)
kind, de ouders en hun omgeving door onbedoelde
zwangerschappen te voorkomen.”
Jeuken heeft dan ook geen moeite om aandachtsfunctionarissen
te vinden. “Huisartsen, verloskundigen en gynaecologen doen
mee en ze zijn bijvoorbeeld ook actief in de vrouwengevangenis.”
Vrouwen worden nergens toe gedwongen in een gesprek,
benadrukt ze. “Als een vrouw zwanger wil
worden, ook al vindt iedereen om haar heen dat onverstandig,
dan is het nog steeds aan haar zelf om te bepalen wat ze doet.”

Lees hier: Interview in Sprank

1

Borging Nu Niet Zwanger ook in de
landelijke politiek een thema
Het project om Nu Niet Zwanger te
implementeren in de regio Noord- en Midden
Limburg loopt in 2020 en 2021. Dus zijn we
inmiddels met bestuurders in gesprek om over
borging vanaf 2022 na te denken. Dit gebeurt
echter ook op landelijk niveau en
staatssecretaris Blokhuis is een belangrijk
pleitbezorger voor het programma.

Weer meer aandachtsfunctionarissen1
“Maart 2021 zijn er

50+

aandachtsfunctionarissen getraind en starten
we met hen het intervisie traject op.
Opgeschaald zijn er met 25+ cliënten* gesprekken
aangegaan en is zo nodig actie ondernomen. (*Dit
naast de casuïstiek die door ketenpartners zelf,
soms met onze ondersteuning of advies, is
opgepakt)

Samenwerking is er tot nu toe met:
AMW ML Anacare Bureau jeugdzorg Limburg Buro-andersom
CJG ML Daelzicht Geboortezorg Gemeente Gennep
Gemeente Peel & Maas Incluzio JGZ GGD Limburg Noord
Leger des Heils/Levenskracht MEE MET ggz
Mutssaersstichting PSW Sociale wijkteams Venlo
Veilig Thuis Vrouwengevangenis Ter Peel
VVGi Wijkteams Venray Vorkmeer Hilzijn
Moeder en kind huis in Horst. + Verloskundigen,
gynaecologen en huisartsen (koepels)

Aandachtsfunctionaris: “De boodschap Nu

Dit blijkt door zijn aandacht voor Nu Niet
Zwanger in zowel de voortgangsrapportage
over Kansrijke Start, als in de kamerbrief.
“Tijdens het Algemeen Overleg zwangerschap
en geboorte in de Tweede Kamer (d.d. 10
december 2020) werden specifiek vragen
gesteld over de borging van Nu Niet Zwanger.
Gezien de goede resultaten en het brede
draagvlak van NNZ is het voornemen om deze
aanpak structureel te borgen bij gemeenten.
Inzet is om de landelijke ondersteuning nog
minstens 2 jaar voort te zetten en gemeenten
deels tegemoet te komen in de kosten van de
uitvoering van NNZ.”

Niet Zwanger hoort bij mij, die laat ik niet
meer los, waar ik ook werkzaam ben”
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Aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger worden binnen hun eigen organisatie in
het sociaal domein onze ambassadeurs, degenen die in hun organisatie het
aanspreekpunt zijn en zo nodig casuïstiek begeleiden of oppakken.
Zij worden getraind en begeleid door de inhoudelijk coördinatoren en schalen zo nodig
casuïstiek op.

link naar de kamerbrief en vierde
voortgangsrapportage Kansrijke Start

Meer informatie over NNZ lees je op onze
website GGDLN of de landelijke website
NNZ.
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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
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