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Nieuwsbrief 2 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. 

 

De eerste resultaten maken enthousiast! 

In deze tweede  nieuwsbrief doen we graag 

verslag van wat er sinds onze vorige nieuwsbrief 

tot stand is gekomen.  Totaal zullen er drie 

nieuwsbrieven per jaar verstuurd worden. 

 

 

 
 

“Oktober 2020 zijn er 15 casussen in 

behandeling (geweest)” 

Voorbeeld van casuistiek tot nu toe  

(Vanwege privacy geanonimiseerd) 

De rode draad is dat geen enkele casus tot nu 

op een andere casus lijkt. Steeds gaat het over 

extreem kwetsbare situaties met heftige 

problemen. En een vraagstuk rondom 

kinderwens. Zoals Claudia, een jonge dame met 

o.a. LVB problematiek, kwetsbaar in haar 

keuzes, wil zeer graag een kindje. Dit wordt in 

alle rust met haar verkend. Keuze is voorlopig 

de pil. Of Shelly een jonge moeder, meerdere 

kinderen bij meerdere vaders en bekend bij 

hulpverlening. Schuldsanering is onderdeel  van 

de vele problemen.  Met ondersteuning van 

NNZ wordt op haar verzoek een spiraal 

geplaatst door haar eigen huisarts. We kunnen 

informatie geven, praktische hulp bieden  en dit 

financieel mogelijk maken. Hierbij wordt zo veel 

mogelijk gebruik gemaakt van het reguliere 

netwerk en zo nodig van het opgebouwde 

somatische netwerk. 
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Aandachtsfunctionarissen1  

Inmiddels zijn uit de volgende organisaties 

aandachtsfunctionarissen aangemeld: 

PSW (3 medewerkers) 

Gemeente Peel&Maas 

Anacare (2 medewerkers) 

MET ggz 

JGZ GGD Limburg Noord 

VVGi (7 medewerkers) 

Veilig Thuis (3 medewerkers) 

Gemeente Gennep 

Vrouwengevangenis Ter Peel 

Geboortezorg 

MEE  

 

De eerste trainingen zijn zeer positief 

ontvangen, er is een start gemaakt met het 

toepassen of implementeren  van de kennis in 

deze organisaties. 

 

Goed nieuws van Nu Niet Zwanger landelijk 

 

Er is een factsheet verschenen met de laatste 

landelijke informatie: Landelijke Factsheet 

 

Het Tijdschrift voor de Verloskundige heeft facts 

& figures op een rij gezet:  Tijdschrift voor de 

Verloskundige 

 

In de recent herziene (huisartsen) NHG-

Standaard ‘Anticonceptie’ staat voortaan een 

expliciete verwijzing naar Nu Niet Zwanger: 

Richtlijn NHG 

                                                           
1
 Aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger worden 

binnen hun eigen organisatie 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. 

 

 

Inbreng bij de kickoff van Kansrijke Start 

Noord- en Midden Limburg 

  

 
 

In het Forum in Roermond vond 24 september 

de kick-off bijeenkomst Kansrijke Start plaats 

waar uit alle gemeente een brede delegatie 

aanwezig was. Een mooie vertegenwoordiging 

uit het medisch en het sociaal domen. Bij de 

inleiding werd integraal het ‘Nu Niet Zwanger’ 

inspiratiefilmpje getoond. Hieronder terug te 

kijken: 

 

 

 
Inspiratiefilmpje 

 

 

 

https://www.nunietzwanger.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200924-NNZ-factsheet-JULI-FINAL.pdf
https://www.nunietzwanger.nl/wp-content/uploads/2020/09/Tijdschrift-voor-De-Verloskundige_kort.pdf
https://www.nunietzwanger.nl/wp-content/uploads/2020/09/Tijdschrift-voor-De-Verloskundige_kort.pdf
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/anticonceptie
https://vimeo.com/397143749/35c7831cd1
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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 

NNZ.  

 

 

https://www.ggdlimburgnoord.nl/nunietzwanger
https://www.nunietzwanger.nl/
https://www.nunietzwanger.nl/

