Nieuwsbrief 6 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 regie bij de cliënt. Hopelijk kunnen we zo
steeds meer kennis aan de voorkant gaan delen.

Borging Nu Niet Zwanger in de regio

Nu Niet Zwanger in het lesprogramma van
de opleiding pedagogiek van Fontys
Wat heeft Nu Niet Zwanger te maken met het
programma Kansrijke Start, hoe begin je over
kinderwens, welke vragen kun je stellen om zo
goed mogelijk bij de ander aan te sluiten?
Wij geven hierover al training aan professionals
uit ketenorganisaties, en nu dus ook aan
studenten pedagogiek die bewust voor de
minor Jeugdhulp hebben gekozen. Samen met
de collega’s van Zuid-Limburg verzorgen we een
dag bij de hogeschool Fontys
waarmee we 'Jeugdhulp medewerkers van de
toekomst’ kennis laten maken met het belang
van het eerlijke gesprek, de bewuste keuze en

Sinds januari 2020 implementeren we Nu Niet
Zwanger in opdracht van de gemeenten. De
toegevoegde waarde werd direct gevoeld in de
regio: zowel door cliënten, professionals als de
gemeenten. Voor het besluit over de komende
3 jaar door de 14 colleges van B&W, hebben we
een ‘Factsheet tussenevaluatie’ opgeleverd.
Omdat het implementeren nog enkele
maanden doorloopt en
we wekelijks nog
aanvullende resultaten
boeken, kunnen we nog
niet spreken van een
eindevaluatie. De
factsheet is kort en
bondig gehouden en
laat zien dat er al véél
goed loopt en dat er ook
nog aandachtspunten zijn. Zie: Tussenevaluatie
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De kinderwens-vraag binnen de JGZ

Nieuws van VWS over borging landelijk

De signalerende functie van de
Jeugdgezondheidszorg is enorm belangrijk voor
het programma. GGDLN heeft dan ook landelijk
het voortouw genomen om in het 8 weken
consult op het consultatiebureau de vraag over
kinderwens en anticonceptie standaard op te
nemen. Hiermee wordt het een ‘gewone’ vraag
in de reguliere werkwijze van de JGZ. Signaleren
wanneer kwetsbare ouders begeleiding willen
bij hun keuze of bij het realiseren van hun
keuze. De eerste resultaten zijn veelbelovend,
het item werd in het dossier al honderden
keren aangevinkt.

In het memo ‘Stand van zaken moties en

#NuNietZwanger op LinkedIn
In de afgelopen periode werd het programma
Nu Niet Zwanger in landelijke media
meegezogen in berichten over de nieuwe Wet
verplichte GGZ en door de rechtbank opgelegde
anticonceptie. Gelukkig was de meeste
berichtgeving genuanceerd en werd juist het
belang van Nu Niet Zwanger om deze
uitzonderlijke situaties te voorkomen geroemd.
Het landelijk team heeft op LinkedIn een pagina
waar ze reageren op dit soort berichtgeving.
Waar antwoord en nuancering te vinden is, en
nieuws over het programma.

toezeggingen’ staat te lezen:
Lees hier de kamerbrief
“Borging Kansrijke Start en Nu niet Zwanger”
In het AO zwangerschap en geboorte op 10
december vorig jaar heeft de staatssecretaris
toegezegd om de mogelijkheden om Kansrijke Start
en Nu niet Zwanger te borgen terug te koppelen aan
de Tweede Kamer. 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. Deze 2 jaar zijn anticiperend op
ontwikkelingen op het terrein van preventie. Verdere
vervolgstappen zijn aan een nieuw kabinet. In de
tussentijd worden wel de voorbereidingen getroffen
voor de borging van de huidige resultaten van het
actieprogramma Kansrijke Start samen met de
betrokken partijen. De staatssecretaris beschouwt de
toezegging hiermee als afgedaan.”

Extra training aandachtsfunctionarissen
GGDGHOR Nederland en Rutgers geven een
training om de ambassadeursrol in de eigen
instelling beter vorm te kunnen geven. We zijn
blij met de grote belangstelling hiervoor uit de
regio: nog dit jaar volgen de eerste 25
professionals (aandachtsfunctionarissen) uit de
ketenorganisaties deze training.
Hoe sterker de aandachtsfunctionaris is in zijn
rol binnen de organisatie, hoe sterker ons
programma verankerd wordt in de regio en hoe
meer cliënten we bereiken en kunnen
ondersteunen.

Vragen of informatie NNZ@vrln.nl of de website GGDLN

2

