Tussenevaluatie 2022 Nu Niet Zwanger
Onderdeel van Kansrijke Start

Nu Niet Zwanger is er voor kwetsbare mensen (m/v) die nu niet zwanger willen worden.
Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden* een bewuste keuze te
maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. De begeleiding is
actief, en biedt naast een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, zo nodig
praktische of financiële begeleiding.
*) Denk onder andere aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid,
loverboyproblematiek

Nu Niet
Zwanger:
januari 2022
tot juli 2022

De acties in 2022 tot nu toe:
✓ Er werd een aanvraag voor
kwaliteitsimpulsgelden opgesteld in
overleg met gemeenten. De werd
akkoord bevonden door landelijk team
NNZ namens VWS.
✓ Er werden aandachtsfunctionarissen
(AF’s) toegevoegd waarmee het aantal
AF’s op 85 professionals uitkomt. Deze

komen uit totaal 40 organisaties.
(Welke organisaties dit zijn staat op
pagina 4)
✓ Inhoudelijk coördinatoren verzorgden
doorlopend training en intervisie (per
professional 4x per jaar).
✓ Het accent lag op de begeleiding van
cliënten die naar ons werden verwezen
én begeleiding van professionals in hun
NNZ gesprekken binnen hun eigen
organisatie.
✓ Op verzoek van hogeschool Fontys
werden ook toekomstige professionals
in de jeugdzorg in contact gebracht met
NNZ door middel van een gastcollege.
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Resultaten: verwezen casuïstiek én casuïstiek
in organisaties zelf opgepakt
De onderstaande grafiek laat zien dat men ons
vanaf het begin met cliënten wist te vinden en
dat het aantal sterk bleef stijgen. Zowel het
aantal cliënten dat naar ons is verwezen als het
aantal cliënten dat in de eigen organisatie is
ondersteund. In de praktijk zijn er nog méér
cliënten geholpen. Zo voeren de JGZ en de RvK
standaard in hun gesprekken het ‘kinderwens
gesprek’. Deze cijfers worden niet apart
meegenomen in de registratie. In veel
organisaties bleek de registratie van gevoerde
gesprekken in het kader van NNZ niet altijd
ingevuld b.v. door hoge werkdruk. Toch geeft
de registratie het beeld weer dat ook in
organisaties het ‘kinderwens gesprek’ veel
vaker dan voorheen is gevoerd.
De belangrijkste conclusie is dat de stijging in
het laatste half jaar steeds sterker toeneemt.
De bekendheid van het programma neemt toe,
professionals weten ons steeds beter te vinden,
men signaleert meer kwetsbare cliënten die
ondersteund zouden kunnen worden, er komen
meer verwijzingen binnen én er wordt meer
opgepakt in het eigen hulpverleningssysteem.

Aantal clienten ondersteund
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Achtergrondinformatie over de cliënten
Tot nu toe koos 87,5% van de cliënten
ondersteund in de eigen organisatie voor uitstel
van de kinderwens en 4,5% van de cliënten koos
ervoor deze niet uit te stellen. De rest weet het
nog niet (8%).
Wat opvalt is dat er vanuit deze organisaties uit
de gesprekken, 5x de wens tot sterilisatie werd
geuit. Dit aantal nam fors toe ten opzichte van
2021.
Bij de, naar de inhoudelijk coördinatoren van
NNZ, verwezen cliënten heeft 20% op dit
moment nog geen keuze gemaakt en lopen de
gesprekken nog, kozen slechts 3 cliënten voor
geen anticonceptie, 76% koos voor een
duurzame vorm van anticonceptie. Zo werd
(46%) het meest gekozen voor een spiraal of
hormoonstaafje, middelen waarbij de komende
jaren door de cliënt niet meer aan anticonceptie
hoeft te worden gedacht. 7x Werd gekozen
voor sterilisatie. Dit neemt, net als bij de
resultaten vanuit de casuïstiek opgepakt binnen
organisaties, dus toe.
In iets meer dan de helft (55%) speelde
‘financiën’ een rol bij de reden om door te
verwijzen naar het NNZ team. Overigens spelen
meestal meerdere redenen tegelijk een rol bij
de doorverwijzing: het medisch netwerk, de
mogelijkheid tot opvolging op langere termijn,
of onze expertise.

mei '22

Verwezen naar en opgepakt door NNZ team
Opgepakt in organisatie
Totaal
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Aantal clienten met NNZ ondersteuning vanuit de
eigen organisatie (van 74 clienten is de woonplaats
niet genoteerd)

Aantal clienten ondersteund in de eigen organisatie
aantal clienten verwezen naar NNZ team

Er is opvallend vaak vanuit de ketenpartners
niet genoteerd uit welke gemeente de cliënt
komt. Dit kan de bovenstaande grafiek wellicht
beïnvloeden. Om dit zuiverder te krijgen zal dit
in de intervisies worden besproken met de
professionals.
Informatie over de sectoren die cliënten
verwezen naar het NNZ team
Vanuit welke sectoren werden de meeste clienten
verwezen naar het NNZ team?
JGZ
GGD overig
Huisarts
Maatschappelijk werk
Jeugdzorg/sociaal domein
Veilig Thuis
Verloskundigen
Verstandelijk gehandicaptenzorg

Opvallend is het grote aandeel dat vanuit de
GGD ‘overig’ wordt geleverd: het gaat hier om
verwijzingen vanuit VoorZorg, en de afdeling
Seksuele Gezondheid, waar de SOA consulten
plaatsvinden. Ook de Jeugdgezondheidszorg
signaleert veel kwetsbare gezinnen. De
instellingen in de Jeugzorg/sociaal domein zoals
Anacare, Hilzijn of Leger Des Heils weten ons
ook goed te vinden. Tot slot leveren de
gynaecologen en verloskundigen regelmatig
casuïstiek aan.

Welke partners verwezen naar het NNZ team?
In het programma Nu Niet Zwanger is het
uitgangspunt: regulier waar het regulier kan.
Dat betekent dat we zoveel mogelijk aansturen
op begeleiding van de cliënten vanuit de eigen
hulpverlening. Maar op pagina 2 is te lezen dat
er verschillende redenen kunnen zijn om ‘op te
schalen naar ons NNZ-team’. De verwijzingen
tot nu toe kwamen vanuit:
Verwijzingen kwamen uit:
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Anacare
Astrea
Bureau…
Daelzicht
Danure…
GGD
Gynaecologen
Hilzijn
LegerDH
METGGZ
Moeder en Kind…
MUMC
Mutsaersstichti…
NNZ elders
Pactum
PSW
RvK
St. Jans…
Veilig Thuis
Verloskundigen
VoorZorg

Uit welke gemeenten kwamen cliënten die
door onze ketenpartners zijn ondersteund?
Uit onderstaande grafiek valt het volgende op:
de grote aantallen cliënten komen zoals te
verwachten valt uit Roermond en Venlo.
Echter, de cliënten uit Roermond zijn vooral
ondersteund in de eigen organisatie, cliënten
uit Venlo werden vooral doorverwezen.

Instellingen

Dat een programma als VoorZorg veel casuïstiek
heeft geleverd, laat zien hoe belangrijk de
samenwerking tussen coalitiepartners uit
Kansrijke Start is.
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Welke organisaties zijn aangesloten?
De aandachtsfunctionarissen NNZ zijn onze
ambassadeurs, degenen die in hun organisatie
het aanspreekpunt zijn en zo nodig casuïstiek
begeleiden of oppakken. Zij worden getraind/
begeleid door NNZ en schalen zo nodig
casuïstiek op. De 85 aandachtsfunctionarissen
komen uit de volgende organisaties:

onderzocht. Bij het voorkomen van een
onbedoelde zwangerschap zijn de kosten
± € 300. De baten ± € 7000 bij een gezin dat bij
een wel doorgezette zwangerschap
opvoedondersteuning nodig zou hebben gehad
en ± € 52.000 bij een moeder die alleen in een
begeleid-wonen instelling haar kind kan
opvoeden. Zie: https://vng.nl/sites/default/files/202102/mkba_nnz.pdf
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AMW Midden L
Anacare
Bij ons voor elkaar
Bureau Andersom
Buro jeugdzorg
Buro jeugdzorg
Midden
CJG
CJG Roermond
Daelzicht
Exodus
Geboortezorg
Limburg
Gemeente Beesel
Gemeente Gennep
Gemeente Peel &
Maas
GGD
Hilzijn
Inclusio
JGZ GGD Limburg
Noord
Leger Des Heils
MEE

21. MER
22. MET GGZ
23. Moeder en kind
huis Horst
24. Moveoo
25. Mutsaers
26. Stichting
Puntwelzijn
27. Pactum (voorheen
Rubicon)
28. Pergamijn
29. PI jeugd
30. PSW
31. Raad van
Kinderbescherming
32. Reclassering
Roermond
33. Redos
34. Rondmeer
35. Ter Peel
36. Veilig Thuis
37. Vorkmeer
38. VVG Poli. 3.0
39. VVGi
40. Wel.KOM

Kwaliteitsimpuls in 2022
Met subsidie van VWS om een kwaliteit te
verbeteren in 2022 op ‘het borgen van NNZ in
de organisaties’ wordt inmiddels extra formatie
ingezet. Over de resultaten zal in Q4 verslag
worden gedaan.
NNZ brengt (veel) meer op dan het kost
Maatschappelijk belang en ethische
onderbouwing van NNZ staan voorop. Echter
financiële onderbouwing speelt ook een rol. In
opdracht van de VNG is dit in onafhankelijk

Wetenschappelijke evaluatie NNZ: “Cliënten
zijn tevreden over de begeleiding …”
Bij de Academische werkplaats Brabant (Tranzo)
werd tot 2021 wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar NNZ. Een belangrijke uitkomst is
dat hulpverleners de noodzaak van het
programma onderschrijven en zich
verantwoordelijk voelen voor de uitvoering
ervan. Cliënten zijn tevreden over de
begeleiding die ze krijgen vanuit het
programma en voelen zich in hun kracht gezet.
Kijk en lees: "Er is al veel leed voorkomen" uitkomsten
onderzoek en
https://www.nunietzwanger.nl/instrumenten-enimpact/tranzo-onderzoek/

Aanbevelingen voor de komende tijd
✓ Aandacht voor duurzame borging
binnen organisaties en het zichtbaar
maken van casuïstiek die daar is
opgepakt.
✓ Aandacht in de intervisies voor
registratie door professionals
✓ NNZ op de agenda houden: bij
gemeenten, ketenpartners in het
sociaal domein en het medisch domein.
✓ De samenwerking blijven zoeken met
initiatieven vanuit Kansrijke Start .
Vragen of informatie?
https://www.ggdlimburgnoord.nl/nunietzwanger
of
nnz@vrln.nl
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