CLIËNT

Wat als ik nu óók nog
zwanger zou zijn? Ze vroeg
me naar iets waar ik met al
mijn problemen totaal niet
aan dacht.

FACTSHEET JULI 2020
Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen bij het maken van een bewuste
keuze over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken
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Nu Niet Zwanger maakt onderdeel uit van Kansrijke Start. Daarin staat de
ambitie beschreven om Nu Niet Zwanger landelijk beschikbaar te maken.
Dat lukt als we in 50 centrumgemeenten een NNZ programma op starten.
Deze opdracht is door het ministerie van VWS bij GGD GHOR Nederland
neergelegd. We werken daarin samen met Rutgers. Het landelijk team bestaat
uit drie teamleden en vier kwartiermakers, die startende regio’s intensief
begeleiden.
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Actieve gemeenten

Het programma Nu Niet Zwanger verspreidt
zich als een olievlek over het land. NNZ is in
meer dan 1 op 3 van de gemeenten actief!
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Wat is Nu Niet Zwanger?

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare
mensen een bewuste keuze te maken over
het moment van hun kinderwens, zodat zij
niet onbedoeld zwanger raken. 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.
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Nu Niet Zwanger is er voor kwetsbare mannen
en vrouwen die vanwege complexe problematiek vrijwel altijd in beeld zijn bij diverse hulporganisaties.
www.nunietzwanger.nl

Waarom is Nu Niet Zwanger nodig?

Kwetsbare mensen maken vaak geen bewuste
keuze voor een zwangerschap, maar het overkomt
hen. Zij raken onbedoeld zwanger, bijvoorbeeld
omdat zij:

1

2

hier nooit
bewust bij stil
hebben gestaan

de mogelijkheden
niet kennen om een
zwangerschap te
voorkomen of te
plannen

3

4

in hun weerbarstige
leven niet in staat
zijn om anticonceptie
adequaat te gebruiken

door hun
vele complexe
problemen niet in staat
zijn om anticonceptie
te regelen

Om erachter te komen of iemand nu wel, of nu niet
zwanger wil worden, is een eerlijk gesprek over
kinderwens, seksualiteit en anticonceptie nodig.
Dat gesprek begint bij de direct betrokken
hulpverlener zelf. Bijvoorbeeld met de vraag: ‘Wat
betekent een zwangerschap nu, in deze fase van
je leven, voor jou?’. Vanuit het programma worden
professionals ondersteund in het signaleren,
bespreken en het nemen van verantwoordelijkheid
op dit thema.

Hoe is Nu Niet Zwanger
in de regio opgezet?

Ieder NNZ programma kent onderstaande
structuur van een projectleider, inhoudelijk
coördinator, aandachtsfunctionarissen
en professionals. Professionals zijn de
(vaste) hulpverleners van de doelgroep. De
professionals worden ondersteund door
een aandachtsfunctionaris binnen de eigen
organisatie zodat zij leren om hun cliënten
vanuit maatwerk te helpen bij het bespreken en
organiseren van hun kinderwens.
Ten slotte is de inhoudelijk coördinator NNZ de
spin in het web en geeft trainingen en intervisie
aan de aandachtsfunctionarissen NNZ van
de instellingen. Daarnaast kan de inhoudelijk
coördinator ingezet worden bij casuïstiek
vanwege:
■
■

Complexiteit of overname van casus
Inzet van het medisch netwerk
(gynaecoloog, huisarts, verloskundige)

■

Financiering van de anticonceptiekosten

■

Opvolging na verloop anticonceptie

Vaak zijn er meerdere redenen om casuïstiek
op te schalen.
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Wie werkt er aan Nu Niet Zwanger?
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Resultaten van de NNZ programma’s
Ongeveer 6 maanden na start van een NNZproject worden de eerste cliënten ondersteund
door de inhoudelijk coördinator. In het kaartje
is weergegeven hoeveel cliënten door
reguliere hulpverleningsinstellingen en medisch
professionals zijn doorgeleid naar de inhoudelijk
coördinator.
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Tussen NNZ-regio’s
bestaan grote
verschillen in het aantal
cliënten dat wordt
begeleid. Dat is logisch,
want dit cijfer wordt
beïnvloed door:
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Top 20 instellingen aangesloten bij NNZ
Asielzoekers

Maatschappelijke opvang/vrouwenopvang

GGD/JGZ/SOA Sense
Moeder/kindhuizen
Verslavingszorg
MEE

Huisartsen

Veilig thuis

Verloskundigen Ggz
Wijkteams

Gynaecologen Maatschappelijk werk
Thuiszorg

Jeugdzorg CJG/opvoedondersteuning

Bemoeizorgteam

Raad voor de Kinderbescherming

Interesse?

Kraamzorg

Gehandicaptenzorg

Wilt u meer weten? Of bespreekt u graag de
mogelijkheden voor uw regio? Neem contact
met ons op via 030-2525060 of nnz@ggdghor.nl
www.nunietzwanger.nl

CLIËNT

Eindelijk iemand
die me begreep
en naar me
luisterde. Dat
had ik echt
even nodig. Ik
heb nog zoveel
op te lossen;
schulden en zo.
Een kind is nu
echt geen optie.

Aangesloten
gemeenten

