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PROGRAMMA NU NIET ZWANGER 
Wat betekent deelname?    April 2018 

 

Inleiding 

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) is ontwikkeld in Tilburg en inmiddels ook opgezet in Rotterdam en Nijmegen, 

met vergelijkbare resultaten. Het ministerie van VWS heeft begin 2018 subsidie toegekend  om dit programma 

landelijk uit te rollen naar 25 regio’s voor een periode van 3 jaar. Deelname aan het landelijke programma Nu Niet 

Zwanger biedt regio’s ondersteuning bij het opzetten en implementeren van het programma door middel van een 

lokale projectmatige aanpak, waarna de regio zorg draagt voor duurzame borging in bestaande zorg-welzijn 

structuren. De landelijke uitrol vindt gefaseerd plaats. In de eerste tranche van de uitrol kunnen acht regio’s  

landelijke ondersteuning ontvangen bij de implementatie. Deze regio’s starten medio 2018. Vervolgens kunnen er 

tot 2020 ieder half jaar nieuwe regio’s instromen. Onderstaand kunt u lezen welke ondersteuning u kunt verwachten 

bij deelname, wat de voorwaarden zijn om deel te nemen en hoe u een regio kunt aanmelden.   

 

Doelgroep programma NNZ 

Het programma NNZ zet in op intensieve begeleiding van (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid 

door veelal een combinatie van psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, 

schulden, problemen met loverboy’s of illegaliteit. Belangrijkste doel: ongeplande en ongewenste zwangerschap 

voorkomen. 

 

Doel programma NNZ 

Een essentieel onderdeel voor een succesvolle aanpak van het programma Nu Niet Zwanger is de samenwerking 

binnen de lokale keten en het nemen van verantwoordelijkheid door professionals die met de doelgroep werken. 

Inzet is te komen tot een sluitend ‘vangnet’ rondom het voorkomen van ongewenste en ongeplande 

zwangerschappen, waarbij alle betrokken hulpverleners het bespreekbaar maken van kinderwens, seksualiteit en 

anticonceptie en het begeleiden van kwetsbare burgers tot een regulier onderdeel maken van hun werk. Het 

programma NNZ begint bij hulpverleners die de kwetsbare (potentiële) ouders kunnen en durven aanspreken om te 

zorgen dat zij hierin de juiste ondersteuning op maat krijgen. De persoonlijke benadering en begeleiding van deze 

ouders stopt pas als de anticonceptie daadwerkelijk gerealiseerd is. Het is evident dat het voorkomen van 

ongewenste zwangerschappen veel persoonlijk leed voorkomt, om over de kosten die hierbij gepaard gaan nog maar 

niet te spreken. 
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Uitrol programma Nu Niet Zwanger in het land 

Globaal verloopt het opzetten en implementeren van het NNZ regioprogramma in 2 jaar. De volgende stappen 

moeten daarbij gezet worden:  

1. Kwartiermaken: agendasetting bij de gemeente(n) en regionale ketenpartners en komen tot een 

regionaal plan van aanpak, een passende projectorganisatie en een projectplan.  

2.  Het organiseren van de regionale ketensamenwerking en maken van afspraken met ketenpartners in de 

zorg voor deze doelgroep (zoals verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, 

vrouwenhulpverlening, GGD, reclassering, wijkteams, MEE, dak- en thuislozenzorg, Raad voor de 

Kinderbescherming, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijk werk, veilig thuis, huisartsen, verloskundigen 

en/of gynaecologen). Zij hebben (hulpverlenings)contact met de kwetsbare ouders, signaleren en voeren 

gesprekken met hen over seksualiteit, kinderwens en anticonceptie, hiervoor worden per instelling 2 

specifieke aandachtsfunctionarissen aangesteld, deze worden met intervisie en bij complexe casuïstiek 

begeleid door de inhoudelijk NNZ coördinator. Bij alle bovengenoemde instellingen moet de nieuwe 

werkwijze geïmplementeerd worden.  

3.  Het organiseren van het somatisch netwerk: dit zijn ketenpartners die anticonceptie kunnen en willen 

realiseren voor deze doelgroep: huisartsen, GGD artsen, gynaecologen, verloskundigen en apothekers. 

Een flexibel functionerende somatische keten is van groot belang bij het flexibel kunnen realiseren van 

adequate anticonceptie door de kwetsbare doelgroep.  

4.  Professionalisering en kwaliteitsborging: deskundigheidsbevordering voor NNZ aanpak, 

opschalingsafspraken voor casuïstiek, intervisie, registratie en workflow, follow-up van casussen, moreel 

beraad, mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij realiseren van anticonceptie.  

5.  Borging in reguliere werkzaamheden binnen bestaande zorgstructuren en optimaliseren van 

samenwerkingsprocessen. 

 

Rollen bij de regionale uitrol 

De rol van projectleider van het NNZ programma in de regio is een tijdelijke,  voor een periode van ongeveer 2 jaar. 

Daarnaast is er een inhoudelijk coördinator NNZ beschikbaar, dit betreft een structurele functie die bij voorkeur bij 

de GGD gepositioneerd wordt De inhoudelijke NNZ coördinator is inhoudelijke spil en ambassadeur van het 

programma binnen en buiten de GGD, pakt onder meer casuïstiek op, organiseert bijscholing, intervisie, moreel 

beraad aan directe collega’s en collega instellingen. De inhoudelijk coördinator blijft ook na de projectfase en het 

vertrek van de projectleider een belangrijke rol spelen als coördinator van het programma in de regio. Deze inzet 

dient via lokale/regionale gelden betaald te worden. Bij deelname aan het landelijke programma NNZ krijgt de 

projectleider voor een periode van 6 maanden ondersteuning van een kwartiermaker vanuit het landelijke team van 

GGD GHOR Nederland. Taken van de kwartiermaker zijn onder meer zorgdragen voor methodische en inhoudelijke 

overdracht op maat, scholing professionals, verzorgen presentaties, samen met de projectleider de 

ketensamenwerking realiseren. 
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Deelname aan het landelijke programma 

Landelijke ondersteuning 

Deelname aan het landelijke programma Nu Niet Zwanger biedt een regio de volgende ondersteuning vanuit  GGD 

GHOR Nederland:  

 Inzet van een kwartiermaker vanuit het landelijke NNZ team in de regio voor 8 – 12 uur per week 

gedurende 6 maanden. Deze kwartiermaker ondersteunt de regionale projectleider bij het opstarten van 

het programma binnen het regionale netwerk. 

 Een set documenten ter ondersteuning van de implementatie, bestaande uit:  

NNZ Kerndocument, Methodiekomschrijving, Achtergrondmateriaal (huidig beschikbare lesmiddelen en 

trainingen), NNZ Regioprogramma organisatie, NNZ Profielen en rollen. 

 Een landelijke vraagbaak bij GGD GHOR Nederland. Hier kunt u terecht met vragen waarover u het 

landelijke team wilt laten meedenken, en in het bijzonder met ethische en juridische vraagstukken.  

 Een format voor registratie van casuïstiek, op termijn komt een landelijk registratiesysteem beschikbaar.    

 Intervisie en training voor regionale projectleiders en inhoudelijk coördinatoren gericht op het programma. 

 Lesmaterialen en scholing voor professionals verzorgd door Rutgers. 

 Voorlichtingsmaterialen voor de doelgroep. 

 Deelname aan het landelijke netwerk Nu Niet Zwanger voor de regionale projectleiders en inhoudelijk 

coördinatoren, waarbij het elkaar ontmoeten, ervaringen delen en kennisuitwisseling tussen regio’s 

gefaciliteerd wordt, zowel door middel van bijeenkomsten als een online community.  

 Ook gemeenten/regio’s die nog niet willen of kunnen starten met het programma kunnen vanuit het 

landelijk team ondersteuning op maat krijgen bij onderwerpen als hoe dit thema agenderen, bij wie, voor 

welke schaalgrootte is het programma in de regio geschikt?   

 

 

Vooraf te regelen in uw regio/gemeente 

Uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met het programma blijkt dat als onderstaande zaken geregeld zijn in 

een regio de kans op een snelle en succesvolle implementatie vergroot wordt:   

1) Commitment van de betreffende gemeente(n) en middelen voor anticonceptie vanuit gemeentegelden. Het 

bedrag wat hiervoor gereserveerd dient te worden hangt af van de regio en varieert tussen enkele 

duizenden tot enkele tienduizenden euro’s. Ter illustratie: in de regio Midden-Brabant is dit € 10.000 per 

jaar, in Rotterdam € 40.000. De kosten voor anticonceptie variëren, een koperspiraal kost bijvoorbeeld € 70, 

sterilisatie zo’n € 1500.  

2) Financiering en beschikbaarheid van een regionale projectleider voor 12 – 16 uur per week gedurende +/- 2 

jaar.  
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En uiterlijk binnen 6 maanden:  

3) Financiering voor een inhoudelijke coördinator voor 24 uur per week. Dit is een structurele functie. De 

kwartiermaker is nauw betrokken bij de selectie voor de functie van inhoudelijke coördinator.   

4) Bepaal de schaalgrootte. Het programma kan uitgerold worden in 1 of juist direct bij meerdere gemeenten 

tegelijk. De uitrol van het programma Nu Niet Zwanger hoeft bijvoorbeeld niet parallel te lopen met het 

hele werkgebied van de betrokken organisaties. Er kan gekozen worden om het programma uit te rollen in 

bijvoorbeeld 1 grote of meerdere regiogemeenten. Dit is erg afhankelijk van de lokale situatie. 

 

De landelijke uitrol zal gedurende de looptijd van het project fasegewijs verlopen. De gemeenten/GGD die 

bovenstaande randvoorwaarden gerealiseerd hebben krijgen voorrang.  

 

Ervaringen tot nu toe vanuit Midden -Brabant, Rotterdam en Nijmegen  

Het programma is gestart in Tilburg en vandaar ook uitgerold naar de 8 regiogemeenten in Midden-Brabant. 

Daarnaast is het programma in 2016 opgestart in Rotterdam en ook in Nijmegen is het programma in 2017 gestart. 

 

Tilburg en Midden-Brabant 

In Tilburg hebben bij de start van het project zowel de gemeente als de GGD, vanuit innovatiegelden, geïnvesteerd 

door het financieren van 24 uur per week voor de inhoudelijk NNZ-coördinator en later ook uren voor de 

projectleider. Daarnaast heeft de gemeente financiële middelen beschikbaar gesteld, het zogenaamde ‘potje voor 

anticonceptie’. Bij aanvang was dat jaarlijks €10.000  en dit bedrag blijkt toereikend te zijn. Inmiddels is de 

projectfase verlaten. Onder regie van de gemeente Tilburg en de 8 regiogemeenten is een convenant Nu Niet 

Zwanger opgesteld met alle betrokkenen ketenpartijen en de rol van de projectleider  is beëindigd. Het programma 

is nu beschikbaar voor de 9 gemeenten in de regio Midden-Brabant. Deze gemeenten betalen jaarlijks gezamenlijk 

de rekening voor: de inzet van een inhoudelijk coördinator vanuit de GGD (voor 24 uur per week) ,  het ‘potje voor 

anticonceptie’ van €10.000 en €5.000 voor het onderhouden van het registratiesysteem. Dit totaalbedrag wordt per 

gemeente verdisconteerd, op basis van de inwonersaantallen. Het gaat om een structurele inzet die voorlopig voor 3 

jaar geaccordeerd is. 

 

Rotterdam 

De gemeente Rotterdam is in 2016 gestart met het programma. Voor de periode van 1 jaar hebben zij voor 16 uur 

per week een externe kwartiermaker aangesteld.  De gemeente betaalt inmiddels de projectleider en de 

inhoudelijke coördinator, beide ondergebracht bij SOA/SENSE van de GGD voor totaal 36 uur per week. Ten slotte is 

bij aanvang € 40.000 beschikbaar gesteld voor het ‘anticonceptiepotje’. Daarnaast waren er eenmalige kosten voor 

de aanschaf van een registratiesysteem.  
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Nijmegen  

In de stad Nijmegen is in 2017 op kleine schaal gestart met het programma. De GGD heeft voor de periode van 5 

maanden een externe kwartiermaker aangesteld voor ongeveer 12 uur per week. Daarnaast zijn vanuit de GGD  een  

projectleider voor 8 uur per week, een inhoudelijk coördinator en aandachtsfunctionarissen voor ongeveer 28 uur 

begroot. Bij een uitbreiding van het werkgebied en het aantal deelnemende partners wordt het aantal uren 

verhoogd. De inzet voor anticonceptiemiddelen is begroot op € 10.000. Voor het registratiesysteem is ongeveer 

€6.000  gereserveerd. Deze inzet is betaald vanuit eigen middelen van de GGD.  

 

Aanmeldprocedure  

Om de belangstelling voor deelname aan het landelijke programma Nu Niet Zwanger te inventariseren vragen we 

gemeenten/GGD’en om zich aan te melden. In de eerste fase van de landelijke uitrol, waarbij medio 2018 gestart 

wordt, is er ruimte voor acht deelnemende gemeenten/GGD’en. Geïnteresseerde gemeenten/GGD’en kunnen zich 

tot uiterlijk 30 april aanmelden via nnz@ggdghor.nl. Hiervoor is een aanmeldformulier ontwikkeld, zie bijlage 1. In de 

periode tot eind 2020 kunnen steeds fasegewijs nieuwe regio’s instromen. De selectie van gemeenten/GGD’en die in 

de eerste tranche kunnen deelnemen (start in zomer 2018) wordt door het landelijke programmateam gemaakt op 

basis van de volgende criteria: 

a) In hoeverre de genoemde randvoorwaarden al geregeld zijn en er al voorbereidend werk is verricht in de regio;  

b) Geografische spreiding in het land;  

c) Verdeling tussen grote, middelgrote en kleinere gemeenten per fase van de uitrol.  

 

Gemeenten/GGD’en die belangstelling hebben getoond worden half mei geïnformeerd over de selectie en het 

vervolg. Wilt u meer informatie of een gesprek met het landelijke programmateam, dan kunt u contact opnemen via 

nnz@ggdghor.nl.  

  

mailto:nnz@ggdghor.nl
mailto:nnz@ggdghor.nl


 

6 
 

 
 
Aanmeldformulier Landelijk programma Nu Niet 
Zwanger 
 

1) Naam gemeente of GGD:  

 

2) Uitrol programma voor de volgende gemeente(n):  

 

3) Contactpersoon:  

 

4) Contactgegevens:  

 

5) In hoeverre zijn de genoemde randvoorwaarden al gerealiseerd (zie ook ‘Richtlijnen 

voor deelname’)?:  

- a) Beschikbaarheid van een regionale projectleider voor 12 – 16 uur per week 

gedurende +/- 2 jaar;  

- b) Commitment van de betreffende gemeente(n) en middelen voor 

anticonceptie; en  

- c) Financiering voor een inhoudelijke coördinator voor 24 uur per week, 

structureel. Eventuele documentatie om dit te ondersteunen kan meegestuurd 

worden.   

 

6) Wat is de gewenste startdatum? (kruis aan wat van toepassing is)  

a. 1e tranche: medio 2018 

b. 2e tranche: begin 2019 

c. 3e tranche: medio 2019 

d. 4e tranche: begin 2020 

 

NB deze vraag betreft een inventarisatie van belangstelling en wensen en geeft geen garantie tot deelname. 

Zie ‘ Informatie voor deelname’ voor de procedure.  
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PROGRAMMA NU NIET ZWANGER 
Een persoonlijk gesprek met kwetsbare ouders over kinderwens, 

seksualiteit en anticonceptie 

 
Mandy was dakloos, verslaafd en had psychische problemen. Zwanger van haar tweede kind, waren 

hulpverleners druk met het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Mandy’s eerste kind 

was al ondergebracht bij een pleeggezin en dat zou ook met dit kind gebeuren. 

 
Verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam kwam vaker in contact met kwetsbare ouders zoals 

Mandy. Door een combinatie van complexe problemen raakten ze ongepland en ongewenst zwanger. 

En waren niet in staat een veilige omgeving te bieden aan hun kind. Mandy was in beeld bij diverse 

organisaties. Toch besprak niemand met haar of een baby – in deze fase van haar leven - wel verstandig 

was. Connie kaartte dit probleem aan en zo ontstond het idee om ‘kinderwens, seksualiteit en 

anticonceptie’ voor deze mensen bespreekbaar te maken. Samen met de gemeente Tilburg ontwikkelde 

ze hiervoor het programma Nu Niet Zwanger. 

 

Voor wie is het programma bedoeld? 
Het programma zet in op intensieve begeleiding van (potentiele) ouders met een verhoogde 

kwetsbaarheid door veelal een combinatie van psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking, 

verslaving, dakloosheid, schulden, problemen met loverboy’s of illegaliteit. Belangrijkste doel: 

ongeplande en ongewenste zwangerschap voorkomen. 

 

Hoe werkt het? 

 Hulpverleners vanuit verschillende organisaties werken nauw samen en vormen een stevig 

netwerk. De doelgroep is vaak al bij hen in beeld. 

 Een hulpverlener legt proactief en persoonlijk contact met de kwetsbare ouders. Bespreekt 

kinderwens, seksualiteit en de (on)mogelijkheden om nu zwanger te worden. 

 De hulpverlener houdt rekening met de omstandigheden die ouders kwetsbaar maken; 

neemt de tijd die nodig is, luistert naar hun verhalen en speelt in op hun behoeften. 

 Bij een kinderwens bespreekt de hulpverlener met de ouders vragen zoals: “Hoe zien jullie 

dat in deze situatie voor je? Is het niet beter te wachten totdat je leven weer op orde is?”. 

 De insteek is dat deze ouders vrijwillig kiezen voor passende anticonceptie. Indien nodig 

biedt de hulpverlener financiële en praktische ondersteuning. 

 De begeleiding stopt pas als de anticonceptie ook daadwerkelijk gerealiseerd is. 

 De hulpverlener zorgt ervoor dat de ouders binnen het programma worden geregistreerd. Ze 

blijven zo in beeld. 
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Wat levert het op? 

 Goede voorlichting en kennis over anticonceptie, zowel bij de doelgroep als bij de hulpverlening.

 Bewustwording onder hulpverleners dat het structureel bespreekbaar maken van 

‘kinderwens, seksualiteit en anticonceptie’, een normaal onderdeel is van de zorg voor 

kwetsbare (potentiele)  ouders.

 Door de persoonlijke benadering ervaart de doelgroep dat er aandacht is voor hun problemen en 

dat ze gehoord en begeleid worden totdat anticonceptie gerealiseerd is.

 De intensieve samenwerking tussen hulpverleners zorgt voor een sluitend ‘vangnet’ rondom 

het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschap.

 Het programma is succesvol: ruim 80% van de deelnemers gaat vrijwillig over op anticonceptie.

 De kwaliteit van leven van de betrokken ouders en hun familie verbetert; het voorkomt 

veel persoonlijk leed.

 Minder hoge kosten van uithuisplaatsingen van kinderen en begeleidingstrajecten van kwetsbare 

(potentiele) ouders.

 

Meer informatie? 

Wilt u meer weten? Of bespreekt u graag de mogelijkheden van dit programma voor uw gemeente of 

organisatie? Neem dan contact op met ons secretariaat via nnz@ggdghor.nl 

 

 

 

Wie is Connie Rijlaarsdam? 

Connie Rijlaarsdam is van origine verpleegkundige. ”En dat ben ik nog steeds, in 

hart en nieren. Ik kies voor de menselijkheid, zeker bij de kwetsbaren van onze 

samenleving.” Connie ontwikkelde als verpleegkundig specialist Openbare 

Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) bij de GGD Hart voor Brabant het programma 

Nu Niet Zwanger. Hiervoor ontving ze de titel Meest invloedrijke persoon in de 

openbare gezondheidszorg 2016 en de Petra Meerburgprijs 2016. 

 
Chantal deed mee aan het programma 
Na gesprekken met Connie ging Chantal een spiraaltje gebruiken: “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.” 


