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Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie  
 

Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment 

van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Door actieve begeleiding te bieden, 

beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie waarbij vanuit hun 

leefwereld wordt stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden.  

Via deze nieuwsbrief willen we jullie 

informeren over stand van zaken van het 

programma Nu Niet Zwanger (NNZ) in Regio 

Arnhem.  

 

Implementeren programma NNZ in 2021 en 

verder 

Hierbij willen we graag laten weten dat alle 

gemeenten in de regio Arnhem; Arnhem, 

Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, 

Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort in 

2021 doorgaan met het implementeren van het 

programma Nu Niet Zwanger. Vanaf nu staat het 

voortzetten van Nu Niet Zwanger in de regio 

Arnhem vanaf 2022 op de agenda.  

Voor de kwetsbare doelgroep, de professionals 

en de gemeenten is het van groot belang dat er 

blijvend geinvesteerd wordt in het programma.  

 

Het programma Nu Niet Zwanger 

Het doel van het programma is dat kwetsbare 

mensen een bewuste keuze maken over het 

moment van hun kinderwens en niet onbedoeld 

zwanger raken. Het programma NNZ valt onder 

Kansrijke Start.  

Meer informatie 

Via landelijke website: www.nunietzwanger.nl  

Website VGGM: 

https://www.vggm.nl/ggd/seks_en_gezondheid

/programma__nu_niet_zwanger 

 

Casuistiek 

Momenteel zijn er 43 cassusen opgeschaald bij 

de inhoudelijke coördinator. Daarnaast zijn er 

de afgelopen periode ruim 100 gesprekken over 

de kinderwens gevoerd door (getrainde) 

aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger in 

deze regio.  

 

Trainingen en inspiratiesessies 

We zijn volop bezig met het geven van 

trainingen voor aandachtsfunctionarissen 

binnen organisaties die werken met de 

kwetsbare doelgroep. Op dit moment zijn er 27 

aandachtsfunctionarissen actief. Ook 

organiseren we inspiratiesessies voor deze 

organisaties om hen te enthousiasmeren voor 

het programma NNZ.  

 

 

http://www.nunietzwanger.nl/
https://www.vggm.nl/ggd/seks_en_gezondheid/programma__nu_niet_zwanger
https://www.vggm.nl/ggd/seks_en_gezondheid/programma__nu_niet_zwanger
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Netwerk Nu Niet Zwanger Regio Arnhem 

Nu Niet Zwanger investeert in twee belangrijke 

ketens:  

De hulpverleningsketen bestaat uit 

professionals/  instellingen die direct contact 

hebben met de doelgroep en een rol vervullen in 

de begeleiding van de cliënt.   

De somatische keten bestaat uit medische 

professionals die nodig zijn om anticonceptie te 

kunnen realiseren wanneer anticonceptie niet 

via reguliere wijze mogelijk is.  

Het projectteam houdt zich actief bezig met het 

benaderen en aansluiten van deze 

netwerkpartners in de regio Arnhem. 

Momenteel zijn 39 instellingen aangesloten bij 

het netwerk Nu Niet Zwanger in de regio 

Arnhem. Dit zijn: Rijnstate Arnhem/ POP poli, 

RutgersHuis Oost, Coöperatie Opaal/ 

verloskundigen, Vroedvrouwenpraktijk Dieren 

Doesburg Brummen, Verloskundigcentrum Puur 

Vroedvrouwen, Apotheek de Witte,  

huisartspraktijk Roboth, VGGM (JGZ, SG, OGGZ, 

TBC, asielzoekers en nieuwkomers), de wijk/ 

sociale teams van de 10 deelnemende 

gemeenten, Iriszorg, MEE, Leger des Heils, 

Pluryn, Stichting Onderdak, Abortuskliniek 

Mildred Clinic, Boriz, Philadelphia, Propersona, 

BuurtzorgT, Entrea Lindenhout, Siza, De 

Driestroom, Rijnstad, Zozijn, GGNet, SWL, COA, 

GZA, Jeugd Veilig Verder en Stichting JAM. 

Daarnaast zijn we met enkele andere 

huisartspraktijken in de regio in contact en 

worden er op dit moment concrete afspraken 

gemaakt.  

 

Door het contact in dit netwerk dragen wij bij 

aan de coalitie vorming die Kansrijke Start 

beoogd. 

 

 

 

 

Pilot Mildred Clinics Arnhem 

Per 1 december 2020, nemen wij als NNZ regio 

Arnhem e.o. samen met NNZ Noord Oost 

Gelderland, NNZ Gelderland Zuid deel aan een 

pilot in MildredClinics Arnhem (abortuskliniek) 

door Rutgers in opdracht van VWS. 

Er wordt onderzocht of abortus-cliënten met een 

verhoogde kwetsbaarheid, intensievere 

begeleiding willen krijgen bij anticonceptie 

keuze en -gebruik door Nu Niet Zwanger. 

De pilot duurt t/m mei 2021. 

 

Oproep aan aandachtsfunctionarissen NNZ 

Als aandachtsfunctionaris van Nu Niet Zwanger 

ben je onderdeel van een landelijke interventie 

in opmars! Samen met anderen loop jij vóórop 

in het bespreekbaar maken van kinderwens, 

seksualiteit en anticonceptie. Vervolgens 

regelen jullie wat er nodig is. Jullie maken het 

verschil! Niet alleen in je eigen praktijk, maar 

samen in het hele land. Dat krijg je goed te zien 

via de LinkedIn-pagina van het landelijk 

programma. Daar zie je zowel de landelijke als 

de regionale NNZ ontwikkelingen overal in de 

Nederland. Superleuk én Superhandig! 

https://www.linkedin.com/company/nu-niet-

zwanger/  

 

Contactgegevens  

• Tine Hendriks, inhoudelijke coördinator 

NNZ, sociaal verpleegkundige Seksuele 

Gezondheid VGGM 

E-mail: NNZ@vggm.nl  

Telefoon: 088 – 3555467 /  06 – 31997031 

• Annelies Diependaal van Zeeland, 

projectleider NNZ, adviseur bij Proscoop 

E-mail: annelies.van.zeeland@proscoop.nl  

       Telefoon: 06 - 13614635 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/nu-niet-zwanger/
https://www.linkedin.com/company/nu-niet-zwanger/
mailto:NNZ@vggm.nl
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Leden Stuurgroep NNZ regio Arnhem 

• Monique Asbreuk, Bestuursadviseur 
gemeente Arnhem 

• Jeroen Lommen, Beleidsmedewerker 
Sociaal Domein 1stroom (Duiven & 
Westervoort) 

• Ellen van Hees, Manager VGGM 

• Tine Hendriks 

• Annelies Diependaal van Zeeland 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen of informatie? 

Meer informatie over NNZ lees je op de website van NNZ en in deze infosheet. 

Bekijk ook het NNZ-inspiratiefilmpje. 

Of neem contact op met het regioteam NNZ, via NNZ@vggm.nl 

 

 

https://www.nunietzwanger.nl/
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=58662&m=1585304387&action=file.download
https://vimeo.com/397143749/35c7831cd1
mailto:NNZ@vggm.nl

