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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 de stand van zaken van het 

programma Nu Niet Zwanger (NNZ) in Regio 

Arnhem.  

 

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 

 

Evaluatie Nu Niet Zwanger in regio Arnhem 

In het tweede kwartaal van 2021 is het 
programma Nu Niet Zwanger in regio Arnhem 
geëvalueerd op basis van een aantal 
kwantitatieve indicatoren. Voorbeelden zijn het 
aantal cliënten, budget anticonceptie, 
deelnemende ketenpartners en aantal 
aandachtsfunctionarissen bij deze 
ketenpartners. Daarnaast heeft er een 
kwalitatieve evaluatie plaatsgevonden door 

middel van het afnemen van een aantal 
interviews en/of uitzetten van een enquête bij 
de aandachtsfunctionarissen NNZ.  
 
Bekijk de Factsheet Evaluatie NNZ Regio Arnhem 
Lees het Evaluatieverslag NNZ Regio Arnhem. 
 

Cijfers NNZ regio Arnhem juni 2019 t/m juni 2021 

 
In de regio Arnhem blijft de olievlek van het 
programma NNZ zich verspreiden. In juni 2021 
zijn er 47 organisaties aangesloten bij het 
netwerk NNZ Regio Arnhem. Er zijn 53 
aandachtsfunctionarissen actief in de regio 
Arnhem. Zij hebben inmiddels, samen met 
collega professionals en met de inhoudelijk 
coördinator, met meer dan 250 cliënten het 
gesprek rondom kinderwens, seksualiteit en 
anticonceptie gevoerd.  

 

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
https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Evaluatie%20NNZ%20Regio%20Arnhem%20juli%202021.pdf
https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2021-07/Evaluatieverslag%20Nu%20Niet%20Zwanger%20Regio%20Arnhem%20juli%202021.pdf


2 
 

Halfjaarlijkse landelijk resultaten programma 
NNZ 

De olievlek van Nu Niet Zwanger blijft zich ook 
over het land verspreiden. Inmiddels zijn 480 
organisaties aangesloten bij een van de 33 NNZ-
programma’s, waarvan regio Arnhem er één van 
is. In deze organisaties zetten ruim 1000 
aandachtsfunctionarissen zich in om het 
gedachtegoed te verspreiden onder hun 
collega’s. Recente onderzoeksresultaten laten 
zien dat kinderwens bespreekbaar wordt 
gemaakt, cliënten heel tevreden zijn over de 
begeleiding en professionals grote meerwaarde 
zien van het programma voor hun cliënten. 
Bekijk de NNZ Factsheet Juni 2021. 

Pilot abortuskliniek 

In 2021 heeft er een pilot plaats gevonden in 
regio Arnhem met Mildred Clinics. Er zijn 
daarnaast ook twee andere pilots uitgevoerd 
met de abortusklinieken in Groningen en 
Eindhoven. De vraagstelling bij deze pilots was: 
’Is de abortuskliniek een vindplaats voor 
vrouwen met verhoogde kwetsbaarheid en lukt 
het om deze vrouwen te ondersteunen opdat 
herhaalde ongewenste zwangerschap/abortus 
voorkomen kan worden en in hoeverre kan Nu 
Niet Zwanger hierin iets betekenen (begeleiding, 
opschaling en opvolging)?’ 

Overstijgende conclusies zijn: 

• Abortuskliniek is een belangrijke vindplaats. 
Klinieken en NNZ kunnen samen veel 
betekenen voor abortus cliënten met 
verhoogde kwetsbaarheid en complexe 
problematiek. 

• Meerderheid cliënten is kwetsbaar op meer 
dan drie terreinen. Aanzienlijk deel eerder 
een abortus gehad. 

• Een groot deel was gemotiveerd voor 
opvolging door NNZ. 

• Opvolging NNZ is van meerwaarde, 
kwetsbare vrouwen komen in beeld bij NNZ, 
herhaalde onbedoelde zwangerschap kan 
voorkomen worden. 

Het rapport met uitkomsten over dit onderzoek 
volgt binnenkort. 

Programma Nu Niet Zwanger politiek op de 
agenda 

Paul Blokhuis staatssecretaris van VWS: (notitie 
07-07-2021):”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”. 

Bron:https://www.rijksoverheid.nl/documenten
/publicaties/2021/07/07/stand-van-zaken-
moties-en-toezeggingen-zomer-2021 

  
Onderzoek Tranzo praktijkervaringen van 
hulpverleners en cliënten 

Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg 
en welzijn van Tilburg University, heeft in de 
periode 2018 - 2021 onderzoek gedaan naar het 
bereik en de ervaringen van cliënten én 
hulpverleners van NNZ. Cliënten zijn heel 
tevreden over de begeleiding vanuit NNZ: 

• Ze vinden het fijn dat de hulpverlener 
kinderwens bespreekbaar maakt. Cliënten 
voelen zich gehoord en gesteund en ervaren 
wederzijds respect en vertrouwen in de 
gesprekken met de hulpverlener. Het maken 
van een bewuste keuze is voor veel cliënten 
een nieuwe ervaring.  

• Cliënten voelen zich praktisch en indien 
nodig financieel ontzorgd door de 
hulpverlener. NNZ betekent voor cliënten 
rust en opluchting om niet (nogmaals) 
onbedoeld zwanger te raken.  

• Daarnaast krijgen cliënten door NNZ meer 
zelfvertrouwen, voelen zij zich in hun kracht 
gezet en leren zij zelf de regie te pakken over 
hun kinderwens en hun leven.  

Volgens cliënten vindt de ondersteuning vanuit 
NNZ niet plaats volgens het boekje, maar vanuit 
het hart. 

https://www.nunietzwanger.nl/wp-content/uploads/2021/06/NNZ-Factsheet-Juni-2021-def.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/07/stand-van-zaken-moties-en-toezeggingen-zomer-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/07/stand-van-zaken-moties-en-toezeggingen-zomer-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/07/stand-van-zaken-moties-en-toezeggingen-zomer-2021
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Ervaringen van hulpverleners. Hulpverleners in 

Midden-Brabant onderschrijven in grote mate 

het gedachtegoed van NNZ. Zij voelen zich 

verantwoordelijk voor de uitvoering en zijn zich 

meer bewust van het belang om kinderwens 

bespreekbaar te maken. 

Bron en informatie over het gehele onderzoek: 
https://www.nunietzwanger.nl/wp-
content/uploads/2021/05/Rapport-Nu-Niet-
Zwanger-Midden-Brabant.pdf  

 

LinkedIn-pagina NNZ 

Op de LinkedIn-pagina van het landelijk 
programma NNZ staan zowel de landelijke als de 
regionale NNZ ontwikkelingen. Volg NNZ op: 

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

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens  

• Tine Hendriks, inhoudelijk 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 

 

Leden Stuurgroep NNZ regio Arnhem 

• Monique Asbreuk, Bestuursadviseur 
gemeente Arnhem 

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

• Ellen van Hees, Afdelingsmanager 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/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-Nu-Niet-Zwanger-Midden-Brabant.pdf
https://www.nunietzwanger.nl/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-Nu-Niet-Zwanger-Midden-Brabant.pdf
https://www.nunietzwanger.nl/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-Nu-Niet-Zwanger-Midden-Brabant.pdf
https://www.linkedin.com/company/nu-niet-zwanger/
https://www.linkedin.com/company/nu-niet-zwanger/
mailto:NNZ@vggm.nl
mailto:annelies.van.zeeland@proscoop.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

