Factsheet Nu Niet Zwanger (NNZ)
Breda
Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie
Nu Niet Zwanger is er voor kwetsbare mensen (m/v) die nu niet zwanger willen worden.
Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden (m/v)* een
bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger
raken. Onbedoelde zwangerschappen met vaak schrijnende gevolgen voor het kind en de ouders.
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.
*) Denk onder andere aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid,
loverboyproblematiek

Nu Niet Zwanger kijkt terug

De cijfers overtuigen

In augustus 2021 gaat NNZ verbreden naar de
hele regio West-Brabant. In mei 2018 werd hier
de basis voor gelegd in de gemeente Breda.
Vanuit de thematafel Jeugd werd het startschot
gegeven om NNZ te implementeren. Hoe is dat
verlopen? En wat is de stand van zaken in Breda
nu de rest van de regio aansluit?
Maar eerst waar het allemaal om draait:

In de totale periode zijn 219 cliënten (waarvan
4 mannen) actief begeleid. In de grafiek wordt
verschil gemaakt tussen ‘opgeschaalde’
casuïstiek: opgepakt door de inhoudelijk
coördinator NNZ, of ‘niet opgeschaald’: door
de eigen hulpverlening van de cliënt.
Het aantal cliënten liep in korte tijd snel op:
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haar moeder over toekomstplannen en mogelijke
kinderwens. Aan het einde van het gesprek wordt
bewust gekozen voor een spiraal. En wordt het meisje
ondersteund om dit geregeld te krijgen.
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Door wie werden er cliënten gemeld?

Wie brengen het verder in praktijk?

Organisaties die casuïstiek verwezen hebben
zijn: Amarant, Idris, CJG, GGD afdelingen: SOA,
JGZ, OGGZ, Huisartsen, Gynaecologen, Veilig
Thuis, Bemoeizorg, MEE, Prisma, Gezinshuis,
Raad voor Kinderbescherming, IMW, RUPS,
MEE, Gezinsondersteuning/Jeugdhulpverlening,
SMO, Amarant, Novafarm, Verloskundigen,
Humanitas, SDW, landelijke NNZ infolijn.

Aandachtsfunctionarissen (AF) Nu Niet
Zwanger worden binnen hun eigen organisatie
in het sociaal domein onze ambassadeurs,
díegenen die in hun organisatie het
aanspreekpunt zijn en zo nodig casuïstiek
begeleiden of oppakken.
Zij worden getraind en begeleid door de
inhoudelijk coördinatoren. Zo nodig wordt er
naar deze inhoudelijk coördinatoren casuïstiek
opgeschaald.

Meldingen kwamen ook van buiten Breda
(21 totaal):
Oosterhout: 8
Roosendaal/Bergen
op Zoom: 9
Moerdijk: 1
Zundert: 1
Etten-Leur: 2
Rucphen: 1
Steenbergen: 1

De verklaring hiervoor is dat veel organisaties
die met de NNZ-doelgroep werken, regionaal
georganiseerd zijn. Daardoor werd er óók voor
cliënten van buiten Breda een beroep gedaan
op het programma. Dit is steeds in goed overleg
opgepakt.

Totaal zijn er 29
aandachtsfunctionarissen opgeleid
en krijgen inmiddels intervisie!

Jong JGZ
(voorzorg en kwetsbare zwangeren)
3 AF`s
GGD (Teams CSG en JGZ )
2 AF`s
Stichting MEE
4 AF`s
(ook 2 getraind in 2018 voor Roosendaal/Bergen op
Zoom)
Veilig Thuis
1 AF
Amarant
1 AF
Novadic Kentron; Interventie team
1 AF
GGZ Breburg
1 AF
Prisma
1 AF
Team Bemoeizorg
1 AF
IMW met o.a.. RUPS
2 AF
(regionaal uitstapprogramma prostituees) en Bemoeizorg
SMO Breda, met o.a. Straatteam en Ambulante
Woonbegeleiding
2 AF
SDW regio Roosendaal
4 AF
Sterk Huis
1 AF
Thebe Thuisbegeleiding
2 AF`s
Villa Boerenbont
1 AF
Impegno
1 AF
Humanitas Homerun
1 AF
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Medisch netwerk
Vanuit onze medische partners wordt het
programma mee vorm gegeven door te
verwijzen, medische zorg te verlenen en kennis
over te dragen. Deze partner zijn:
Amphia ziekenhuis, Gynaecologen Maatschap
KVJ overleg (Kraam Verloskunde Jeugd)
Verloskundigen
Apothekersgroep Breda
Apotheek Beker/Haaswijk
Anatura
Huisartsenkring en alle betrokken huisartsen bij
MZD (medische zorg daklozen)
Overige apothekers en huisartsen op basis van
casuïstiek
2 gynaecologen Bravis ziekenhuis
(Roosendaal/Bergen op Zoom)
Voorzorg verpleegkundige Bravis ziekenhuis
(Roosendaal/Bergen op Zoom)

onze site GGDLN
Verdiepende informatie:
Waarom aangemeld voor opschaling:
Financieel

53x

Inzet somatische keten

19x

Oppakken counseling door IC

29x

Opvolging anticonceptie

12x

Uitstel Kinderwens:

Vragen of informatie?

Ja

186x

Nee

13x

Weet nog niet

20x

Ons mailadres:

Anticonceptie geplaatst:

NNZ@ggdwestbrabant.nl

Ja

179x

Onze website:

Nee

19x

Nu Niet Zwanger - GGD West-Brabant

Nog lopend/in afwachting

21x
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