
Tilburg, 11 november 2019

Betreffende: Nu Niet Zwanger

Beste collega wethouder Jeugd,

'Soms kan er niet goed voor een kind gezorgd worden. Niet door gebrek aan liefde, maar door een 
overvloed aan zorgen.' Wellicht komt u deze situatie ook in uw gemeente tegen. Mannen en 
vrouwen die dak- en thuisloos zijn,  verslaafden, mensen met psychische problematiek, licht 
verstandelijk beperkten of slachtoffers van loverboys, worden op vele manieren ondersteund door 
hulpverleners. Hoe anders is het wanneer het gaat om onbedoelde of ongewenste 
zwangerschappen. Het gesprek over de kinderwens wordt in de praktijk door hulpverleners 
nauwelijks aangegaan. Een gemiste kans. 

Nu Niet Zwanger

In Tilburg hebben we een aantal jaren geleden een programma ontwikkeld om kwetsbare 
(potentiële) ouders te ondersteunen om regie te nemen op hun kinderwens, zodat ongewenste en 
ongeplande zwangerschappen voorkomen kunnen worden: Nu Niet Zwanger. Het programma - 
gesubsidieerd door het ministerie van VWS en onderdeel van Kansrijke Start –  laat zien dat deze 
doelgroep dan zonder dwang en drang, gemotiveerd en weloverwogen kiest voor adequate 
anticonceptie.  ‘Simpelweg’ doordat hulpverleners een open gesprek aangaan over kinderwens, 
seksualiteit en anticonceptie. Resultaten uit het land laten zien dat het overgrote merendeel van de 
doelgroep in deze fase van zijn of haar leven niet eens een kinderwens heeft. 

Neem deel!

Dit preventieprogramma geeft u de mogelijkheid om bewoners van uw gemeente aan de voorkant te 
helpen in plaats van aan de achterkant problemen op te lossen. Hiermee wordt veel leed voorkomen 
voor zowel de kwetsbare (potentiële) ouders als het kind. Inmiddels werken 63 gemeenten met het 
programma Nu Niet Zwanger. Onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start is dat Nu Niet 
Zwanger landelijk beschikbaar komt  Het programma wordt veelal vanuit GGD’en in regioverband 
aangeboden, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande netwerken. 

Bij GGD GHOR NL staat een landelijk team Nu Niet Zwanger klaar om u te ondersteunen bij het 
opzetten en op maat maken van het programma. Zij leveren kennis, producten en u krijgt een 
kwartiermaker die letterlijk hand- en spandiensten komt verlenen. Daarbij is er een financiële impuls 
beschikbaar voor het opstarten van het programma. Wilt u ook in uw gemeente deze kwetsbare 
groep inwoners beter ondersteunen en inzetten op gesprekken over kinderwens, seksualiteit en 
anticonceptie ,  verdiep u dan in dit succesvolle preventieve programma! 

Heeft u interesse en wilt u meer weten neem dan contact op met het programmateam NNZ via het 
mailadres nnz@ggdghor.nl. Meer informatie staat op  www.nunietzwanger.nl. Wilt u meer 

http://www.nunietzwanger.nl/


achtergrondinformatie over de positieve ervaringen van gemeenten dan kunt u ook contact 
opnemen met de wethouder uit Tilburg, Marcelle Hendrickx (marcelle.hendrickx@tilburg.nl).

Met vriendelijke groet,

Marcelle Hendrickx, voorzitter regiegroep Nu Niet Zwanger

Wethouder gemeente Tilburg

Deze oproep wordt, op persoonlijke titel, ook gesteund door onderstaande leden van de Landelijke 
Coalitie Kansrijke Start: 

- Judith Bokhove, wethouder “Mobiliteit, Jeugd en Taal”, gemeente Rotterdam

- Marielle Dekker, directeur Augeo Foundation

- Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid GGD Twente

- Mattias Gijsbertsen, wethouder “Verbinding sociaal domein, zorg & veiligheid, jeugd & 

jeugdhulp, volksgezondheid, inkomen & schulden, beschermd wonen & opvang”, gemeente 

Groningen

- Annemieke Goudkuil, voorzitter Vakgroep Jeugd V&VN, verpleegkundig specialist CJG 

- Mascha Kamphuis, arts MG-jeugdarts KNMG, medisch directeur Landelijk Expertise Centrum 

Kindermishandeling (LECK)

- Jordy Clemens, wethouder gemeente Heerlen

- Anneke Kesler-Koppe, Arts Maatschappij&Gezondheid/IMH-specialist Epidemiologie, 

gezondheidsbevordering en Zorginnovatie, programmamanager/hoofdredacteur Groeigids

- Marieke Paarlberg MD PhD, opleider, gynaecoloog, voorzitter Stichting Mind2Care

- Connie Rijlaarsdam, programmamanager Nu Niet Zwanger

- Michael Rutgers, voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen

- Lian Smits, bestuurder Sterk Huis

- Koos van der Velden, hoogleraar Public Health aan het Radboudumc

- Eric Steegers, gynaecoloog, afdelingshoofd verloskunde en gynaecologie

- Gert Vos, wethouder “Blijven meedoen en Talentontwikkeling, duurzaam Hoogeveen en 

Energietransitie”, gemeente Hoogeveen

- Iris de Vries, vice-voorzitter Vereniging Arts en leefstijl, huisarts


