Toelichting MKBA Nu Niet Zwanger:
een duidelijk preventief programma
Een toelichting op de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van het programma Nu Niet Zwanger, in opdracht van
VNG, uitgevoerd door Society Impact, september 2020.
Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) 1 om een bewuste keuze te maken over het
moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. 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.
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Vaak een combinatie van: ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek, ongedocumenteerd zijn, etc.
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De vrouw of het gezin vanwege de kwetsbare posi�e
een zekere vorm van ondersteuning nodig hee� om
een (extra) kind op te voeden en/of vanwege hun
levenswijze niet in staat zijn om zelfstandig een kind
op te voeden.

Kosten Nu Niet Zwanger
Het programma NNZ kost de eerste 4 jaar waarin het actief is in een regio circa € 322 per deelnemer. Deelnemer betekent
dat een aan het programma NNZ gelieerde medewerker bij een vrouw of gezin het gesprek is aangegaan over kinderwens,
seksualiteit of anticonceptie.
Het programma NNZ heeft de ervaring dat circa 80% van de deelnemers als gevolg van de begeleiding een bewuste maakt
om de kinderwens uit te stellen door middel van anticonceptie. Per deelnemer die deze keuze maakt zijn de programmakosten dan € 403.

Financiële baten Nu Niet Zwanger
•

De maatschappelijke baten zijn € 6.820 wanneer er een onbedoelde zwangerschap wordt voorkomen bij een kwetsbaar
gezin dat bij een wel doorgezete zwangerschap opvoedondersteuning nodig zou hebben gehad;

•

De baten zijn € 17.570 wanneer een onbedoelde zwangerschap wordt voorkomen bij een moeder die niet voor het kind
kan zorgen en waarbij het kind wordt afgestaan aan een pleeggezin;

•

De baten zijn € 52.070 wanneer een onbedoelde zwangerschap wordt voorkomen bij een moeder die alleen in een
begeleid-wonen instelling haar kind kan opvoeden.

Conclusie en aanbevelingen
Het programma Nu Niet Zwanger is gericht op het
voorkomen van leed bij een onbedoelde zwangerschap bij
kwetsbare personen. Een onbedoelde zwangerschap vraagt
(intensieve) zorg en hulp die ingezet wordt ter ondersteuning
van deze kwetsbare personen.
Aan deze zorg en hulp hangt een prijskaartje. Die kosten
komen voor rekening van verschillende financiers: de
gemeente en de zorgverzekeraar.
Om de programmafinanciering te verduurzamen wordt
onder meer aanbevolen dat het programma NNZ zich zeer
duidelijk positioneert als een preventief programma dat
deelnemers ondersteunt de eigen regie en daarmee dus
eigen beslissingen te laten nemen. Afspraken maken over
‘verwachte financiële resultaten’ binnen het programma
NNZ zijn daarom niet wenselijk.

De conclusie van de MKBA is dat het
programma NNZ meer maatschappelijke baten
oplevert dan dat het kost.
In plaats van afspraken over outputfinanciering en
resultaatverplichtingen zou de focus moeten liggen op
procesafspraken en afspraken rond de rapportage.
De resultaten van deze studie kunnen ingezet worden als
instrument om het gesprek met elkaar aan te gaan over het
ondersteunen van de kwetsbare doelgroep bij het nemen van
regie over het moment van hun kinderwens. Dat is immers het
doel van het NNZ programma.
Lees hier de volledige rapportage van de MKBA inclusief
onderbouwing van alle cijfers.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over Nu Niet Zwanger of bespreekt u graag de mogelijkheden van Nu Niet Zwanger voor uw
gemeente of organisatie? Neem dan contact met ons op: info@nnz.nl of www.nunietzwanger.nl

