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Nog even oefenen voor vertrek

Proefprogramma Nu Niet Zwanger wordt
structureel
VOLKSGEZONDHEID
Ate Hoekstra
Leeuwarden | Het Nu Niet
Zwanger-programma krijgt een
structurele plek binnen GGD
Fryslân. Dat heeft de Bestuurscommissie Gezondheid van de
Veiligheidsregio Fryslân donderdag besloten. Het programma
helpt mensen bewuste keuzes te
maken ten aanzien van kinderwens en anticonceptie.
Fryslân introduceerde het Nu Niet
Zwanger-programma in 2020, in
navolging van andere regio’s in Nederland. Volgens Margreet van der
Meijde, projectleider bij GGD Fryslân, speelt het programma bij onder
meer daklozen, verslaafden en mensen met een verstandelijke beperking een belangrijke rol in het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. ,,We gingen bij hen wel in
op betalingsachterstanden en huiselijk geweld, maar vergaten hen te
vragen over hun kinderwens en
seksualiteit”, zei Van der Meijde
donderdag tijdens de vergadering
van de Bestuurscommissie Gezondheid van de Veiligheidsregio, waarin
alle Friese gemeenten zijn vertegenwoordigd.
Volgens GGD Fryslân is het programma succesvol. Zo kwamen tussen 1
januari en 1 oktober vorig jaar 97
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mensen bij de GGD voor een consult
over kinderwens, anticonceptie en
seksualiteit. 71 van hen stelden vervolgens hun kinderwens uit, twaalf
van hen vroegen om een financiële
vergoeding voor anticonceptiemiddelen.
Persoonlijk leed
Van der Meijde spreekt van een
,,win-winsituatie” als kwetsbare
mensen al in een vroeg stadium
worden begeleid bij het maken van
bewuste keuzes. Het voorkomt veel
persoonlijk leed en de maatschappij
bespaart er geld mee. Wordt er in
een kwetsbaar gezin toch een ‘ongewenst kind’ geboren, dan lopen de
kosten voor opvoedondersteuning in
het eerste levensjaar al snel op tot
6820 euro, aldus de GGD.
Nu Niet Zwanger maakt deel uit van
het actieprogramma Kansrijke Start
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en van
de Friese preventieaanpak voor een
gezonde leefstijl.
Financiering
Friese gemeenten steunen de permanente rol voor Nu Niet Zwanger in
het programma van GGD Fryslân.
Wel stelden zij tijdens de vergadering vragen over de toekomstige
financiering. De verwachting is dat
de kosten in de komende jaren zul-
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Bezoekers van Skischool Drachten oefenen nog even voor ze binnenkort naar de echte sneeuw vertrekken in onder meer Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië. Zo vlak voor de krokusvakantie merken
Friese skischoolhouders dat het eindelijk weer drukker wordt op de baan. De reisbeperkingen zijn iets
minder streng dan vorig jaar rond deze tijd, al geldt in de meeste landen nog steeds een 2G- of 3G-beleid.
Foto: Marcel van Kammen

len stijgen naarmate het programma
bekender wordt en er vaker gebruik
van wordt gemaakt.
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Het ministerie van VWS stelt via de
GGD een subsidiebedrag van 90.000
euro beschikbaar, maar wel op voorwaarde van evenredige cofinanciering door de gemeenten.
Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Fryslân,
zegde de gemeenten toe dat het
uitgangspunt niet is om ,,in te breken op gemeentelijke begrotingen”.
De Graaf wees er daarnaast op dat
een goede borging van het programma leidt tot meer zwangerschapspreventie en daarmee tot een besparing bij de jeugdzorg. Over de
exacte invulling van de financiering
wordt nog verder gesproken.
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