
 
 
 

  
 

Aan: 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

t.a.v. Staatssecretaris Van Ooijen  

Postbus 20350 

2500 EJ Den Haag 

 
 
 
Utrecht, 20 mei 2022 

 

Betreft: Steunbetuiging programma Nu Niet Zwanger vanuit NVOG. 

        

                                 

Geachte staatsecretaris dhr. Van Ooijen,  

 

Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) stuurden wij in 

2017 een brief aan VWS waarin we een pleidooi hielden het programma Nu Niet Zwanger 

landelijk aan te bieden. Inmiddels heeft het programma Nu Niet Zwanger zijn meerwaarde 

in de begeleiding van mensen in kwetsbare omstandigheden bij het maken van een 

bewuste keuze ten aanzien van kinderwens en anticonceptie bewezen. Wij houden 

opnieuw een pleidooi om Nu Niet Zwanger te continueren en landelijk aan te bieden. 

 

Door Nu Niet Zwanger meer regie over de kinderwens 

Wij zijn zeer tevreden over deze interventie. In korte tijd heeft Nu Niet Zwanger zich 

bewezen als belangrijke en noodzakelijke aanvulling op het bestaande zorgaanbod aan 

patiënten in kwetsbare omstandigheden. Met de komst van Nu Niet Zwanger is het 

mogelijk deze specifieke groep patiënten de tijd te geven zelf regie te nemen over het 

moment om wel of geen kinderen te willen krijgen. 

- Bijvoorbeeld na de bevalling, wanneer de wereld voor patiënten heftig is 

veranderd en zij al hun tijd en energie nodig hebben voor die nieuwe situatie. Op 

dat moment nadenken over gezinsplanning, vormen van anticonceptie en welk 

middel zij dan eventueel zouden willen gebruiken, is vaak nog teveel gevraagd. Op 

die momenten zijn wij blij zorgvuldig te kunnen overdragen naar verdere 

begeleiding buiten het ziekenhuis door de daarin deskundige professionals van Nu 

Niet Zwanger. 

 
- Bijvoorbeeld na een zwangerschapsafbreking, wanneer de patiënt in kwestie vaak 

veel emoties ervaart en mentaal soms niet de ruimte heeft al na te kunnen 



denken hoe zij dit in de toekomst zou willen voorkomen. Dan zijn wij blij dat wij 

de deskundigheid van de inhoudelijk coördinatoren van Nu Niet Zwanger in 

kunnen zetten. 

 
- Omgekeerd ervaren wij dat Nu Niet Zwanger de drempel naar ons als ziekenhuis 

verlaagd. Doordat Nu Niet Zwanger investeert in de voorbereiding op het bezoek 

aan onze poli’s weten mensen in kwetsbare omstandigheden beter wat zij bij ons 

kunnen verwachten, verschijnen zij vaker op hun afspraak en zijn zij minder 

gespannen tijdens hun afspraak waardoor onderzoek en behandeling 

voorspoediger verlopen.  

 

We maken ons echter zorgen 

Als gezegd is dit preventieve programma een waardevolle aanvulling op ons 

behandelaanbod. Daarbij zorgt het voor duidelijke en concrete samenwerking tussen het 

somatisch en sociaal domein binnen gemeenten. We maken ons echter zorgen over de 

beschikbaarheid en het voortbestaan van het programma Nu Niet Zwanger: 

- Het programma wordt momenteel nog niet in alle gemeenten in het land 

aangeboden. Dat brengt de continuïteit van zorg in gevaar. In de praktijk kan een 

gynaecoloog  patiënten niet verwijzen naar Nu Niet Zwanger als de patiënt in een 

gemeente woont die niet meedoet.  

- Daarnaast hebben wij begrepen dat het niet zeker is dat het programma in de 

toekomst blijft voortbestaan als gemeenten dat niet inkopen. Het kan toch niet zo 

zijn dat we, met alle focus op “Een kansrijke Start”, met aandacht voor  die 

belangrijke eerste duizend dagen , we de daadwerkelijke start veronachtzamen. 

Namelijk door niet zorgvuldig aandacht te besteden aan de vraag óf de mogelijke 

ouder überhaupt wel wíl starten. 

 

We willen u bij dezen dan ook oproepen het mogelijk te maken dat het programma Nu 

Niet Zwanger in alle gemeenten beschikbaar komt – en blijft. 

Hopelijk dat dit pleidooi tijdens het Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte op 25 

mei a.s. een plek kan krijgen binnen politiek Den Haag, zodat alle mensen in kwetsbare 

omstandigheden in alle gemeenten in het land van het programma Nu Niet Zwanger 

gebruik kunnen maken. 

 

Hoogachtend, 

 

Bestuur NVOG 

Astrid Vollebregt, voorzitter 

 


