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opgeschaald ketenpartners

Het aantal gesprekken met 
cliënten over kinderwens 
groeit hard. Je ziet dat steeds 
meer hulpverleners hun 
cliënten ondersteunen in het 
maken van een bewuste 
keuze en indien gewenst 
anticonceptie helpen regelen. 
Zo nodig schalen zij op naar 
een inhoudelijk coördinator 
(IC) van het programma bij de 
GGD. 

Al 24 van de 25 GGD'en
hebben netwerken 
opgebouwd met medische 
professionals als huisartsen, 
GGD-artsen, verloskundigen, 
gynaecologen en urologen. 

Bijna 19.000 cliënten 
kregen ondersteuning 
vanuit Nu Niet Zwanger
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Naast toegang bieden tot het 
medisch netwerk kan een IC 
complexe casuïstiek 
overnemen en zo nodig de 
kosten voor een 
anticonceptiemiddel 
vergoeden. Hier zoomen we 
in op de groep naar de GGD 
opgeschaalde cliënten in de 
periode 2019-2022.

Langwerkende anticonceptie is het meest betrouwbaar. 
Bij kortdurende anticonceptie waar dagelijks, wekelijks 
of maandelijks aan gedacht moet worden is er meer 
risico op gebruikersfouten dus ook hoger risico op 
onbedoelde zwangerschap. (Bron: Rutgers)
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Inhoudelijk
coördinatoren
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Aandachts-
functionarissen

Organisaties

Zij werken aan Nu Niet Zwanger 
in Nederland:

45+
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Ondersteuning professionals

550
819

1067
1292

1578
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Meer dan 1500 aandachtsfunctionarissen 
volgden de e-learning NNZ
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Meer dan 3400 hulpverleners volgden  
de e-learning NNZ

Implementatietraining voor 

aandachtsfunctionarissen

335
deelnemers
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www.nunietzwanger.nl

Kwaliteit Onderzoek

Communicatie

•

•

•

•

•

Inspiratie

mailto:nnz@ggdghor.nl
https://www.linkedin.com/company/nu-niet-zwanger/?originalSubdomain=nl
https://www.nunietzwanger.nl/instrumenten-en-impact/tranzo-onderzoek/
https://www.nunietzwanger.nl/instrumenten-en-impact/aef-onderzoek/
https://www.nunietzwanger.nl/instrumenten-en-impact/mkba/
https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionDetails/2100098
http://www.nunietzwanger.nl/
http://www.nunietzwanger.nl/
https://www.nunietzwanger.nl/verhalenbundel/
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