
De GGD ZHZ is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd

Afgelopen periode stond in het teken van evalueren. Tijdens die gesprekken kwamen 
mooie succesverhalen en leuke ideeën voorbij. Erg waardevol hoe ieder haar of zijn 
plek inneemt in de keten om een onbedoelde zwangerschap te kunnen voorkomen. 
Met als resultaat, opgeluchte cliënten die zich gehoord en gezien voelen. In deze brief 
een update vanuit de GGD Zuid-Holland Zuid.

Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam kan in 2022 nog niet aansluiten. Dit zal waarschijnlijk later gaan 
gebeuren. Zodra bekend is wanneer zullen we dit laten weten. Mocht je vragen hebben, bijvoorbeeld 
wanneer je een cliënt uit deze regio hebt, neem dan contact op met ons via nunietzwanger@ggdzhz.nl. 

Presentatie Nu Niet Zwanger tijdens Albert Event

Op 18 november was er voor huisartsen en andere geïnteresseerden uit het medisch domein een 
Webinar rondom ‘Kansrijke Start’ georganiseerd vanuit het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Megin mocht 
hier een presentatie geven over Nu Niet Zwanger en nam deel aan het forumgesprek. Terugkijken kan 
via deze link.

Praatplaten ophalen extra box(en)

Tot nu toe hadden wij per organisatie één set praatplaten uit te geven. Nu hebben wij vanuit het 
landelijk programma Nu Niet Zwanger extra dozen ontvangen, waarmee we elke aandachtfunctionaris 
van een eigen box kunnen voorzien. Je kunt deze ophalen bij de receptie van de Dienst Gezondheid & 
Jeugd in Dordrecht, na een bericht aan nunietzwanger@ggdzhz.nl met de gewenste ophaaldag.  
Wij zorgen dan dat het klaarligt.

Koffiemomenten versus afspraken op maat

Tijdens de evaluaties met ketenpartners over  
Nu Niet Zwanger zijn de koffiemomenten ook ter 
sprake gekomen. Tijdens het begin van de corona-
pandemie was daar behoefte aan en werden deze 
momenten goed gebruikt. Dit werd steeds minder 

en wanneer er vragen waren kwamen deze vaker rechtsreeks via een 
belletje of mailtje. Omdat dit de tendens was hebben we besloten 
de momenten te schrappen en te vervangen door een afspraak op 
maat met betreffende organisatie. Dat kan zijn bijvoorbeeld door elk 
kwartaal te bellen met de aandachtfunctionarissen.
Met de meeste organisaties hebben wij in oktober en november de 
samenwerking geëvalueerd. Is dit met jouw organisatie nog niet 
gebeurd? Neem dan even contact op met Megin om een datum te 
prikken via m.sacre@ggdzhz.nl. We kunnen dan gelijk kijken welke 
vorm van contact houden voor jouw organisatie prettig is.

Heb je vragen? Neem contact op met de GGD via nunietzwanger@ggdzhz.nl. De GGD Zuid- Holland 
Zuid voert het programma Nu Niet Zwanger uit in opdracht van de gemeente Dordrecht en Zwijndrecht. 

NIEUWSBRIEF voor aandachtsfunctionarissen

Documenten met een update

In de bijlage vind je de volgende documenten met een update:

•  Update werkinstructie aandachtfunctionaris
•   Update contactgegevens ketenpartners (sta je hier nog niet in? Mail me om het format op te vragen, dan sta je er volgende keer ook bij)

•  Basispresentatie Nu Niet Zwanger
•  Kwartaalrapport Q3

Cijfers Nu Niet Zwanger

Hartelijk dank voor het invullen van de casuïstiek in de Survalyzer. Dit maakt mooi inzichtelijk wat er gebeurt 
aan Nu Niet Zwanger, waardoor wij kunnen aantonen dat het nut heeft! De onderzoeker die de vragenlijst 
bijhoudt, heeft de vragen iets aangepast waardoor het wat logischer wordt om het voor mannen in te vullen. 
Ook is hier en daar een andere aanpassing gedaan, waardoor het nog makkelijker in te vullen is. In de bijlage 
vind je het rapport van het derde kwartaal. Tip: deel deze met je collega’s, leidinggevende en manager!  
Heb je nog afgeronde casuïstiek die je niet hebt ingevuld? Doe dit dan alsnog via deze link.
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Nu Niet Zwanger bij Stichting Nitzana

Bij Stichting Nitzana staat werken vanuit presentie voorop. De nieuwe aandachtfunctionarissen 
Jeanette en Tabitha introduceerden Nu Niet Zwanger in de organisatie op een geheel eigen én 
presente wijze.

Zij vroegen eigen cliënten om als acteur te helpen tijdens de 
training voor collega’s. Zo konden medewerkers de gesprekken 
over de kinderwens oefenen met cliënten die hen uiteraard de 
meest leerzame feedback kunnen geven. Sámen met cliënten 
leren het gesprek te voeren over dit soms zo spannende 
onderwerp was voor hen een zinvolle ervaring. 

Om de onderwerpen kinderwens, seksualiteit en anticonceptie 
te kunnen bespreken is er échte nabijheid nodig. De manier 
van oefenen was voor zowel de medewerkers als de cliënten 
kwetsbaar. Dit droeg goed bij aan gelijkwaardigheid en open-
heid naar elkaar. Medewerkers vonden deze manier verfrissend 
en cliënten vonden het een eer om zo nuttig te kunnen zijn.  
Er werd een beroep gedaan op wat zij wél kunnen. 

Het gebruik van de praatplaten werd als helpend ervaren, 
de inhoud van de koffer was erg prettig om te kunnen zien. 
De buitenkant met opdruk en felrode kleur werd minder 
gewaardeerd. Het is erg opzichtig. De tip van Nitzana;  
doe er een tas omheen wanneer je naar een cliënt toe gaat!

Ben je geïnspireerd geraakt door deze manier van oefenen en overweeg je dit ook? Je kunt altijd wat 
extra dozen praatplaten of koffers komen lenen wanneer je dit in een training nodig hebt. Laat het 
weten via nunietzwanger@ggdzhz.nl en we zorgen dat het voor je klaarligt bij de receptie van de 
Dienst Gezondheid & Jeugd in Dordrecht.

Handige links 

Nu Niet Zwanger landelijk: www.nunietzwanger.nl
inspiratiefilm Nu Niet Zwanger: https://vimeo.com/397143749/35c7831cd1
Instructiefilm werken met de praatplaten: https://vimeo.com/423543300

Agenda

Scholing nieuwe aandachtfunctionarissen: 20 december - intervisie:

Intervisie Data Locatie Tijd

Intervisie 13 januari 2022 MS teams 9:30-11:30 uur
Intervisie 2 februari 2022 GGD 4.06 9:30-11:30 uur
Intervisie 14 maart 2022 MS Teams 13:00-15:00 uur
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