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AGENDAPUNT 2022- 07-06/7  AB 262 

 

Voorstel voor de vergadering van:  het algemeen bestuur GGD regio Utrecht 

 

Datum vergadering:    6 juli 2022 

 

Onderwerp: Stand van zaken verkenning Nu Niet Zwanger 

als regionale basisvoorziening  
 

Portefeuillehouder: Martijn Beek  

 

Indiener:     Secretaris 

 

Bijlage: Notitie stand van zaken verkenning Nu Niet 

Zwanger als regionale basisvoorziening  

- Bijlage 1:  Begroting NNZ als Regionale 

Basisvoorziening 2023 + kosten per 

gemeente 

- Bijlage 2: Prognose kosten NNZ als 

Regionale Basisvoorziening 2026 + kosten 

per gemeente 

- Bijlage 3: Verloop kosten NNZ als Regionale 

Basisvoorziening in de tijd  

- Bijlage 4: Variabelen/ontwikkelingen die 

spelen bij de bepaling van de 

daadwerkelijke kosten NNZ als Regionale 

Basisvoorziening   

 

 

Gevraagd besluit 

 

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit: 

- Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. verkenning Nu Niet Zwanger 

(NNZ) als regionale basisvoorziening; 

- Akkoord te gaan met het procesvoorstel om tot komen tot besluitvorming in het 

algemeen bestuur over NNZ als regionale basisvoorziening.  

Toelichting 

Het preventieve programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt mensen (m/v) in een 

complexe/kwetsbare situatie een bewuste keuze te maken over het moment van hun 

kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Hiermee wordt veel leed 

voorkomen.  

 

Het DB GGDrU heeft zich in februari 2022 positief uitgesproken over een verkenning 

om NNZ als regionale basisvoorziening aan te bieden. Dit op basis van positieve 

resultaten in de gemeente Utrecht en Amersfoort. Inmiddels zijn zo’n 50 organisaties in 

het sociale domein aangesloten in de gemeente Utrecht en Amersfoort, bijna 100 

aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger geworven en getraind en hebben met zo’n 

600 cliënten gesprekken volgens de NNZ-methodiek plaatsgevonden waarvan ruim 80% 

een bewuste keuze heeft gemaakt om haar/zijn kinderwens uit te stellen. Tot op heden is 

de opdracht aan GGDrU geweest om de opstartfase van NNZ in Utrecht en Amersfoort te 

organiseren. Inmiddels is het moment aangebroken om naast het voortzetten van het 

programma in Utrecht en Amersfoort in te zetten op het aanbieden van NNZ als 
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basisvoorziening voor de gehele regio. Het organiseren van NNZ als basisvoorziening in 

de regio Utrecht kan gezien worden als een eerste stap richting het regionaal aanbieden 

van een bredere en volwaardige preventieve lijn rond een Kansrijke Start (o.a. NNZ, 

Prenatale Huisbezoeken, Voorzorg en Stevig Ouderschap). 

 
De voorliggende notitie beschrijft de stand van zaken van deze verkenning en schetst het 

verdere proces in aanloop naar besluitvorming door het Algemeen Bestuur van GGDrU 

om NNZ als regionale basisvoorziening te organiseren.  
 

Financiële consequenties 

De geschetste financiele consequenties zijn in deze fase ter informatie en als denkrichting 

bedoeld.  

 

 

Verdere behandeling 

Agendering van Nu Niet Zwanger in het AB van 2 november 2022.   

 


