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Vragen:
In Nederland is er in provinciaal verband het programma : “nu niet zwanger” opgestart in
enkele provincies / gemeentes.
Binnen Flevoland is hier ook over gesproken. Echter zijn hier geen concrete afspraken over
gemaakt. Eén en ander is gestagneerd op kosten.
Een verloskundige binnen Noordoostpolder geeft aan dat er per jaar ongeveer 20 vrouwen
ongewenst zwanger raken terwijl ze het gevoel hadden dat hun gezin compleet was. Deze
vrouwen geven aan dat de kosten voor langdurige anticonceptie te hoog liggen om zelf te
kunnen dragen. Hierdoor is het al een aantal keren voorgekomen dat de verloskundige een
spiraal op eigen kosten heeft geplaatst.
Voor extra informatie verwijzen wij u graag naar de volgende website:
https://www.nunietzwanger.nl/wat-we-doen/het-programma/
Rondom het onderwerp “nu niet zwanger” hebben wij de volgende vragen aan het college:
1. Is het college bekend met het programma “nu niet zwanger”?
De gemeente is bekend met het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke
Start’, waar het programma ‘Nu Niet Zwanger’ een onderdeel van is.
2. Is het college bekend met de gesprekken die hierover zijn geweest binnen
onze provincie?
Het is de gemeente bekend dat er eind 2018 en begin 2019 door de GGD
onderzoek is gedaan naar de mogelijke uitrol van het programma ‘Nu
Niet Zwanger’. Dit hebben zij gedaan door in gesprek te gaan met zowel
zorgpartijen als gemeenten. Op dat moment bleek het niet haalbaar om
het programma ‘Nu Niet Zwanger’ volledig in te voeren in deze regio.
3. Is het college bekend met het feit dat er binnen NOP een twintigtal vrouwen
per jaar “ongewenst” zwanger raken als gevolg van het niet kunnen betalen
van langdurige anticonceptie?
Bij het onderzoeken van het uitrollen van het programma ‘Nu Niet
Zwanger’ is het signaal gedeeld dat er, ook in de Noordoostpolder, soms
financiële redenen zijn dat er niet gebruik wordt gemaakt van
anticonceptie.
4. Is de gemeente in gesprek met verloskundigen binnen de NOP?
De gemeente heeft contact met verloskundigen binnen de NOP. Dit

contact gaat onder andere over de uitvoering van Centering Pregnancy.
Daarnaast werken we als gemeente ook mee aan het zorgpad
‘vroegsignalering zwangeren’, waarin de verloskundigen binnen NOP
ook betrokken zijn.
5. Is het college bereid in gesprek te gaan over de faciliterende rol die de
gemeente NOP hierin zou kunnen spelen?
De kracht van het programma Kansrijke Start is het aangaan van lokale
coalities; de handen ineen slaan en het bundelen van kennis, ervaring en
capaciteit. Hier staan wij als gemeente welwillend tegenover, maar
hiervoor zijn ook andere partijen uit deze regio nodig. Dit bleek vorig jaar
niet te lukken. Dit had enerzijds financiële redenen en anderzijds leek het
voorstel dat er lag niet werkbaar. Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ richt
zich op het eerlijke gesprek over onderwerpen als een kinderwens,
seksualiteit en anticonceptie om er zo voor te zorgen dat kwetsbare
mensen een bewuste keuze kunnen maken over het moment van een
kinderwens. Het doel is niet zozeer het vergoeden van anticonceptie.
Los van het programma ‘Nu Niet Zwanger’ zou gekeken kunnen worden
naar de vergoeding van anticonceptie. De vergoeding van anticonceptie
valt echter onder de zorgverzekeringswet en is geen primaire
verantwoordelijkheid van de gemeente.
6. Is het college vervolgens bereid de gemeente NOP hierin een faciliterende rol
te laten spelen?
Zie vraag 5.
7. Is het mogelijk om te onderzoeken of meerdere partijen (denkend aan partijen
binnen het sociaal domein) hierover het gesprek kunnen voeren met ouders /
moeders om zodoende het taboe te doorbreken van het voorkomen van
ongewenste zwangerschappen door het missen van financiële middelen voor
langdurige anticonceptie.
Ondanks dat het programma Nu Niet Zwanger niet van de grond is
gekomen in deze regio is dit een actueel thema ook binnen partijen in
het Sociaal Domein. Zij zijn vrij om binnen hun organisatie dit thema op
te pakken, bespreekbaar te maken en het taboe rondom ongewenste
zwangerschappen te doorbreken. Er zijn in deze regio organisaties die
dit ook zo oppakken.
8. Wat is het standpunt van het college over een geminimaliseerd programma
van “nu niet zwanger”, denkend aan het vergoeden van langdurige
anticonceptie (bijvoorbeeld)?
Zie vraag 5
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