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A. Ingekomen stukken 

1. Projectplan Nu Niet zwanger GGD Fryslân oktober 2020 

2. Update: Aan de slag met de Friese Preventieaanpak 

 
B. Mededelingen 

 
1. Mededeling over de stand van zaken m.b.t. Kansrijke start 

 
Er is het afgelopen half jaar al met veel partijen gesproken, waarbij de behoeften zijn 
geïnventariseerd. Dennis Roskam heeft als regisseur onderzocht wat er speelt binnen lokale 
coalities en wat er nodig is om samenwerkingen van de grond te krijgen of verder te brengen. Het 
plan is om de interventies, informatie en contactpersonen binnen Kansrijke Start Fryslân in het 
voorjaar van 2021 beschikbaar te stellen. Via de nieuwsbrief Friese Preventie Aanpak geven we 
regelmatig updates. Ook van programma’s en projecten voor de 3 pijlers van Kansrijke Start, 
zoals het programma ‘Nu niet Zwanger’. 
 

2. Mededeling over de stand van zaken m.b.t. Nu niet zwanger 
 
GGD Fryslân vormt met het programma Nu Niet Zwanger een provinciale samenwerking tussen 
alle medici en zorg- en hulpverleners. Maar vormt bovenal het loket voor potentiële ouders in 
kwetsbare omstandigheden direct (via inhoudelijke coördinatoren, somatische kern, medici) of 
indirect (via aandachtsfunctionarissen en ketenpartners) met de bedoeling dat zij een bewuste 
keuze maken over het moment van hun kinderwens en niet onbedoeld zwanger raken. 
 
Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ is een onderdeel van het landelijke programma Kansrijke Start 
(september 2018, Ministerie van VWS) en valt onder de Friese Preventie Aanpak. 
De Friese gemeenten toonden eind 2019 interesse in het programma, gaven aan de 
toegevoegde waarde van het programma te herkennen en uitten de wens het programma ‘Nu 
Niet Zwanger’ gezamenlijk op provinciaal niveau te implementeren, met de GGD in een 
projectleidersrol.  
 
Sinds half april 2020 wordt er gewerkt aan het inrichten, implementeren en borgen van het totale 
programma binnen GGD Fryslân. Dit proces is uitgewerkt in 4 buigzame fasen. Het programma 
begeeft zich volgens planning in fase 1 (tot december 2020).  
Een aspect van deze eerste (voorbereidings)fase is het voltooien en aanbieden van het 
projectplan.  
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Naast de oplevering van het projectplan is de inrichting van het programma Nu Niet Zwanger 
gestart. De huidige fase levert onder andere al de inrichting van de somatische kern op, met daar 
omheen een medische schil. Er is een getoetste registratie-app geïmplementeerd en de werving 
en training van aandachtsfunctionarissen geleverd via de ketenpartners is gaande.  
 
Het Nu Niet Zwanger programma verloopt (ook budgettair) volgens planning, echter Covid-19 
raakt alle aspecten van samenwerking en uitvoering en vraagt om flexibiliteit. 
 
In de komende nog resterende anderhalf jaar zullen we alle 4 fasen neerzetten. Gedetailleerde 
uitwerking van deze 4 fases, en het vervolg na fase 4, staat beschreven in het bijgevoegde 
projectplan ‘Programma Nu Niet Zwanger’. 

 


