
Jongeren in beeld bij jeugdhulp, jongerenwerk en het maatschappelijk werk zijn vaak kwetsbaar voor onbedoelde zwangerschap. 
Als jeugdhulpverlener ben je een belangrijke schakel in de preventie van onbedoelde tienerzwangerschappen. We hebben speciale 
tools voor jou.

Jeugdhulp 
en jongerenwerk
Ondersteuning van kwetsbare jongeren 

‘Ik denk als ik niet zo’n chaotische omgeving had, dat ik strikter mijn pil slikte en dat ik 
minder bezig was met vluchten en drinken en dat soort dingen. Ik denk vooral de chaos 
heeft heel veel invloed gehad. Gewoon geen structuur thuis en dat soort dingen.’ 
Meisje in onderzoek ‘In één klap volwassen’

Girls’ Talk special Anticonceptie 
en kinderwens
Extra module binnen het Girls’ Talk programma, 
bestaande uit twee groepsbijeenkomsten over 
anticonceptie en kinderwens, voor meiden tussen de 
16 en 21 jaar. jeugdhulpverleners die al ervaring hebben 
in het geven van het Girls’ Talk programma kunnen ter 
voorbereiding op deze module een e-learning volgen 
over anticonceptie, noodmiddelen en zwangerschap/
ouderschap op jonge leeftijd. 
Rutgers.nl/preventie-tienerzwangerschap

Handleiding en e-learning: Individuele 
counseling kinderwens en anticonceptie 
voor kwetsbare jongeren
Leer het gesprek aangaan en jongeren te 
ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzen 
op het gebied van anticonceptie, noodmiddelen, 
kinderwens of ongeplande zwangerschap.
Rutgers.nl/preventie-tienerzwangerschap
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Onderzoek: In één klap volwassen 
Kwalitatief onderzoek onder 46 meiden die voor 
hun 20e zwanger werden. In een klap volwassen 
geeft inzicht in de risicofactoren en scenario’s die 
leiden tot tienerzwangerschap en de ervaringen 
met keuzehulp en ondersteuning. 
Rutgers.nl/volwassen

Gewoon gezellig, met zo’n buik 
Onderzoek naar de achtergronden van 
tienerzwangerschap onder meiden met een licht 
verstandelijke beperking. Biedt inzicht in hun 
behoeften aan informatie en begeleiding.
Rutgers.nl/gewoon-gezellig

De producten zijn een onderdeel van het programma Versterking Preventie Ongewenste Tienerzwangerschap, dat door Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom 
uitgevoerd wordt, gefinancierd door het ministerie van VWS. Het programma geeft een nieuwe impuls aan de verbetering van preventie en begeleiding van 
besluitvorming bij tienerzwangerschap in Nederland. 
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