
Als verloskundige heb je soms ook te maken met zwangerschappen die onbedoeld zijn. Hierdoor speel je automatisch een rol in het 
besluitvormingsproces over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. Daarnaast heb je de taak om met cliënten te bespreken 
wat na de bevalling passende anticonceptie is om een volgende (onbedoelde) zwangerschap te voorkomen. 

Het gesprek hierover aangaan, bijvoorbeeld met cliënten met een andere culturele achtergrond, kan lastig zijn. Onderstaande tools en 
trainingen helpen je hierbij.

E-learning en live workshop (in 
company): Cultuursensitief werken 
rondom seksualiteit, vruchtbaarheid en 
geboorteregeling 
(Online) workshop over het bespreken van 
seksualiteit, vruchtbaarheid en geboorteregeling 
met cliënten met een migratieachtergrond. 
Praktijkvoorbeelden laten zien wat valkuilen, 
uitdagingen en aandachtspunten zijn en hoe 
eventuele culturele verschillen kunnen leiden tot 
miscommunicatie of het niet opvolgen van adviezen. 
Rutgers.nl/preventie-tienerzwangerschap

Verloskundigen 
Niet elke zwangerschap is bedoeld of gewenst

Overzicht anticonceptiemethoden
De belangrijkste kenmerken van alle 
anticonceptiemethoden overzichtelijk op een 
placemat. Aan de achterkant een gedetailleerd 
overzicht van de theoretische en praktische 
betrouwbaarheid van alle methoden. 
Rutgers.nl/preventie-tienerzwangerschap 

Zanzu.nl
Zanzu.nl biedt in 16 talen informatie over 
onder andere seksualiteit, seksuele gezondheid, 
gezinsplanning en zwangerschap voor niet-
Nederlandstaligen. Door duidelijke visuals en 
gesproken tekst ook geschikt voor mensen met 
bijvoorbeeld een taalachterstand of moeite 
met lezen. 
Zanzu.nl 

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. 

Aanbod
Training: Keuzehulp bij ongewenste 
zwangerschap voor verloskundigen
E-learning en eendaagse training over hoe 
je zwangere vrouwen en hun partner kunt 
ondersteunen bij het maken van een weloverwogen 
keuze over hun ongewenste zwangerschap. 
Fiom.nl/training-verloskundigen

Pre-consult vragenlijst anticonceptie 
Afscheurblok met een korte vragenlijst over 
anticonceptie die de cliënt kan invullen ter 
voorbereiding op een anticonceptie consult. In het 
gesprek kan de professional hierdoor nog beter 
aansluiten bij de leefsituatie en wensen van de vrouw 
(en partner). De vragenlijst is ook online beschikbaar. 
Rutgers.nl/preventie-tienerzwangerschap
Fiom.nl/bestellen 

Onderzoeken naar achtergronden van 
tienerzwangerschap
‘In één klap volwassen’ toont risicofactoren en 
scenario’s die leiden tot tienerzwangerschap en 
ervaringen met keuzehulp en ondersteuning. 
‘Gewoon gezellig, met zo’n buik’ geeft inzicht in de 
behoefte aan informatie en begeleiding van meiden 
met een licht verstandelijke beperking. 
Rutgers.nl/volwassen 
Rutgers.nl/gewoon-gezellig

Factsheet herhaalde abortus
Onderzoek naar herhaalde abortus in Nederland. 
Handig overzicht van aantallen, kenmerken en 
oorzaken van herhaalde abortus. 
fiom.nl/factsheet-herhaalde-abortus  


