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Samenwerking GGD-en en Fiom bij keuzehulp

FIOM is specialist bij ongewenste zwangerschappen en afstammingsvragen. Zij ontwikkelt
kennis op het terrein van ongewenste zwangerschap en is toegangspoort naar informatie en
hulp voor de doelgroep ongewenst zwangeren en professionals die in hun werk met deze
doelgroep te maken hebben.
Conform landelijk beleid van het ministerie van VWS en in het verlengde van de
ontwikkelingen in het sociale domein dient FIOM eind 2016 haar face to face keuzehulp bij
ongewenste zwangerschap af te bouwen en regionaal te borgen. Om te voorkomen dat deze
taakstelling gaat vervallen heeft FIOM contact opgenomen met GGDGHOR Nederland met
de vraag of GGD-en deze taak, het voeren van een persoonlijk gesprek, willen overnemen.
Vrouwen en meisjes die ongewenst zwanger zijn, verkeren in een crisissituatie en moeten in
een korte periode onomkeerbare keuzes maken. Deze vrouwen en meisjes hebben vier
keuzes: het uitdragen van de zwangerschap en zelf opvoeden; afstand ter adoptie;
pleegplaatsing of het afbreken van de zwangerschap.
FIOM heeft zelf inmiddels een digitale module ontwikkeld over ongewenste zwangerschap,
waarmee meisjes en vrouwen zelf aan de slag kunnen om tot een keuze over hun
zwangerschap te komen. Echter, er blijft altijd een sociale zwakkere doelgroep die meer
nodig heeft dan een digitale leermodule en die gebaad is bij een persoonlijk gesprek.
In de regio Limburg zien beide GGD-en een toename van het aantal ongewenst zwangeren
welke zich melden voor consult bij het Centrum Seksuele Gezondheid, de SENSE consulten
bij de GGD. Daarmee wordt reeds (deels) in de behoefte van FIOM voorzien. Door
aanvullende training van de GGD medewerkers binnen SENSE wordt het voortbestaan van
de huidige vangnettaak van FIOM in Limburg geheel geborgd. Financiering van deze taak
voor 2016 en 2017 is vooralsnog geborgd vanuit de landelijke ASG subsidie (Aanvullende
Seksuele Gezondheid).
De verwachting is dat er 1 à 2 gesprekken per week zullen plaatsvinden in de Provincie
Limburg. Najaar 2016 worden 3 verpleegkundigen van het Centrum Seksuele Gezondheid
van de beide Limburgse GGD-en aanvullend getraind door het FIOM om deze specifieke
taakstelling te kunnen uitvoeren in Limburg.

