
Zorg bij ongewenste zwangerschap (IPC-UP study) 

Ongewenste zwangerschap kan invloed 
hebben op gezondheidsuitkomsten van 
moeder en kind. In de praktijk zien 
eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen 
en verloskundigen, weinig vrouwen die 
ongewenst zwanger zijn. Hierdoor heb-
ben zorgverleners mogelijk minder 
ervaring met het geven van voorlichting 
en (na)zorg aan deze groep zwangeren.   

Dit project heeft als doel om de zorg van 
eerstelijnszorgverleners bij (het voorko-
men van) ongewenste zwangerschappen 

te verbeteren. Dit doel proberen we te 
realiseren door te achterhalen hoe vaak 
ongewenste zwangerschappen voorko-
men en wat de risicogroepen zijn. 
Daarnaast wordt onderzocht welke erva-
ringen en zorgbehoeften vrouwen met 
ongewenste zwangerschappen, partners 
en zorgverleners hebben. Deze in-
formatie wordt gebruikt om de zorg aan 
te passen zodat deze beter aansluit bij 
de behoeften van vrouwen met een 
ongewenste zwangerschap.  
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In 2021 zijn twee onderzoeksprojecten gestart: de IPC-UP study en DOEN. Wij bundelen onze krachten en 
zullen in deze eerste nieuwsbrief beide projecten toelichten. Beide projecten maken deel uit van het ZonMw  

programma kwetsbaar ouderschap en onbedoelde zwangerschap.  
Het onderzoek wordt, in samenwerking met het praktijkveld, uitgevoerd door onderzoekers van het UMCG 
(afdelingen Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde sectie Verloskundige Wetenschap en Psychiatrie) 

In Groningen doen we het samen (DOEN) 

Terugblik en plannen DOEN 

Meer weten? Klik hier! 

Wie voert het onderzoek uit? 

DOEN 

Bij DOEN wordt samengewerkt met de 
gemeente Groningen, het UMCG, het 
Centrum Seksuele Gezondheid Noord-

Nederland, de GGD en diverse zorgorga-
nisaties uit de gemeente Groningen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door onder-
zoeker en promovenda Nadine Emmens 
MSc,. Zij wordt begeleid door Marieke  
Sibon MSc, dr. Esther Feijen– de Jong, dr. 
Frederike Jörg en dr. Susan Ketner.  

IPC-UP study 

De IPC-UP studie wordt uitgevoerd door 
het UMCG in samenwerking met Fiom, 
Consortium ZeGNN, Zorgbelang Gronin-
gen en Sterk uit Armoede. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door onderzoeker 
en promovenda Amke van Tintelen MSc. 
Zij wordt begeleid door dr. Jens Henrichs, 
dr. Sophie Bolt en dr. Danielle Jansen.  

Eind januari vond de eerste projectbijeenkomst van de IPC
-UP studie plaats. Het projectteam, collega’s en samen-
werkingspartners waren aanwezig om kort kennis te ma-
ken met elkaar en met het project.  

De IPC-UP studie bestaat uit drie onderzoeken. Tijdens de 
bijeenkomst werden alle drie de onderzoeken kort toege-
licht. Het eerste onderzoek is al van start: aan de hand van 
gegevens van huisartsen en verloskundigen wordt onder 
andere onderzocht hoe vaak ongewenste zwangerschap-
pen voorkomen. In een volgende update worden de twee 
andere onderzoeken toegelicht.   

Terugblik projectbijeenkomst IPC-UP study 

Het project DOEN wordt uitgevoerd in 
de gemeente Groningen en heeft aller-
eerst als doel om de signalering door 
hulpverleners van een licht verstandelij-
ke beperking (LVB) en/of psychische 
kwetsbaarheid te verbeteren. De twee-
de doelstelling is het makkelijker be-
spreekbaar maken seksualiteit, anticon-
ceptie, kinderwens, zwangerschap en 
ouderschap met ouders met een LVB 
en/of een psychische kwetsbaarheid. 
Ten derde wordt met het project gepro-

beerd om de samenwerking tussen orga-
nisaties uit de geboortezorg, de psychia-
trie en het sociale domein te verbeteren. 
Dit gebeurt via actie-onderzoek. Hiervoor 
worden leernetwerken opgericht die be-
staan uit ervaringsdeskundigen en hulp-
verleners. Samen onderzoeken zij op wel-
ke wijze deze drie doelstellingen bereikt 
kunnen worden en hoe dit tot verbeterin-
gen kan leiden van de huidige praktijk 
rondom onbedoelde zwangerschap en 
kwetsbaar ouderschap.   

Meer weten? Klik hier! 
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Vragen? Aan– of afmelden voor deze nieuwsbrief? Neem contact op met een van de onderzoekers! 

Adviesraad 

De adviesraad bestaat uit medewer-
kers van kenniscentra en organisa-
ties uit het medische en sociale do-
mein. Deze adviesraad zal de gehele 
looptijd van het onderzoek de on-
derzoeksgroep adviseren. In novem-
ber 2020 is een eerste bijeenkomst 
georganiseerd voor de adviesraad 
van het project. De bijeenkomst 
stond in het teken van kennismaken 
en er is stilgestaan bij de inhoud en 
planning van het project.                             

Inventarisatie interventies 

Er is een begin gemaakt met een 
inventarisatie van Nederlandse 
interventies om een LVB en/of 
psychische kwetsbaarheid te sig-
naleren en om seksualiteit, anti-
conceptie, kinderwens, zwanger-
schap en ouderschap bespreek-
baar te maken. Deze lijst kan in de 
leernetwerken gebruikt worden 
om te onderzoeken welke van de-
ze interventies in de praktijk uitge-
voerd zouden kunnen worden.  

Interviews 

Om ervaringen en behoeftes in 
kaart te brengen met het bespreek-
baar maken van seksualiteit, anti-
conceptie, kinderwens, zwanger-
schap en ouderschap in een hulp-
verleningssituatie, voeren we de 
komende tijd (focusgroep) inter-
views uit met zowel (toekomstige) 
ouders als met hulpverleners. In 
december heeft een focusgroep 
plaatsgevonden met drie zwangere 
moeders met een LVB. 

Verspreid de nieuwsbrief gerust binnen uw netwerk! 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/jeugd/programmas/project-detail/onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/in-groningen-doen-we-het-samen-doen-verbeteren-lokale-praktijk-bij-onbedoelde-zwangerschap-en/
https://www.childbirthnetwork.nl/onderzoek/de-zorg-bij-een-ongewenste-zwangerschap/
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