Digitale keuzehulp Gezinsvorming en Anticonceptie
Denk je erover om de keuzehulp over Gezinsvorming en Anticonceptie te gaan doen? In dit
document vind je meer informatie, zodat je kunt kijken of deze keuzehulp iets voor jou is. We gaan in
op de volgende vragen:





Wat is dat, een digitale keuzehulp?
De inhoud van de keuzehulp
Voor wie is de keuzehulp?
Hoeveel tijd kost het?

Wat is dat, een digitale keuzehulp?
Deze digitale keuzehulp kun je het beste zien als een online cursus, die je maakt op momenten dat
het jou uitkomt. Je hoeft de keuzehulp niet in één keer te maken, je kunt ook elke keer een
onderdeel doen.
Door informatie en opdrachten ontdek je wat voor jou belangrijk is en welke keuzes bij jou passen.
Het is geen korte test die je invult en waar vervolgens een advies uit komt rollen. Maar als je deze
keuzehulp doorlopen hebt, heb je als het goed is wel een beeld van jouw opvattingen en de keuzes
die daarbij passen.

Filmfragmenten met ervaringsverhalen

De inhoud van de keuzehulp
De keuzehulp bestaat uit vier onderdelen:
 Vruchtbaarheid
 Seksualiteit
 Gezinsvorming
 Anticonceptie
Misschien zijn niet alle onderdelen op jou van toepassing. Je kunt daarom zelf bepalen welke van
deze onderdelen je wilt doorlopen. De keuzehulp bevat ook een bibliotheek met verdiepende
informatie.

Opdrachten waarin je ontdekt wat voor jou belangrijk is

Voor wie is de keuzehulp?
Ben je christen en heb je vragen over anticonceptie? Dan is deze keuzehulp echt iets voor jou. Er zijn
verschillende redenen waarom je anticonceptie kunt gebruiken: je hebt erg veel last van je
menstruatie of van acné, om medische of psychische redenen is het niet verstandig om zwanger te
worden, of je wilt (nog) niet zwanger worden. Misschien heb je er totaal geen problemen mee om

anticonceptie te gebruiken. Of vind je het juist erg lastig, want mag je als christen wel anticonceptie
gebruiken? Al deze dingen komen in de keuzehulp aan bod.
De belangrijkste doelgroep van deze keuzehulp zijn stellen die vragen hebben over anticonceptie of
gezinsvorming. Maar ook voor anderen kan deze keuzehulp interessant zijn: als je een relatie hebt
kun je samen, als voorbereiding op je huwelijk, deze keuzehulp maken. Als je een relatie hebt, raden
we je aan om samen de keuzehulp te maken. Maar ook als je (nog) geen relatie hebt, kun je wat aan
deze keuzehulp hebben. Als je bijvoorbeeld anticonceptie wilt gaan gebruiken om medische redenen
(o.a. acné of menstruatieproblemen). Speciaal voor jongeren is er een extra onderdeel waarin we
ingaan op de vraag ‘wachten met seks?’

Informatie over anticonceptiemiddelen

Hoeveel tijd kost het?
Het is lastig om een tijdsindicatie te geven, omdat dat afhangt van welke onderdelen je maakt en
hoeveel tijd je neemt om over dingen na te denken. We verwachten dat je ongeveer een half uur tot
een uur bezig bent per onderdeel.

Vragen?
Heb je nog vragen over deze keuzehulp? Neem dan contact met ons op.

www.npvzorg.nl

