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Over Siriz

Direct contact met Siriz? 
Hoofdkantoor:

Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN  Gouda
Postbus 60, 2800 AB  Gouda

085 130 15 70, info@siriz.nl, www.siriz.nl 

Voor hulpvragen, advies en consultatie:
E-mail naar hulp@siriz.nl 

Bel gratis 0800 440 00 03 (dagelijks tot 23.00 uur)

Chat op www.siriz.nl

Voor meer informatie over preventie of het boeken van een les:
E-mail naar preventie@siriz.nl 

Bel 085 130 15 70

Volg ons ook op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. 

Siriz werkt in heel Nederland met 50 beroepskrachten 
en 115 opgeleide vrijwilligers. Siriz beantwoordt jaarlijks 
4.000 hulpvragen, bereikt gemiddeld 17.000 leerlingen 
met preventie en biedt opvang aan 50 jonge (aanstaande) 
moeders en hun kind. Siriz is opgericht in september 
2010 en komt voort uit de VBOK. 

Drijfveer
Onze medewerkers hebben de overtuiging dat het onge-
boren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder 
te ontwikkelen en ter wereld te komen. We respecteren 
de eigen verantwoordelijkheid van ouders om binnen de 
wettelijke grenzen zelf een keuze te maken voor het uit-
dragen van een zwangerschap of het afbreken daarvan.

Kwaliteit
Siriz heeft het HKZ-keurmerk (Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kwalitatief 
goede zorg. Siriz is een ANBI-geregistreerd goed doel. 

Voor professionals
Voor de kortdurende en langdurende 
psychosociale begeleiding van 
Siriz geldt geen wachtlijst. Er kan 
vrijwel direct een afspraak worden 
gemaakt met een maatschappelijk 
werker. Dit is niet het geval voor 
de diverse vormen van opvang die 
Siriz biedt. Daar is, in de meeste 
gevallen, ook sprake van een 
wachtlijst. 

Siriz levert, door middel van lokale 
hulpposten verspreid over het land, 
specialistische zorg in de omgeving 
van de cliënt. Siriz werkt samen 
met andere zorg- en hulpinstellingen 
om zo optimale zorg aan cliënten
te leveren.



Siriz werkt samen
We werken samen met andere professionals bij 
de begeleiding van cliënten. Ook ondersteunen 
we artsen, verloskundigen of docenten in de 
begeleiding van onbedoeld zwangere vrouwen.
Onze hulpverlening bestaat uit: keuzebegelei-
ding, begeleiding bij het uitdragen van de zwan-
gerschap en het vervullen van het ouderschap 
op jonge leeftijd, hulp na een zorgwekkende 
twintigwekenecho, post-abortushulpverlening, 
vertrouwelijk bevallen, begeleiding bij afstand 
ter adoptie en plaatsing van een kind in een 
pleeggezin.

Voor doorverwijzing, advies of consultatie:

 0800 440 00 03 (gratis)

 hulp@siriz.nl

Siriz geeft voorlichting
Door middel van voorlichting onder jongeren 
willen we een bijdrage leveren aan het terug-
dringen van het aantal onbedoelde zwanger-
schappen in Nederland. Bent u op zoek naar 
een aansprekende voorlichtingsles of andere 
methode om jongeren met elkaar (of hun 
ouders) in gesprek te brengen over seksualiteit, 
weerbaarheid, onbedoelde zwangerschap en 
de waarde van het menselijk leven?  
Siriz adviseert u graag. 

Voor meer informatie:

 085 130 15 70
 

 preventie@siriz.nl

Siriz biedt opvang
Sommige jonge zwangere vrouwen hebben  
intensieve begeleiding nodig als voorbereiding 
op het moederschap op jonge leeftijd. Siriz 
biedt hen de mogelijkheid om tijdelijk te  
verblijven in een gastgezin, in een van onze 
leef-/leerhuizen of in een begeleid wonen huis. 
Plaatsing is mogelijk via doorverwijzing. 

Voor doorverwijzing, advies of consultatie:

 0800 440 00 03 (gratis)

 hulp@siriz.nl

Siriz helpt 

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwanger-
schap. Wij bieden preventie, ondersteuning 
en zorg. Door middel van voorlichting onder 
jongeren willen we een bijdrage leveren aan het 
terugdringen van het aantal onbedoelde zwan-
gerschappen in Nederland. Daarnaast verlenen 
wij kortdurende en langdurende psychosociale 
hulp aan vrouwen en mannen die te maken krij-
gen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens 
bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zon-
der woonplek die intensieve begeleiding nodig 
hebben als voorbereiding op het moederschap 
op jonge leeftijd. 

Preventie
Jongeren ontdekken tijdens hun puberteit 
van alles, ook op het gebied van seksualiteit. 
Vaak experimenteren ze met seks. Dit kan, 
naast leuke en spannende, ook minder leuke 
kanten hebben, zoals het overschrijden van 
grenzen of een onbedoelde zwangerschap. 

Door voorlichting te geven aan jongeren werken 
we aan bewustwording en weerbaarheid op het 
gebied van seksualiteit, relaties, onbedoelde 
zwangerschap en de waarde van het menselijk 
leven. Daarnaast geven we voorlichting aan 
jongeren (of hun ouders) in de buurt of wijk, bij 
verenigingen en geloofsgemeenschappen.erken, 

Ondersteuning
Een onbedoelde zwangerschap is een ingrij-
pende situatie voor vrouwen en mannen. De 
wereld staat vaak ineens op zijn kop. Onze 
maatschappelijk werkers zijn gespecialiseerd 
in de problematiek van onbedoelde zwanger-
schappen en helpen vrouwen en mannen die 
hiermee worden geconfronteerd. Wij bieden 
hen de volgende ondersteuning: 

Keuzegesprekken
Wij helpen vrouwen die onbedoeld zwanger 
zijn, en moeite hebben met het maken van een 
keuze over de zwangerschap, door middel van 
een of meer keuzegesprekken. We begeleiden 
hen bij het nemen van een eigen beslissing waar 
zij blijvend achter kunnen staan.

Zwangerschapsbegeleiding 
Wij begeleiden aanstaande moeders in de 
voorbereiding op het ouderschap, maar ook 
na de geboorte van hun kind. We helpen ze bij 
psychosociale problemen en hindernissen op 
het gebied van maatschappelijke participatie. 

Vertrouwelijk bevallen, begeleiding bij  
afstand ter adoptie of bij pleegzorg
Ook wanneer er gekozen wordt voor  
vertrouwelijk bevallen, afstand ter adoptie  
of plaatsing in een pleeggezin, bieden we  
professionele begeleiding. 

Zorgwekkende prenatale screening
In een zwangerschap kunnen vrouwen ge-
confronteerd worden met een zorgwekkende 

prenatale screening. Dit kan veel gevoelens 
losmaken en moeilijke keuzes met zich meebren-
gen. Wij bieden begeleiding tijdens dit proces 
wanneer vrouwen er alleen of samen met hun 
partner niet uitkomen.

Verwerking van een abortus
Soms ervaren vrouwen in een later stadium van 
hun leven moeite met de verwerking van een 
abortus of hebben ze spijt van de beslissing die 
is genomen. Vrouwen of mannen die een aantal 
maanden na een ingreep nog moeite hebben 
met de abortus, kunnen bij Siriz terecht voor 
begeleiding om de abortus te verwerken. 

Zorg
Aanstaande moeders die in hun leefsituatie zijn 
vastgelopen of die na de geboorte van hun kindje 
intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen 
terecht in een gastgezin, een leef-/leerhuis of 
een begeleid wonen huis van Siriz.

Kijk voor meer informatie over 
onze producten en diensten op 
www.siriz.nl


