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Soort boek/ziekte/stijl: 
Boek van 303 pagina’s  waarvoor Rachel Black & Louise Scull gesprekken met meer dan 
tweehonderd vrouwen voerden die zelf geen eigen kinderen konden krijgen, evenals de 
schrijfsters. Deze verhalen leveren inzicht in de vele redenen waarom vrouwen geen 
kinderen hebben. Zij kennen verdriet, onbegrip, stilzwijgend dragen van de pijn. In het 
boek wordt ingegaan op vele onderwerpen als vruchtbaarheidsbehandelingen,  in vitro 
fertilisatie (IVF) kunstmatige inseminatie ( KI), draagmoederschap, religie, relatie, 
invloed van de omgeving.  
Naast de ervaringsverhalen worden praktische tips geleverd om te leven zonder 
kinderen, wanneer dat geen keuze is geweest.  
 
Over de schrijfsters: 
Rachel Black runt een marktonderzoeksbureau en Louise Scull werkte tot voor kort als 
financieel adviseur. Ze hadden beiden wel kinderen gewild, maar hebben die, om 
verschillende redenen, nooit gekregen. 

Recensies/Extra: 
Bol.com: M.C. van Mook-van Gils: ‘Het probleem van ongewenste kinderloosheid wordt 
in dit boek uitgebreid behandeld. De twee auteurs gaan uit van hun eigen situatie, heel 
verschillend, maar wel beheerst door diezelfde onvervulde wens. (…) Lezen over deze 
ervaringen geeft vrouwen een beter inzicht, maakt een keuze gemakkelijker en geeft de 
mogelijkheid zich wat weerbaarder op te stellen. De open wijze waarop dit 
veelomvattende probleem wordt behandeld, verdient alle lof, vooral door de ruimte die 
hier gegeven wordt aan de emotionele benadering.’ 
 
http://www.freya.nl/web_boeken/boeken.php?Cat=Samen%20Verder  
 
Henriët van der Maaten: ‘(…) De auteurs geven aan dat het boek op de eerste plaats 
bestemd is voor vrouwen van 35 jaar en ouder die moeten leren leven met het feit dat ze 
kinderloos zullen blijven. De geïnterviewden zijn veelal hoogopgeleide vrouwen die al 
een tijd weten dat ze kinderloos zullen blijven. In eerste instantie kon ik me moeilijk 
identificeren met de 2 auteurs waarvan de één 2 keer een abortus heeft ondergaan omdat 
ze het emotioneel niet aankon om een alleenstaande moeder te zijn en de ander een man 
trof die geen kinderen wil. Niet echt gerelateerd aan het hebben van een 
vruchtbaarheidsprobleem. Gaandeweg het lezen van het boek bleek echter dat de 
gevoelens rondom kinderloosheid precies hetzelfde zijn ook al is de reden van de 
kinderloosheid anders. Ook worden er in het boek talloze fragmenten weergegeven van 
de vrouwen die geïnterviewd zijn. Omdat het boek vertaald is uit het Engels, zijn de 
genoemde boeken, praatgroepen en adoptievoorbeelden helaas niet relevant voor 
Nederland. Voor de “samen verder” paren zal het boek echter veel herkenbare 
fragmenten van persoonlijke verhalen hebben en bespreekt het onderwerpen waar je 
steun uit kunt halen (zoals je houding ten opzichte van jezelf, de –seksuele- relatie met je 
partner, copingsmechanismen, andere manieren van leven).’  
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