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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Het basisboek voor ouders met een onvervulde kinderwens 

'Zodra je beslist om voor kinderen te gaan, ben je in je gedachten eigenlijk al een ouder: 

je ziet jezelf als vader of moeder en begint te dromen over hoe je leven met een kind 

eruit zal zien. Als je kinderwens om de een of andere reden niet (meteen) wordt vervuld, 

heeft dat ook een aanzienlijke impact op verschillende domeinen in je leven.' 

 

Ouders met een onvervulde kinderwens staan onder zware druk. Niet alleen brengen 

vruchtbaarheidsbehandelingen allerlei complicaties met zich mee, vele 

kinderwensouders vinden het ook moeilijk om over hun gevoelens te spreken. 

 

Dit boek wil alle aspecten van een kinderwens bespreekbaar maken en biedt concrete 

handvatten om beter met stress en verdriet om te gaan. Hoe ga je om met een 

zwangerschapsverlies? Wanneer beslis je je kinderwens los te laten, en hoe geef je een 

onvervulde kinderwens een plaats in je leven? Wat als je fertiliteitsbehandelingen voor 

stress en afwezigheid zorgen op het werk? Hoe blijf je investeren in je relatie? 

 

Over de auteurs: 

Shanti Van Genechten is verloskundige en de (geadopteerde) dochter van wensouders. 

In 2011 richtte ze samen met prof. dr. Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum voor 

Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven en directeur onderzoek bij IDEWE, 

Kinderwens vzw op. Met die organisatie willen ze mensen ondersteuning geven die over 

hun kinderwens willen praten, zwanger willen worden, moeilijk zwanger raken, 

ongewenst kinderloos zijn of een zwangerschapsverlies doormaken. 

 

Lode Godderis is hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU 

Leuven en is ook directeur onderzoek bij IDEWE. Hij leidt verschillende studies naar de 

relatie tussen beroep en gezondheid en re-integratie. In 2011 richtte hij samen met 

Shanti Van Genechten Kinderwens vzw op. Met die organisatie willen ze mensen 

ondersteuning geven die over hun kinderwens willen praten, zwanger willen worden, 

moeilijk zwanger raken, ongewenst kinderloos zijn of een zwangerschapsverlies 

doormaken. 

 

Voor meer info zie https://www.kinderwens.org/over-ons  

 

Inzien: 

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401461078.pdf  
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Extra/Recensies: 

 

BN DeStem | ‘Vraag niet waarom iemand geen kinderen heeft, maar hoe iemand zich 

daarbij voelt’ 

 

Margriet | Opening eerste Kinderwenshuis: “Het verborgen verdriet mag eindelijk 

zichtbaar zijn.”  

 

 

https://www.bndestem.nl/gezond/vraag-niet-waarom-iemand-geen-kinderen-heeft-maar-hoe-iemand-zich-daarbij-voelt~a5e0c2f4/
https://www.bndestem.nl/gezond/vraag-niet-waarom-iemand-geen-kinderen-heeft-maar-hoe-iemand-zich-daarbij-voelt~a5e0c2f4/
https://www.margriet.nl/lifestyle/opening-kinderwenshuis-wensouders/
https://www.margriet.nl/lifestyle/opening-kinderwenshuis-wensouders/

