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Inleiding
Het besluit nemen om zwanger te worden is tegenwoordig helemaal niet zo vanzelf
sprekend meer als vroeger. De samenleving is veranderd, alles is veel complexer
geworden en de uitdagingen om voor een kind te gaan zijn groot. Mannen en
vrouwen wachten daarom ook langer dan vroeger met het stichten van een gezin.
Een kinderwens behoort tot het meest intieme, zelfs existentiële van de mens.
Toch kunnen veel mensen niet precies uitleggen waarom ze kinderen willen.
Voor de een is het de vervulling van zijn of haar mens-zijn, voor een ander het
doorgeven van de eigen genen, en voor nog een ander de wens om voor iemand
anders te kunnen zorgen en diegene liefde en affectie te kunnen geven.
Het besluit om voor kinderen te gaan is dus een erg belangrijke, eentje die je le
ven zal veranderen. Het hangt samen met je verwachtingen ten opzichte van het
ouderschap, de sterkte van je kinderwens, het al dan niet gunstig zijn van de om
standigheden (of tenminste je perceptie van die omstandigheden), wat je familie
en vrienden ervan vinden, en natuurlijk het feit of je een partner hebt of niet. Als
je er alleen voor staat of in een homoseksuele of lesbische relatie zit, weet je dat
hulp nodig zal zijn. In een heterorelatie kan het op natuurlijke wijze lukken, maar
ook dan is er sprake van hoop én ongerustheid, of zelfs angst dat het misschien
niet zal lukken.

VERHALEN

We hebben heel lang gedacht: willen wij wel kinderen? Want we zijn twee kunstenaars en ons
leven is goed zo, we hebben veel vrijheid. Het is niet alsof we een kind nodig hebben om gelukkig te zijn. Maar we hebben altijd gezegd: zie ons hier nu zitten aan tafel. Zien wij over vijf jaar
een klein scharminkel bij ons zitten of niet? Het antwoord was altijd ‘ja’. Eva twijfelde soms
nog, maar ik heb altijd gezegd: ik ben al iets ouder dan jij, als jij er klaar voor bent, dan ik ook.
Twee jaar geleden zijn we hier komen wonen, en in dit huis zagen we ook echt kinderen. We
werken sindsdien ook samen. Er zijn dus een aantal dingen veranderd waardoor het makkelijker werd om aan kinderen te beginnen. Maar het is niet dat we een checklist hadden van
voorwaarden: eerst het huis, eerst een grotere auto. Het voelde gewoon organisch aan om eraan te beginnen. – Bert
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Al sinds ik een tiener was, wist ik dat ik op een dag mama wilde worden. Dat is altijd een van
de belangrijkste doelen in mijn leven geweest. Bij Lien was het eerder het omgekeerde: zij had
aanvankelijk totaal geen kinderwens. Ik herinner me momenten waarop ze zei: ‘Ik wil nooit
kinderen’, en ik dacht: oei, dat wordt wel een breekpunt voor mij. Hoe gaat dat evolueren?
Maar gaandeweg is dat gevoel ook bij haar beginnen te groeien, vooral door kinderen te zien in
onze omgeving. En zodra we de stap hebben gezet om ervoor te gaan, is dat gevoel alleen maar
sterker geworden. Onlangs zei Lien zelfs: ‘Kinderen hebben is toch echt iets fantastisch, ik kan
me niet inbeelden dat ik er géén zou hebben.’ – Sophie

Een kinderwens…
Iedereen die er eentje heeft,
weet dat dit niet zomaar in
één zin valt te omschrijven.
— Marjon
Veel mensen staan er niet bij stil hoe zwanger
worden het beste gebeurt. We horen voortdu
rend praten over in-vitrofertilisatie en alle
mogelijke medische technologieën die de
meest onmogelijke kinderwensen lijken te
kunnen vervullen, en misschien vertrouwen
we te gemakkelijk op wat de medisch begelei
de voortplanting ons kan bieden. Het zou ech
ter verkeerd zijn om voorbij te gaan aan de
mogelijkheden om op natuurlijke wijze zwan
ger te worden.
In deel I van dit boek lees je hoe het biologisch
allemaal in elkaar zit en hoe je door gezond te
leven en gebruik te maken van je eigen
vruchtbaarheid je kansen op zwangerschap
het best kunt benutten. Lukt het niet vanzelf
of kun je niet op de natuurlijke manier zwan
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ger worden, dan lees je in deel II hoe de we
tenschap je vandaag de dag kan helpen, en wat
je daarover moet weten om je zo goed moge
lijk voor te bereiden.

