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Abstract 

 

Het krijgen van kinderen is voor velen een levensdoel dat als vanzelfsprekend wordt 

beschouwd (Glover, McLellan & Weaver, 2009). Wanneer plots blijkt dat zwanger 

worden niet meteen zal lukken, worden koppels geconfronteerd met wat zij zien als 

één van de grootste problemen in hun leven (Andrews, Abbey & Halman, 1992). Eén 

mogelijkheid om dit probleem op te lossen, is de keuze voor medisch begeleide 

voortplanting. Uit literatuur blijkt echter dat dergelijke behandelingen heel wat met 

zich meebrengen, gaande van psychologische moeilijkheden (e.g. Cousineau & Domar, 

2007; Eugster & Vingerhoets, 1999; Leiblum, Kemmann, & Lane, 1987) en fysieke 

belasting (e.g. Meyers et al., 1995; Onat & Beji, 2011; Redshaw, Hockley & Davidson, 

2007) tot gevolgen voor de relatie (e.g. Peterson, Newton & Rosen, 2003; Raval, Slade, 

Buck & Lieberman, 1987) en het werk (e.g. Onat & Beji, 2011; Redshaw et al., 2007). 

Gezien de impact die vruchtbaarheidsbehandelingen hebben op het leven, vond men 

het in deze studie belangrijk om op zoek te gaan naar de manier waarop koppels 

dergelijke behandelingen beleven. Elf koppels met vruchtbaarheidsproblemen deden 

mee aan deze kwalitatieve studie en werden aan de hand van een semi-gestructureerd 

interview gevraagd naar hun ervaring met de diagnose en de behandelingen. De data 

werd geanalyseerd aan de hand van de interpretatieve fenomenologische analyse 

zoals beschreven door Smith & Eatough (2007). De resultaten wijzen erop dat de 

diagnose voor velen een klap is en dat de behandelingen te beschrijven zijn als een 

levensbeheersende emotionele rollercoaster. De manier waarop koppels hiermee 

omgaan en de rol van de omgeving komen ook aan bod. Tot slot blijkt uit deze studie 

dat er nood is aan meer psychologische ondersteuning tijdens de behandelingen. 
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Definitie en Prevalentie van Sub- en Infertiliteit 

Indien een vrouw na twee jaar nog niet zwanger is geworden, ondanks het regelmatig 

voorkomen van geslachtsgemeenschap zonder gebruik van voorbehoedsmiddelen, 

spreekt men van onvruchtbaarheid. Gebeurt dit bij de eerste poging tot zwangerschap, 

is er sprake van primaire onvruchtbaarheid. Indien het koppel al eerder een kind heeft 

gekregen, maar daarna niet opnieuw zwanger geraakt, spreekt men van secundaire 

onvruchtbaarheid (WHO, 1991). Er moet echter ook een onderscheid gemaakt worden 

tussen verminderde vruchtbaarheid (of subfertiliteit) en onvruchtbaarheid (of 

infertiliteit). Onder subfertiliteit vallen alle vormen van verminderde vruchtbaarheid 

waarbij de zwangerschap gedurende langere tijd ongewenst uitblijft. Hierin kan men 

verschillende gradaties onderscheiden naargelang de tijd tot conceptie langer wordt. 

Men spreekt dan pas van infertiliteit indien de kans op spontane zwangerschap 

nagenoeg nul is (Gnoth et al., 2005). Als men deze definitie hanteert, dan kan men 

vaststellen dat het in de praktijk in de meerderheid van de gevallen om subfertiliteit 

gaat en dat de term ‘infertiliteit’ vaak verkeerdelijk wordt gehanteerd (Dhont, 

Devroey, Gerris, Jacquemyn, & Vergote, 2009). 

In een recente studie van Mascarenhas, Flaxman, Boerma, Vanderpoel, & Stevens 

(2012) werd de prevalentie van primaire en secundaire onvruchtbaarheid onderzocht 

in 190 verschillende landen en territoria. Men vond dat de prevalentie van primaire 

onvruchtbaarheid varieerde naargelang de regio, met de laagste schattingen in Latijns-

Amerika (1.5%) en de hoogste in Noord-Amerika en het Midden-Oosten (2.6%). De 

prevalentie van secundaire onvruchtbaarheid lag hoger, met schattingen van 7.2 à 18% 

naargelang de regio. Volgens deze onderzoekers zouden er wereldwijd een 48.5 

miljoen koppels onvruchtbaar zijn. 

De gevonden prevalentie is echter ook afhankelijk van de studie die men beschouwt. 

Andere onderzoekers vinden een wereldwijde prevalentie van gemiddeld 9%. Dit 

betekent dat er 72.4 miljoen koppels onvruchtbaar zouden zijn (Boivin, Bunting, 

Collins, & Nygren, 2007).  

Dhont et al., (2009) schrijven in hun Handboek Gynaecologie dat zwangerschap bij 1 op 

de 4 koppels met een kinderwens na één jaar nog steeds uitblijft. Volgens hen is de 
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prevalentie dus eerder 25%. In het onderzoek van Sexpert gaven 8.6% van de 1745 

deelnemers aan dat zij ervaring hadden met vruchtbaarheidsproblemen. Dit onderzoek 

peilde naar de seksuele gezondheid in Vlaanderen. De deelnemers hiervan waren allen 

Nederlandstalige Belgen wonend in het Vlaams-Gewest met een leeftijd tussen 14 en 

80 jaar (Buysse et al., 2013). 

Deze verschillen in de gevonden prevalenties laten duidelijk blijken dat het moeilijk is 

om exacte cijfers te achterhalen. Verschillende onderzoekers hanteren ook 

verschillende definities van onvruchtbaarheid (en verwarren dit soms met 

verminderde vruchtbaarheid). Vaak maken ze ook gebruik van verschillende 

meetmethoden. Daarbovenop laten niet alle koppels met vruchtbaarheidsproblemen 

zich registreren. Hierdoor variëren de schattingen (Rossaert & De Cock, 2009). 

 

Soorten Behandelingen 

Niet iedereen die met onvruchtbaarheid te maken heeft, zoekt ook hulp hiervoor. 

Volgens Boivin et al. (2007) gaan 44% van de koppels met vruchtbaarheidsproblemen 

niet op zoek naar medische hulp. Volgens Dhont et al. (2009) is dit echter slechts 15%. 

Van alle deelnemers die in het Sexpert-onderzoek aangaven ervaring te hebben met 

vruchtbaarheidsproblemen, rapporteerden 24.9% dat ze hiervoor contact gezocht 

hadden met een professionele hulpverlener. De resterende participanten (75.1%) 

gaven aan dat ze geen contact genomen hadden met hulpverleners en in de meeste 

gevallen (94.1%) hier ook geen behoefte aan hadden (Buysse et al., 2013). Voor de 

koppels die wel hulp zoeken, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. In België 

doen er jaarlijks ongeveer 10.000 koppels beroep op kunstmatige 

voortplantingstechnieken. Dit leidt tot een 3000-tal geboorten per jaar die via 

medische begeleiding plaatsvinden (Brochier, 2011). 

De behandeling die gekozen wordt, is afhankelijk van de aard van de problematiek. 

Ook een combinatie van behandelingen is mogelijk. Men maakt doorgaans een 

onderscheid tussen chirurgische ingrepen, hormonale stimulatie en de technieken die 

horen bij medisch begeleide voortplanting (Rossaert & De Cock, 2009).  
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In sommige gevallen is hormonale stimulatie aangewezen, zoals bij vrouwen met een 

erg onregelmatige menstruele cyclus of bij vrouwen van wie de eisprong zich niet 

voordoet. Het doel hiervan is de kans op zwangerschap te vergroten door een 

(beperkt) aantal eicellen te laten rijpen en de ovulatie te doen plaatsvinden (Rossaert 

& De Cock, 2009). Verder zijn er een waaier aan technieken horend bij medisch 

begeleide voortplanting. De voornaamste zijn Intra-Uteriene Inseminatie (IUI), In Vitro 

Fertilisatie (IVF) en Intracytoplasmatische Sperma-Injectie (ICSI) (Rossaert & De Cock, 

2009). 

Bij IUI wordt, vaak na ovariële stimulatie van de vrouw, het moment van de eisprong 

bepaald. In het labo selecteert men de meest actieve zaadcellen van de man. Deze 

worden vervolgens rechtstreeks in de baarmoeder van de vrouw gebracht (Dhont et 

al., 2009). 

Bij IVF komt de bevruchting in het labo tot stand doordat men zaadcellen van de man 

en eicellen van de vrouw in een petrischaal samenbrengt. ICSI is een meer 

gespecialiseerde vorm hiervan, waarbij men slechts één zaadcel in de eicel brengt. Dit 

is behulpzaam bij mannen van wie het zaadvocht weinig actieve, goed gevormde 

zaadcellen bevat (Dhont et al., 2009).  

Verder zijn er nog technieken voor koppels die niet met hun eigen genetisch materiaal 

zwanger kunnen worden. In dit geval kan men beroep doen op donormateriaal om 

alsnog een kind te verwekken. Deze situaties en behandelingen vallen echter buiten 

het onderzoeksterrein van deze verhandeling. 

 

Betekenis en Belang van Kinderen Krijgen 

Het krijgen van kinderen is voor velen een levensdoel dat als vanzelfsprekend wordt 

beschouwd (Glover, McLellan, & Weaver, 2009). Vaak is dit impliciet gemotiveerd, men 

heeft het idee dat iedereen op een bepaald moment kinderen hoort te krijgen 

(Ponjaert-Kristoffersen & Baetens, 1999). Als dit levensdoel plots bedreigd wordt door 

vruchtbaarheidsproblemen, moeten koppels de doelen en verbintenissen in hun leven 

gaan herbekijken (Glover et al., 2009). Uit een kwalitatieve studie van Ulrich & 
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Weatherall (2000) blijkt dat vrouwen het vruchtbaarheidsprobleem ervaren als een 

onverwachte verstoring van hun levensbaan.  

Vrouwen geven aan dat onvruchtbaarheid het grootste probleem is in hun leven, 

terwijl mannen ook andere stressoren als even problematisch ervaren (Andrews, 

Abbey, & Halman, 1992). Een studie van van Balen (1991) bevestigt dit idee: 41% van 

de bevraagde vrouwen vond het vruchtbaarheidsprobleem de meest stressvolle 

gebeurtenis in hun leven terwijl slechts 15% van de mannen dit vond.  

Dit is te begrijpen indien men de literatuur beschouwt over de betekenis en belang van 

ouderschap voor beide geslachten. De kinderwens van mannen en vrouwen stamt uit 

gelijkaardige motieven, maar het belang van deze motieven is verschillend bij elk van 

beide (Newton, Hearn, Yuzpe, & Houle, 1992).  

Onderzoek toont aan dat voldoening voor beide geslachten een belangrijke reden is 

om ouder te worden (Purewal & van Den Akker, 2007). Men gelooft ook dat je pas een 

gezin vormt wanneer je een kind hebt (Edelmann, Humphrey, & Owens, 1994). Dit idee 

is echter sterker aanwezig bij vrouwen dan bij mannen (Purewal & van Den Akker, 

2007). Dit kan misschien verklaren waarom vrouwen die geconfronteerd worden met 

primaire onvruchtbaarheid minder levenstevredenheid vertonen dan vrouwen met 

secundaire onvruchtbaarheid (Callan & Hennessey, 1988). Bij deze tweede groep heeft 

men al een kind gekregen en heeft men dus vaak reeds het gevoel een gezin te 

vormen. 

Waarin ligt dan het verschil tussen mannen en vrouwen? Eén mogelijkheid is dat 

vruchtbaarheidsproblemen voor vrouwen een invloed hebben op hun zelfwaarde met 

betrekking tot hun gender (Newton et al., 1992). In onze maatschappij wordt 

moederschap vaak beschouwd als de ultieme uiting van vrouwelijkheid (Ussher, 1989). 

“Moeder zijn” is dan ook vaak de primaire identiteit van een vrouw. Mannen worden 

echter zelden gedefinieerd door hun rol als vader (Glover et al., 2009). Volgens 

Newton et al. (1992) heeft de wens om ouder te worden voor mannen minder te 

maken met hun identiteit. Belangrijker is dat zij ouderschap zien als een manier om 

een positieve relatie met hun echtgenote te verkrijgen en in stand te houden.  
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Beleving van de Behandeling vanuit een Systeemvisie 

De systeemtheorie beschouwt het gezin als een “systeem”, bestaande uit met elkaar 

interagerende componenten (de gezinsleden). Het systeem bestaat niet volledig op 

zichzelf, maar staat ook voortdurend in interactie met zijn omgeving (Laszlo & 

Krippner, 1998). Vertrekkend vanuit deze visie kijkt men naar de effecten van 

onvruchtbaarheid op de afzonderlijke componenten van het systeem (de individuele 

personen), op de interacties tussen deze componenten (de relatie) en op de omgeving. 

 

Impact op de persoon. 

Bij het bestuderen van de effecten van onvruchtbaarheid op het individu, wordt vaak 

de focus gelegd op de verschillen tussen man en vrouw. Belangrijke thema’s in de 

literatuur hierover zijn negatieve emotionele reacties zoals stress, angst en depressie, 

het gevoel van controleverlies en de fysieke aspecten van een 

vruchtbaarheidsbehandeling. 

Beaurepaire, Jones, Thiering, Saunders, & Tennant (1994) voerden een kwantitatieve 

studie uit naar de psychologische aanpassing bij 330 Australische echtparen die een 

vruchtbaarheidsbehandeling gingen starten. In hun studie werden zowel koppels 

opgenomen die reeds ervaring hadden met vruchtbaarheidsbehandelingen als koppels 

die voor de eerste keer een dergelijke behandeling ondergingen. Door middel van 

vragenlijsten werd informatie verzameld over een aantal aspecten van de 

onvruchtbaarheid, de partnerrelatie, de persoonlijkheid en de affectieve ervaringen 

van de deelnemers. In het algemeen rapporteerden de vrouwen in deze studie meer 

gevoelens van angst en depressie dan de mannen. De studie van Boivin et al. (1998) 

vindt eveneens dat vrouwen meer distress vertonen dan mannen, distress is hierbij 

een overkoepelende term die verwijst naar de mate van angst, depressie en stress. De 

studie geeft echter aan dat het type en patroon van reageren gedurende de IVF 

behandeling erg gelijkaardig is bij beide geslachten. Er is namelijk veel distress in de 

dagen vlak voor belangrijke gebeurtenissen (zoals de recuperatie en terugplaatsing van 

de eicellen). Na deze gebeurtenissen ervaart men meer positieve gevoelens, zoals 

optimisme en nabijheid. Naarmate de wachtperiode verstrijkt is er echter een afname 
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van de hoop. Om zicht te krijgen op dit proces, werd gebruik gemaakt van een 

vragenlijst die specifiek ontworpen werd om de emotionele, fysieke en sociale reacties 

op een vruchtbaarheidsbehandeling in kaart te brengen. De deelnemers in deze studie 

moesten gedurende hun behandeling elke dag de vragenlijst invullen. Op basis van de 

resultaten hiervan concluderen Boivin et al. (1998) dat mannen en vrouwen allebei 

gevoelig zijn aan de onzekerheid die de behandeling met zich meebrengt en verschillen 

ze vooral in de grootte van hun emotionele reacties. Dit verschil is mogelijks te wijten 

aan het feit dat enkel vrouwen te kampen hebben met de fysieke belasting van de 

behandelingen. Mogelijks brengt dit extra stress met zich mee en worden emoties 

uitvergroot omwille van de toegediende hormonen. Het idee dat distress vooral met 

de onzekerheid van de behandelingen te maken heeft, komt bij Kentenich (1989) ook 

aan bod. Hij geeft aan dat de stress omtrent IVF vooral te maken heeft met de 

emotionele last van het afwachten en hopen. 

Verder blijkt de mate van depressie samen te hangen met de fase van de behandeling. 

Depressie stamt voort uit een verlieservaring. Vaak hebben vrouwen die nog maar 

beginnen met de vruchtbaarheidsbehandelingen nog veel hoop, de mogelijkheid om 

zwanger te worden lijkt hen nog niet verloren (Beaurepaire et al., 1994). Onderzoek 

toont aan dat vrouwen zelfs heel erg optimistisch zijn over de slaagkansen van hun 

behandelingen. Zij geloven dat zij meer kans hebben op succes dan de statistieken 

laten blijken (Leiblum, Kemmann, & Lane, 1987; Reading, 1989; Visser, Haan, Haan, & 

Wouters, 1994). Deze vrouwen ervaren dan ook geen verhoogde mate van depressieve 

gevoelens. Vrouwen die echter al langer bezig zijn met de behandelingen en al 

mislukte pogingen hebben ondergaan, beseffen dat de kans om zwanger te worden 

steeds kleiner wordt. Dit ervaren ze als een verlies, wat samenhangt met een 

verhoging van depressieve gevoelens (Beaurepaire et al., 1994). De verhoogde mate 

van angst blijkt daarentegen onafhankelijk van de fase van de behandeling 

(Beaurepaire et al., 1994). 

De verhoogde mate van angst bij vrouwen die IVF ondergaan wordt ook gevonden in 

de longitudinale studie van Slade, Emery, & Lieberman (1997). De vragenlijsten werden 

afgenomen op de eerste dag van de IVF behandeling, en vervolgens opnieuw na de 
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behandeling, dit wil zeggen zes maand na een zwangerschap of zes maand na het 

aflopen van een derde IVF-cyclus. De auteurs merken echter op dat de mate van angst 

die in deze studie gevonden werd, vergelijkbaar is met de mate van angst die vertoond 

wordt bij gelijk welke stressor. Het is volgens hen dus niet eigen aan IVF maar aan 

stresserende gebeurtenissen in het algemeen. 

Ook Edelmann & Connolly (2000) deden kwantitatief onderzoek naar de mate van 

psychologische aanpassing bij koppels die een vruchtbaarheidsbehandeling 

ondergingen. Zij vonden dat de meeste koppels weinig psychopathologie vertoonden 

en in vergelijking met de normgroepen gelijkaardige resultaten vertoonden op allerlei 

aanpassingsschalen. Wel vonden zij verhoogde scores op angst en een verminderde 

zelfwaarde bij vrouwen uit de verschillende behandelingscondities. Bij mannen waren 

deze scores binnen de normale range.  

Volgens Beaurepaire et al. (1994) speelt de onvruchtbaarheid ook meer in op de 

zelfwaarde van vrouwen dan van mannen. Berg et al. (1991) vinden dit eveneens terug 

in hun studie met 104 koppels. Deze auteurs menen dat vrouwen onvruchtbaarheid 

beschouwen als een verlies van hun vrouwelijkheid, waardoor hun zelfbeeld wankelt. 

Raval, Slade, Buck, & Lieberman (1987) vinden dan weer een negatief verband tussen 

zelfwaarde en depressie, zowel bij mannen als vrouwen. Naast de ervaring van verlies, 

kan een verminderde zelfwaarde dus mogelijks ook mee verklaren waarom vrouwen 

vaker depressieve gevoelens rapporteerden in de studie van Beaurepaire et al. (1994).  

Verder vindt men dat vrouwen vaker een externe “locus of control” ervaren dan hun 

mannen, dit wil zeggen dat zij eerder het gevoel hebben dat de situatie van buitenaf 

op hen wordt opgedrongen zonder dat zij hier zelf veel aan kunnen doen (Beaurepaire 

et al., 1994). Dit ervaren controleverlies heeft vaak te maken met het feit dat het 

vruchtbaarheidsprobleem hét focuspunt is geworden in het dagdagelijkse leven. Dit 

gaat gepaard met een verwaarlozing van andere belangrijke aspecten in het leven 

(Cousineau & Domar, 2007). Er is evidentie dat het gevoel controle te hebben over het 

eigen leven sterk gerelateerd is aan welzijn (Abbey & Halman, 1995). Mogelijks is dit 

een factor die bijdraagt tot het verlaagde welzijn dat men terugvindt bij vrouwen die 

ongewild kinderloos blijven (van Balen, 1991). Paradoxaal hieraan is dat de 
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behandelingen net een poging zijn om terug greep te krijgen op de 

vruchtbaarheidssituatie (Becker, 2000). Toch rapporteerden de koppels uit de 

kwalitatieve studie van Glover et al. (2009) dat ze het gevoel hebben onder druk te 

staan bij het maken van beslissingen en dat ze weinig zeggenschap hebben over de 

richting en het tempo van de behandelingen. In een andere kwalitatieve studie komen 

deze gevoelens ook naar boven (Redshaw, Hockley, & Davidson, 2007). De koppels 

voelen zich afhankelijk van anderen en van de situatie waarin ze zich bevinden, en hun 

keuzes worden hierdoor ook gestuurd. 

Een laatste resultaat uit de studie van Beaurepaire et al., (1994) is dat vrouwen meer 

verweten worden en schuld ervaren met betrekking tot de vruchtbaarheidsproblemen 

dan hun echtgenoten, onafhankelijk van waar de medische oorzaak van het probleem 

zich situeert (namelijk bij de man of bij de vrouw). Deze bevindingen worden 

doorgaans ondersteund in de literatuur (Abbey & Halman, 1995; Berg et al., 1991).  

Naast de beschreven invloed van de vruchtbaarheidsbehandelingen op het psychisch 

en emotioneel welzijn, is er ook een invloed op het lichaam. De vrouwen uit de 

kwalitatieve studie van Onat & Beji (2011) rapporteerden dat ze zich niet alleen 

mentaal maar ook fysiek uitgeput voelden gedurende de behandeling. Verder gaven ze 

aan dat ze negatieve veranderingen merkten in hun lichaam, zoals oedeem, pijn in de 

lies of hoofdpijn. Bij sommige vrouwen leidden deze zaken tot dyspareunia, de 

geslachtsgemeenschap was met andere woorden pijnlijk geworden. Ook slapeloosheid 

en gewichtsschommelingen werden teruggevonden bij de vrouwen in deze studie. 

Redshaw et al. (2007) vinden gelijkaardige resultaten terug in hun studie, waarbij 

vrouwen de behandeling omschrijven als “fysiek bijna ondraaglijk”, “uitputtend” en 

“fysiek erg moeilijk”. Meyers et al. (1995) geven aan dat stemmingsverstoringen, 

misselijkheid, depressie, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn en zenuwachtigheid 

allemaal het gevolg kunnen zijn van de medicatie die gebruikt wordt tijdens de 

vruchtbaarheidsbehandelingen. 

Samengevat kan men stellen dat onvruchtbaarheid en de behandelingen ervan ervaren 

worden als stresserende gebeurtenissen die gepaard gaan met gevoelens van angst, 

stress en soms ook depressie. Deze gevoelens lijken sterker aanwezig bij vrouwen dan 
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bij mannen. Daar bovenop lijken vrouwen ook gevoeliger voor schuldgevoelens, een 

daling van de zelfwaarde en een gevoel van machteloosheid. Anderzijds kent men 

gedurende het behandelproces ook periodes van hoop en optimisme. Deze emoties 

kunnen tijdens de behandelingen allemaal kort na elkaar aan bod komen. Daarom 

worden vruchtbaarheidsbehandelingen vaak omschreven als een emotionele 

rollercoaster (Imeson & McMurRay, 1996; Watkins & Baldo, 2004). Deze omschrijving 

vindt aansluiting bij beide geslachten, in een studie van Cousineau et al. (2004) geven 

namelijk 65% van de mannelijke en 62% van de vrouwelijke deelnemers aan dat de 

behandelingen als een rollercoaster ervaren werden. 

Toch lijkt het alsof al deze emotionele reacties wel nog binnen de normale range vallen 

en dat koppels die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan weinig 

psychopathologische problemen vertonen. Callan & Hennessey (1988) geven aan dat 

dit mogelijks een gevolg is van zelfselectie processen. Dit zou betekenen dat enkel 

koppels met een goede psychologische aanpassing aan vruchtbaarheidsbehandelingen 

beginnen. Omwille van het feit dat ze een goede aanpassing hebben, kiezen ze voor de 

behandeling ondanks de emotionele moeilijkheden die hen te wachten staan. Koppels 

met een mindere goede aanpassing kiezen eerder om die moeilijkheden uit de weg te 

gaan, en opteren dan ook niet voor een behandeling of haken vroegtijds af.  

 

Impact op de relatie. 

De manier waarop de behandeling een invloed heeft op de partnerrelatie, heeft met 

meer te maken dan enkel de behandeling op zich. Koppels verschillen in hun coping, 

communicatie en steunverlening. Deze verschillen bepalen mee de impact van de 

onvruchtbaarheid op de relatie. 

 

Coping. 

De meta-analyse van Jordan & Revenson (1999) geeft aan dat mannen en vrouwen 

meer gelijkenissen dan verschillen vertonen met betrekking tot hun copingstijl. Bij 

vragen over de invloed van coping op de relatie, is het dus interessanter om het koppel 
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als geheel te beschouwen in plaats van te focussen op verschillen tussen man en 

vrouw. 

Een veel gebruikt copingmodel is dat van Lazarus & Folkman (1984) waarin er een 

onderscheid wordt gemaakt tussen taak- en emotiegerichte coping. Taakgerichte 

coping heeft als doel verandering te brengen in de stressor, terwijl men met 

emotiegerichte coping verandering wil brengen in de emotionele reactie op de 

stressor. 

Taakgerichte coping wordt vaak gezien als een actieve strategie, terwijl emotiegerichte 

coping beschouwd wordt als een vermijdende strategie (Edelmann, Connolly, & 

Bartlett, 1994). 

In het onderzoek van Schmidt, Holstein, Christensen & Boivin (2005b) maakt men ook 

nog een onderscheid tussen actieve en passieve vermijding. Actieve vermijding houdt 

in dat koppels niet willen spreken over hun gevoelens met betrekking tot de 

vruchtbaarheidsproblemen, gesprekken over zwangerschap en kinderen vermijden, 

enzovoort. Passieve vermijding houdt in dat koppels vooral afwachten, hopen op een 

mirakel en fantaseren over positieve uitkomsten. De onderzoekers stellen vast dat 

actieve vermijding stress voorspelt, zowel bij mannen als bij vrouwen. Passieve 

vermijding is in deze studie echter niet gerelateerd aan stress.  

Verder spreekt men ook soms van relatiegerichte coping. Dit houdt in dat men 

pogingen onderneemt om de relatie te onderhouden en aandachtig is voor de 

emotionele behoeften van zijn partner gedurende periodes van stress (DeLongis & 

O’Brien, 1990). Coyne & Smith (1991) identificeerden twee vormen van relatiegerichte 

coping: de actieve betrokkenheid en de beschermende buffer. Bij actieve 

betrokkenheid gaat men interpersoonlijke problemen bespreken en een oplossing 

trachten te vinden. Zich als beschermende buffer opstellen houdt daarentegen in dat 

men conflict gaat vermijden en zijn emoties gaat verbergen. Volgens Story & Bradbury 

(2004) zijn beide strategieën behulpzaam in verschillende situaties. Deze meer 

dyadische vormen van coping staan echter soms in strijd met de individuele vormen 

van coping die men nodig heeft om zijn eigen emoties te reguleren (emotiegerichte 

coping) of de situatie aan te pakken (taakgerichte coping) (Story & Bradbury, 2004). 
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Daarom gebeurt het vaak dat de poging van de ene partner om de ander op te beuren 

of het probleem op te lossen niet als behulpzaam wordt ervaren (Gottlieb & Wagner, 

1991). In plaats van zich te focussen op de emotionele behoeften van zijn partner 

(relatiegerichte coping), past men in dit geval een individuele copingstrategie toe die 

meer aan zijn eigen noden voldoet. Hierdoor neemt de eigen stress wel af, maar voelt 

de partner zich niet gesteund. 

In de studie van Levin, Sher, & Theodos (1997) met 46 koppels wil men zicht krijgen op 

de invloed van het al dan niet overeenstemmen van copingstrategieën binnen een 

koppel op hun relatietevredenheid. Men vindt dat vrouwen het meest tevreden zijn 

over hun relatie wanneer beide partners gebruik maken van taakgerichte coping. 

Vrouwen zijn minder tevreden met hun relatie indien beide partners emotiegerichte 

coping gebruiken. De invloed van overeenstemming binnen het koppel hangt dus af 

van de soort coping. Daarbovenop vindt men in latere fases van de behandeling dat de 

vrouw het minst tevreden is over haar relatie indien haar man meer emotiegerichte 

coping gebruikt dan zij. Op zulke momenten zorgt het gebrek aan overeenstemming 

voor een verdere daling van de tevredenheid.  

Samengevat kan men stellen dat de invloed van onvruchtbaarheid op de relatie 

gemedieerd wordt door de manier waarop man en vrouw hiermee omgaan. Vooral 

wanneer beide partners gebruik maken van actieve, taakgerichte strategieën lijken de 

negatieve effecten die gepaard gaan met onvruchtbaarheid te worden tegengegaan.  

Dit is goed nieuws, want onderzoek toont aan dat koppels die kiezen voor IVF meestal 

gebruik maken van actieve copingstijlen. Dit is volledig in overeenstemming met hun 

gedrag, de keuze voor een behandeling is namelijk een manier om verandering te 

brengen in het probleem (Edelmann et al., 1994).  

 

Communicatie. 

Naast de manier van coping met onvruchtbaarheid, speelt ook de manier van 

communiceren hierover een belangrijke rol op de relatie tussen partners.  

Volgens de studie van Schmidt et al. (2005b) is moeilijke communicatie met de partner 

een predictor van hoge stress over het vruchtbaarheidsprobleem, zowel voor mannen 
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als voor vrouwen. Deze studie was longitudinaal en maakte gebruik van kwantitatieve 

methoden. De onderzoekers gebruikten zelfopgestelde vragenlijsten die peilden naar 

de mate van vruchtbaarheidsgerelateerde stress, de communicatie tussen partners, de 

communicatie met anderen over het vruchtbaarheidsprobleem en de 

copingstrategieën van partners. De deelnemers werden bevraagd op het moment dat 

ze met de behandeling begonnen, en vervolgens een jaar later. Enkel de data van 

koppels die op dat moment nog niet zwanger waren geraakt, werd gebruikt (816 

deelnemers). Indien de communicatie over het vruchtbaarheidsprobleem binnen het 

koppel moeilijk verliep, had dit een negatieve invloed op de participanten als individu, 

op hun huwelijk en op hun sociaal functioneren. In tegenstelling tot wat men 

verwachtte, had de specifieke communicatiestrategie tegenover andere personen in 

de omgeving echter geen invloed op de ervaren stress op persoonlijk, huwelijk of 

sociaal vlak. De strategieën die hier bestudeerd werden, zijn open-minded 

communicatie, formele communicatie en geheimhouding. Ander onderzoek vindt wel 

dat geheimhouding tot meer stress leidt (van Balen & Trimbos-Kemper, 1994).  

Verder vinden Pasch, Dunkel-Schetter, & Christensen (2002) dat mannen die 

betrokken waren bij de pogingen om een kind te krijgen en hierover wilden praten met 

hun vrouw, ook meer positief waren bij het bespreken van de onvruchtbaarheid. De 

partners van deze mannen rapporteerden dat hun onvruchtbaarheid positieve 

effecten had op hun huwelijk. De perceptie van de impact van onvruchtbaarheid op de 

relatie wordt voor vrouwen dus beïnvloed door de communicatie van hun echtgenoot. 

Bij mannen is dit niet het geval. In deze studie hangt de impact van onvruchtbaarheid 

op de relatie bij mannen volledig samen met de impact die zij voelen op hun 

zelfwaarde. Ook Onat & Beji (2011) vinden dat een hogere mate van communicatie 

tussen partners de relatie versterkt.  

 

 Steunverlening. 

Verder is er evidentie dat sociale steun een belangrijke buffer vormt tegen de 

emotionele reactie op een mislukte behandeling (Verhaak, Smeenk, van Minnen, 

Kremer, & Kraaimaat, 2005). Gevoelens die hier vaak mee gepaard gaan zijn meer 
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emotionele distress, minder relatietevredenheid en minder seksuele tevredenheid ten 

opzichte van koppels die een geslaagde behandeling meemaken (Slade et al., 1997). 

Ook Pasch et al. (2012) vinden een duidelijk verband tussen een mislukte behandeling 

en een verhoogde mate van angst en depressie. Daarnaast vinden Leiblum et al. (1987) 

ook gevoelens van kwaadheid en teleurstelling terug. In de studie van Laffont & 

Edelmann (1994) is de partnerrelatie de belangrijkste bron van sociale steun. Een hoge 

mate van emotionele steun vanuit de partner blijkt dan ook gerelateerd te zijn aan een 

verhoging van de relatietevredenheid (Schmidt, Holstein, Christensen, & Boivin, 

2005a).  

Men kan dus stellen dat de negatieve reacties op een mislukte behandeling deels 

getemperd kunnen worden door sociale steun, waarbij steun vanuit de partner het 

belangrijkst is en zelfs kan zorgen voor een stijging in relatietevredenheid. 

 

 Positieve gevolgen? 

De bevinding dat onvruchtbaarheid een positieve invloed kan hebben op de relatie 

wordt in de literatuur nog teruggevonden. Downey & McKinney (1992) stellen in hun 

studie vast dat vrouwen uit de onvruchtbare sample gelukkiger zijn met hun relatie 

dan vrouwen uit de controlegroep. Peterson, Newton, & Rosen (2003) vonden dat de 

cohesie en nabijheid in een relatie versterkt werden door het samen meemaken van 

teleurstellingen en moeilijkheden. Een andere studie vindt dat twee derden van de 

participanten geloven dat hun relatie versterkt werd door hun 

vruchtbaarheidsproblemen (Schmidt et al., 2005a). Ponjaert-Kristoffersen & Baetens 

(1999) menen dat onvruchtbaarheid partners dichter bij elkaar brengt, ondanks dat 

het tegelijk een bron is van conflict.  

 

Men kan hieruit concluderen dat de invloed van vruchtbaarheidsproblemen op de 

relatie niet voor alle koppels gelijk is. De manier waarop partners met het probleem en 

met elkaar omgaan, speelt een belangrijke rol. Partners die vooral gefocust zijn op hun 

emoties, niet goed met elkaar kunnen communiceren en weinig steun bieden aan 

elkaar hebben vaak te kampen met stress en een daling in de relatietevredenheid. 
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Partners die actief oplossingen zoeken, duidelijk communiceren en elkaar veel steun 

bieden, lijken daarentegen dichter naar elkaar toe te groeien. Zij menen dat hun relatie 

sterker geworden is en hun relatietevredenheid neemt toe. 

 

Impact op de omgeving. 

Vaak willen koppels niet toegeven dat ze met vruchtbaarheidsproblemen kampen. Ze 

verzinnen daarom andere redenen als verklaring voor hun kinderloosheid en houden 

de behandeling geheim (Onat & Beji, 2011). Dit kan ervoor zorgen dat ze zich 

terugtrekken uit sociale interacties en omgevingen vermijden waar er vaak kinderen 

komen (Berg et al., 1991; Onat & Beji, 2011). Dit vermijdingsgedrag werd ook 

teruggevonden door Ponjaert-Kristoffersen & Baetens (1999) en breidde zich in deze 

studie verder uit naar het vermijden van zwangere vrouwen. Ook hier vond men dat 

onvruchtbare koppels in sociale isolatie geraakten omwille van hun gevoelens van 

mislukking, kwaadheid en jaloezie ten opzichte van kennissen die wel kinderen konden 

krijgen. De negatieve invloed van zulke gevoelens op de sociale relaties van koppels 

werd ook gevonden in een studie van Glover et al. (2009).  

Ook op beroepsmatig vlak kunnen vruchtbaarheidsbehandelingen een invloed hebben. 

In de studie van Onat & Beji (2011) komen een aantal zaken naar boven hierover. Het 

is namelijk zo dat men soms tijd moet vrij nemen tijdens de normale werkuren of zijn 

werkuren moet aanpassen aan de doktersafspraken. Vaak moet men ook zijn 

werkgever en mogelijks zijn collega’s inlichten over de behandelingen, wat als 

ongemakkelijk wordt ervaren. Tot slot geven er ook een aantal deelnemers uit deze 

studie aan dat ze zich minder productief voelden op hun werk omwille van de 

behandelingen. Ook in de studie van Redshaw et al. (2007) spreken koppels vaak over 

een conflict tussen hun job en de behandelingen. De deelnemers in deze studie 

vonden het eveneens lastig om hun werkgever op de hoogte te brengen van het 

probleem. Daarnaast ontstonden er bij sommigen ook financiële moeilijkheden 

omwille van hun absenteïsme. Volgens McLaney, Tennen, Affleck, & Fitzgerald (1995) 

krijgt de vruchtbaarheidsbehandeling vaak voorrang ten opzichte van andere aspecten 
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in het leven, waardoor bepaalde doelen die men heeft met betrekking tot zijn carrière 

uitgesteld of opgegeven worden. 

 

Rol van de hulpverlening 

Uit bovenstaande blijkt dat de psychologische impact van onvruchtbaarheid en 

vruchtbaarheidsbehandelingen heel wat verschillende aspecten omvat. Er is sprake 

van een verlieservaring, een verminderde zelfwaardering en toegenomen gevoelens 

van angst, stress, depressie, schuld en machteloosheid. Op basis daarvan kan men 

vermoeden dat de aanwezigheid van psychologische ondersteuning gedurende het 

behandelproces aangewezen is. Uit een literatuurstudie van Boivin (1997) blijkt dat 

wanneer onvruchtbare koppels hierover bevraagd worden, bijna allen aangeven dat ze 

psychologische begeleiding nuttig zouden vinden. Twee derden geven aan dat ze 

tijdens hun behandelingen gebruik zouden maken van dergelijke diensten indien deze 

beschikbaar zouden zijn (voor meer informatie, zie: Baram, Tourtelot, Muechler, & 

Huang, 1988; Daniluk, 1988; Lalos, Lalos, Jacobsson, & von Schoultz, 1985; McGrade & 

Tolor, 1981). Souter, Penney, Hopton, & Templeton (1998) tonen aan dat 86% van de 

koppels vond dat er te weinig hulp werd aangeboden met betrekking tot de 

emotionele aspecten van de behandeling. Verder bleek ook dat 73% van de koppels 

graag meer documentatie (geschreven informatie) had gekregen over de behandeling. 

In haar literatuurstudie beschrijft Boivin (1997) verder dat slechts 18 à 21 percent van 

de koppels die in behandeling zijn, ook gebruik maken van psychologische begeleiding 

wanneer deze beschikbaar is (voor meer informatie, zie: Laffont & Edelmann, 1994; 

Paulson, Haarmann, Salerno, & Asmar, 1988; Pepe & Byrne, 1991; Shaw, Johnston & 

Shaw, 1988; Sundby, Olsen & Schei, 1994). Er is dus een groot verschil tussen de 

interesse die getoond wordt voor psychologische ondersteuning, en het raadplegen 

ervan. Er kunnen verschillende verklaringen zijn hiervoor. Wasser, Sewall, & Soule 

(1993) stellen dat koppels vaak angst hebben voor de sociale stigmatisatie die hoort bij 

mentale hulpverlening. Daarnaast vinden Schmidt et al. (2003) in hun bevraging van 

bijna 2000 koppels dat partners er automatisch van uit gaan dat de psychosociale 

elementen van de behandelingen ook door de medische hulpverlening zullen worden 
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opgevangen. Ook praktische zorgen (onder andere met betrekking tot de kostprijs en 

de planning van de sessies) kunnen een belangrijke belemmering vormen voor het 

contacteren van psychologische hulpverlening (Boivin, Scanlan, & Walker, 1999).  

Anderzijds geeft Boivin (1997) aan dat de meeste koppels die 

vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan geen klinische scores vertonen op maten 

van distress. Dit werd hierboven reeds beschreven aan de hand van een studie van 

Edelmann & Connolly (2000) die bij de meeste deelnemers geen psychopathologie 

terugvond. Dit betekent dat de mate van angst, stress en depressie bij de meeste 

onvruchtbare koppels onvoldoende is om ervoor te zorgen dat zij psychologische 

begeleiding zoeken. Deze distress is bij ongeveer 20% van onvruchtbare koppels echter 

wel van die aard dat er een vraag is naar begeleiding (Boivin, 1997; Boivin et al., 2001). 

Voorlopig is het nog niet duidelijk of alle koppels baat zouden hebben bij 

psychologische ondersteuning, of dit enkel voordelig zou zijn bij koppels met hoge 

mate van distress. Toch benadrukken veel auteurs het belang van beschikbare 

psychologische hulpverlening (Ponjaert-Kristoffersen & Baetens, 1999; Eugster & 

Vingerhoets, 1999; Slade et al., 1997). De literatuur suggereert ook dat een groot 

aantal koppels hun vruchtbaarheidsbehandelingen stopzetten omwille van de 

psychologische last ervan. Zo vonden Olivius, Friden, Borg, & Bergh (2004) in hun 

prospectieve studie dat 26% van de deelnemende koppels die hun behandelingen 

vroegtijdig hadden beëindigd, dit deed op basis van de psychologische last (in 

vergelijking met slechts 6% die de behandelingen stopten omwille van fysische last). In 

een gelijkaardige studie van Rajkhowa, Mcconnell, & Thomas (2006) gaven 36% van 

koppels aan dat psychologische last een reden was tot het stopzetten van de 

behandelingen. Het belang van beschikbare psychologische ondersteuning wordt 

hiermee verder aangetoond. 

Verschillende auteurs hebben ook al duidelijk omschreven hoe dergelijke 

ondersteuning er zou moeten uitzien. Volgens Ponjaert-Kristoffersen & Baetens (1999) 

moet psychologische begeleiding zich in de eerste plaats richten op gevoelens van 

waardeloosheid, angst en schuld. Vervolgens moet de begeleiding zich richten op het 

ontwikkelen van adequate copingstrategieën en het geven van realistische informatie 



17 
 

met betrekking tot behandelingsuitkomsten. Tot slot vinden deze auteurs dat 

psychologische begeleiding zich moet richten op de emotionele en seksuele relatie 

tussen partners. Boivin et al. (2001) beschrijven ook richtlijnen voor de psychologische 

begeleiding bij onvruchtbaarheid. Zij maken een onderscheid tussen patiëntgerichte 

zorg die in de alledaagse activiteiten van het medische team geïntegreerd moet 

worden en professionele begeleiding die in uitzonderlijke gevallen nodig is. In hun 

handboek over begeleiding bij onvruchtbaarheid, ijveren Covington & Burns (2006) 

voor een ‘collaborative reproductive healthcare’ waarbij men vertrekt vanuit een 

integratie van biomedische en psychosociale factoren. De mentale hulpverlener maakt 

deel uit van het multidisciplinair medisch team en werkt nauw samen met dat team 

alsook met de patiënt. Men hanteert een holistische aanpak die voor alle teamleden 

ruimte creëert om psychologische ondersteuning aan te bieden en bij allen medische 

kennis veronderstelt, ook bij de mentale hulpverleners. Een concrete invulling hiervan 

alsook praktische tips voor de begeleiding vindt men in het handboek terug. 

 

Doelstellingen Huidig Onderzoek 

Het is duidelijk dat er al heel wat onderzoek verricht is naar de invloed van 

onvruchtbaarheid op allerlei aspecten van het leven. De meeste studies beperken zich 

tot één specifiek deelcomponent in plaats van de totale ervaring op te nemen. Er 

wordt a priori geconcentreerd op bijvoorbeeld de verschillen tussen man en vrouw, of 

op de invloed op relatietevredenheid. 

Deze studie vertrekt echter van een heel open vraagstelling. Het is de bedoeling om 

koppels aan het woord te laten over hun ervaring met de behandelingen. Hierbij wordt 

er ruimte gelaten voor spontaniteit zodat de deelnemers zelf kunnen bepalen welke 

delen van hun verhaal aan bod komen en het meeste aandacht verdienen. Daarom 

maakt men in deze studie gebruik van een kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij 

de data verzameld wordt door middel van een semi-gestructureerd interview.  

Kwalitatieve methoden zijn namelijk van dien aard dat er een interactie is tussen de 

onderzoeker en de deelnemer. Zo ontstaat er een openheid en een dialoog, waardoor 

het mogelijk wordt voor de deelnemer om gedurende de dataverzameling zelf de 
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belangrijkste elementen van het onderzoek te bepalen. Verder is er voor de 

onderzoeker de mogelijkheid om zijn interpretaties af te toetsen en voor de 

deelnemer de mogelijkheid die te weerleggen (Storey, 2007). 

 

In de meeste studies die tot nu toe uitgevoerd zijn over onvruchtbaarheid, bekijkt men 

vooral de gevolgen en niet zozeer de beleving. Deze studie tracht iets meer te weten te 

komen over hoe men de behandeling en alles er rondom ervaart. Het is dus niet alleen 

de vraag of er bijvoorbeeld al dan niet een verhoging is van het stressniveau, maar ook 

hoe wordt dit beleefd? Waaraan merkt men dit op? Welke gedachten en gevoelens 

gaan hiermee gepaard? Hoe gaat men ermee om? Hoe uit dit zich naar de partner of 

omgeving toe? Met deze studie wil men in de huid kruipen van de verschillende 

deelnemers om echt zicht te krijgen op de subjectieve beleving en perceptie van de 

behandelingen. Daarnaast wil men in deze studie een antwoord bieden op een 

belangrijke kritiek die Greil (1997) formuleerde over voorgaande kwalitatieve studies 

rond onvruchtbaarheid. Zijn kritiek betreft de retrospectieve aard van een grote 

hoeveelheid van dergelijke studies. Daarom nodigt men in deze studie koppels uit die 

volop met de behandelingen bezig zijn. 

 

Methode 

Deelnemers 

In dit onderzoek wilde men Nederlandstalige Belgen bevragen die zich aangemeld 

hadden bij de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde (ARG) van het Universitair 

Ziekenhuis in Gent (UZ Gent). De koppels mochten al kinderen hebben uit eerdere 

relaties, maar nog niet samen. Het was de bedoeling om met heteroseksuele 

wensouders te werken die zich aangemeld hadden voor een behandeling die gebruik 

maakt van hun eigen genetisch materiaal (IUI, IVF, ICSI). Op basis van deze 

inclusiecriteria werden er dossiers opgesteld van mensen die in aanmerking zouden 

komen voor de studie. Vervolgens werden 21 koppels telefonisch gecontacteerd met 

de vraag of zij zouden willen meewerken aan het onderzoek. Het voorbereiden van de 

dossiers en opbellen van de deelnemers gebeurde door een medewerker van de ARG. 
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De bevindingen zijn gebaseerd op de gegevens van elf koppels. In één geval besloot de 

vrouw om alleen deel te nemen. Alle koppels deden op vrijwillige basis mee aan het 

onderzoek. Van de tien niet-deelnemende koppels was er één niet bereikbaar. Bij zes 

koppels weigerde één van de partners om mee te doen, vaak omwille van een drukke 

agenda. Eén koppel weigerde deel te nemen omdat de vrouwelijke partner niet graag 

over het vruchtbaarheidsprobleem praatte. Een ander koppel gaf aan dat ze het 

moeilijk hadden om met de mislukte behandelingen om te gaan en dat ze daarom niet 

wilden deelnemen. Een laatste koppel trok zich terug uit de studie omwille van de last 

van de behandelingen. 

 

Procedure 

De elf deelnemende koppels werden uitgenodigd voor een semi-gestuctureerd 

interview. Dit duurde ongeveer 90 minuten en vond plaats bij de koppels thuis, op de 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent of in 

het UZ Gent op de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde. Op het moment van het 

interview ondertekenden de deelnemers een schriftelijk informed consent (bijlage 1). 

Hierin werd uitgelegd hoe het onderzoek eruit zou zien en wat de deelname inhield. 

Verder werd benadrukt dat de participanten vrij waren om gelijk wanneer en zonder 

benadeling van hun deelname af te zien. Ook werd de anonimiteit van de deelnemers 

gegarandeerd en werd het doel van het onderzoek kort toegelicht. 

De interviewers waren beiden vrouwelijk en tussen de 20 en 30 jaar oud. Elia 

Wyverkens (EW) heeft een master in de klinische psychologie en bereidt een 

proefschrift voor rond de ervaringen van koppels die gebruik maken van een medisch 

begeleide voortplanting. Hanna Van Parys (HVP) is doctor in de klinische psychologie 

en heeft ervaring met kwalitatief onderzoek en het interviewen van mensen met 

betrekking tot hun gezinsrelaties (doctoraatsproject: Parentificatie en beleving: Een 

exploratief onderzoek bij kinderen van ouders met depressie.). 

De interviews werden opgenomen via een dictafoon en werden vervolgens letterlijk 

getranscribeerd door masterproef- en jobstudenten. De studenten maakten hiervoor 

gebruik van het programma ExpressScribe. De letterlijke transcripties werden achteraf 
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tweemaal gecontroleerd door de interviewer. Om de anonimiteit van de deelnemers 

te verzekeren, werd er steeds gebruik gemaakt van pseudoniemen en werden 

plaatsnamen gecodeerd. De studenten ondertekenden ook een verklaring waarin 

stond dat zij op een vertrouwelijke manier met de data zouden omgaan. 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische 

Ethiek die verbonden is aan het UZ Gent. 

 

Interview 

In deze studie wordt gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview om de 

data te verzamelen. Dit heeft als voordeel dat de interviewer kan inpikken op 

belangrijke zaken die aan bod komen tijdens het interview om hier vervolgens dieper 

op in te gaan. De interviewer wordt gestuurd vanuit zijn vooropgestelde vragen (zijn 

“interview guideline”), maar hanteert een zekere hoeveelheid flexibiliteit. De volgorde 

van de vragen is van minder belang, en de geïnterviewde krijgt de kans om zelf te 

bepalen welke richting zijn verhaal uitgaat (Smith & Eatough, 2007). De interview 

guideline die in deze studie gebruikt wordt vindt men in bijlage 2. 

 

Kwalitatieve data-analyse 

De gegevens in deze studie werden geanalyseerd aan de hand van een interpretatieve 

fenomenologische analyse, ook gekend als Interpretative Phenomenological Analysis 

of IPA (Smith & Osborn, 2007). Het doel van IPA is het gedetailleerd exploreren van 

persoonlijke ervaringen en belevingen bij de individuele deelnemers. Belangrijk hierbij 

zijn de betekenissen die deelnemers geven aan bepaalde gebeurtenissen en 

ervaringen in hun leven. Dit is het fenomenologisch aspect eraan, het gaat niet om 

objectieve opvattingen over de zaken, maar echt om de beleefde ervaring ervan (Smith 

& Eatough, 2007). 

IPA erkent ook het dynamisch aspect van het onderzoeksproces en de actieve rol die 

de onderzoeker hierin meespeelt. Men heeft niet zomaar toegang tot de ervaringen 

van anderen, de elementen uit het verhaal van de deelnemer worden geïnterpreteerd 

door de onderzoeker, vanuit zijn eigen concepten (Smith & Eatough, 2007). Op die 



21 
 

manier ontstaat een proces van double hermeneutics: de onderzoeker probeert 

betekenis te geven aan het verhaal van de deelnemer, maar het brengen van zijn 

verhaal is voor de deelnemer ook een poging om betekenis te geven aan zijn 

ervaringen (Smith & Osborn, 2003). Verder probeert de onderzoeker niet alleen zoveel 

mogelijk mee in het verhaal van de ander te stappen, hij toont ook een zekere 

nieuwsgierigheid en houdt een aantal kritische vragen in zijn achterhoofd (Smith & 

Eatough, 2007).  

De onderzoeker in deze studie is de hoofdauteur, Melanie Schmidt. Zij volgt de 

opleiding Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Haar interesse in 

dit onderzoek stamt voort uit een affiniteit voor Relatie- en Gezinstherapie 

(systeemtherapie) en een bijkomend interesse in genetische counseling. Zij heeft geen 

persoonlijke ervaring met vruchtbaarheidsproblemen. In haar eigen gezin van 

herkomst en ook in haar bredere omgeving is er nooit sprake geweest van de nood aan 

vruchtbaarheidsbehandelingen. Hierdoor meent ze dat ze vanuit een redelijk neutrale 

bril naar de data kan kijken.  

Het idiografische aspect van IPA houdt in dat men altijd begint bij één enkel geval. 

Deze wordt zeer aandachtig geanalyseerd en vervolgens gaat men verder met het 

volgend geval, dat opnieuw zeer gedetailleerd wordt bestudeerd. Op die manier 

probeert men zicht te krijgen op een aantal thema’s die terugkeren over de 

deelnemers heen, maar ook op de levenswereld van de particuliere individuen (Smith 

& Eatough, 2007). 

Omwille van de mate van uitdieping die nodig is bij elke participant, wordt het aantal 

deelnemers in een studie die gebruik maakt van IPA beperkt gehouden. Verder zoeken 

de onderzoekers meestal een homogene sample, bij wie de onderzoeksvraag echt van 

toepassing is. Het is hierbij niet de bedoeling om de onderzoeksresultaten te kunnen 

generaliseren naar de algemene bevolking (Smith & Eatough, 2007). In deze studie 

beperkt men het aantal deelnemers tot elf koppels. 

De analyse zelf verloopt langs een aantal stappen die eerder richtinggevend dan 

verplicht zijn (Smith & Eatough, 2007). De bedoeling hiervan is dat de onderzoeker in 

staat zou zijn de centrale concepten in de data te identificeren (Storey, 2007). 
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In deze studie begon de onderzoeker met het lezen en herlezen van één van de 

interviewtranscripten om zo wat voeling te krijgen met de data. Hierbij lette zij op haar 

initiële reactie op de inhouden en de mate van identificatie die ze voelde met de 

deelnemer. In de marge nam zij nota van haar reacties en ideeën met betrekking tot 

de tekst. Daarna ging zij aan de hand van haar nota’s een aantal thema’s identificeren. 

Deze thema’s hielden verband met wat er letterlijk in de tekst stond, maar ook met 

theoretische constructen. Het was de bedoeling om zo over te gaan van een letterlijke 

interpretatie van de tekst naar een meer psychologische (Storey, 2007). Vervolgens 

herhaalde de onderzoeker dit proces bij elk van de resterende interviewtranscripten. 

Daarna werden alle thema’s onder de loep genomen. Verbanden tussen verschillende 

thema’s leidden tot de beslissing om die samen te nemen of om hoofd- en subthema’s 

te onderscheiden. Thema’s die niet door elementen uit de tekst ondersteund werden, 

liet de onderzoeker vallen. Als laatste stap werden de behouden thema’s en hun 

onderlinge verhouding in een tabel weergegeven.  

Dit is een iteratief proces, waarbij de onderzoeker ook heen en weer beweegt tussen 

de verschillende stappen (Storey, 2007). Pas op het moment dat men per koppel alle 

thema’s heeft uitgespit, gaat men over naar een analyse van de thema’s over de 

deelnemers heen (Smith & Eatough, 2007). Als dit correct is gebeurd, moet het 

mogelijk zijn voor iemand anders om de redenering en het proces van de analyse 

volledig te kunnen volgen, vertrekkend vanuit het ruw materiaal en eindigend bij de 

definitieve thematabel. In de praktijk heet dit een “audit” (Smith & Eatough, 2007). 

Hiermee wordt de validiteit en betrouwbaarheid van de studie gegarandeerd. In deze 

studie heeft de masterproefbegeleider telkens de auditing uitgevoerd. Dit gebeurde 

doorheen de verschillende fases, maar vooral het laatste analyserapport werd goed 

nagekeken en uitgedaagd. Hierbij lette men op de interne homogeniteit, de externe 

heterogeniteit, de structuur van de bekomen thema’s, enzovoort. 
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Resultaten 

Beschrijving van de deelnemers 

De leeftijd van de mannelijke deelnemers lag tussen de 28 en 54 jaar. Hun gemiddelde 

leeftijd was 37 jaar. Bij de vrouwen was dit 40 jaar, met een range tussen 28 en 40 jaar. 

Op het moment van hun deelname, waren de koppels gemiddeld 7.6 jaren samen. De 

duur van de behandeling op dat moment varieerde van twee tot 24 maanden. 

Gemiddeld waren de koppels reeds acht maanden bezig met behandelingen. Er 

werden verschillende technieken gebruikt bij de behandeling: IVF/ICSI, OI en IUI. In 

drie gevallen was er een zwangerschap tot stand gekomen. Er waren twee koppels 

waarbij één van de twee partners (telkens de man) reeds kinderen had vanuit een 

eerdere relatie. Voor een volledig overzicht van de demografische gegevens van de 

deelnemers, zie tabel 1. 



Tabel 1: Demografische gegevens deelnemers 

Deel-
nemende 

koppel 

Gegevens vrouw Gegevens man 
Aantal 

jaar 
samen 

Kinderen 
uit 

vorige 
relatie? 

Zwanger 
op 

moment 
van 

deelname? 

Duur van de 
behandelingen 
op moment van 

deelname 

Behandelings-
traject 

*Oorzaak 
van de 

problemen 
Pseudoniem Leeftijd Pseudoniem Leeftijd 

0 Fanny 40 / / 10 Nee Nee 8 maand 2 x IVF Onbekend 

1 Tania 33 Denis 34 13 Nee Nee 14 maand 3 x OI en 5 x IUI VF 

2 Zara 31 Ethan 28 7 Nee Ja 17 maand 3 x OI. Dan 1 x IVF 

waarvan 2 cryo’s, 

daarna 2x OI 

VF 

3 Claire 33 Benjamin 33 4 Nee Nee 5 maand 1 x OI en 4 x IUI Factoren bij 

beiden 

4 Chloe 30 Owen 29 7 Nee Nee 24 maand 5 x IVF/ICSI VF 

5 Lily 31 Jack 46 5 Ja (man) Nee 2 maand 2 x OI VF 

6 Emma 28 Jacob 33 10 Nee Ja 4 maand 1 x IVF/ICSI MF 

7 Elly 32 Tobias 34 8 Nee Ja 9 maand 3 x IUI en 1x 

IVF/ICSI 

MF 

8 Margaret 40 Roland 40 14 Nee Nee 3 maand 3 x KIE VF 

9 Katelyn 38 George 54 3 Ja (man) Nee 4 maand 2 x IUI en 1 x IVF MF 

10 Phaedra 37 Ray 43 3 Nee Nee 3 maand 1 x IVF VF 

*MF = mannelijke factor. VF = vrouwelijke factor. 
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Bespreking van de thema’s 

Uit de analyses van de interviews werden heel wat thema’s gevonden die vervolgens 

geclusterd werden. Zo werden vijf hoofdthema’s met telkens een aantal bijhorende 

subthema’s gevonden. Een overzicht van alle thema’s worden in tabel 2 

gepresenteerd. In de eerste twee thema’s kan men een chronologie herkennen: 

koppels kregen eerst een diagnose te horen (met alle gevolgen van dien) en maakten 

vervolgens de behandelingen mee. De resterende thema’s liepen gelijktijdig met de 

beleving van de vruchtbaarheidsbehandelingen. In onderstaande tekst worden alle 

hoofd- en subthema’s afzonderlijk besproken aan de hand van citaten van de 

deelnemers uit deze studie.  

 

Tabel 2: Geclusterde thema's 

Hoofdthema’s Subthema’s 

 

Betekenis van de diagnose 

 
De diagnose is een klap 
Diagnose krijgen/oorzaak vinden brengt rust 

Diagnose brengt schuld- en schaamtegevoelens 

 
Beleving van de  

vruchtbaarheidsbehandelingen 

Beheersing van het leven 

Emotionele rollercoaster 

Wachtfases zijn belastend 

Rouwmomenten nodig na verlies van vrucht 

Beide partners dragen last 

Behandelingen brengen het koppel in beweging 

 
Omgaan met de  
vruchtbaarheidsbehandelingen 

Actie ondernemen 

Praten en betekenis zoeken 

Er niet aan denken  

Uitstellen van het einde van de behandelingen. 

 
Beleving van de verleende zorg tijdens  

de vruchtbaarheidsbehandelingen 

Nood aan advies en informatie 
Zich voelen als een nummertje in een 
babyfabriek 
Nood aan meer omkadering 
 

Rol van de omgeving Druk voelen vanuit de omgeving 
Vooral mensen die in dezelfde situatie zitten, 
zijn steunend 
Omgeving wil steunend zijn, maar is het niet 

altijd 
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Betekenis van de diagnose. 

Dit thema beschrijft de reacties die individuen hebben op het krijgen van de diagnose 

en de gevoelens die daarmee gepaard gaan. Het beschrijft ook hoe de diagnose zowel 

op partners afzonderlijk, als op de relatie een invloed heeft. 

 

De diagnose is een klap. 

Voorafgaand aan de diagnose hadden velen het idee dat zwanger worden een 

vanzelfsprekendheid was. Dit is een illusie die veel voorkomt in onze samenleving 

doordat het bespreken van vruchtbaarheidsproblemen taboe is. Overal ziet men 

kinderen lopen, maar zelden wordt er gesproken over de eventuele moeilijkheden die 

er waren om deze op de wereld te brengen. Hierdoor zijn dergelijke problemen weinig 

zichtbaar en komen ze ogenschijnlijk ook zeer weinig voor. Dit draagt ertoe bij dat 

koppels niet op de diagnose voorbereid zijn, ze vertrekken automatisch van het idee 

dat zij zonder problemen zwanger zullen worden. Meerdere koppels geven daarom 

ook aan dat de diagnose een klap of een shock was die verwerkt moest worden. 

 

 Jacob: Ik weet wel, dat na februari, nadat ik gehoord had, dat ik het nieuws wist 

van: “Oké, jij bent euh, eigenlijk niet, allez wel vruchtbaar, maar verminderd 

vruchtbaar”. Dat was inderdaad wel euh, ja een, serieuze klap voor mij. 

 

Men heeft niet alleen het idee dat zwanger worden zonder problemen zal verlopen, 

ook zwanger blijven is iets wat men als vanzelfsprekend beschouwt. 

 

Denis: Eerst ben je naïef en denk je van, als je... 

Tania: ... ja dan ben je de maand erop zwanger... 

Denis: ...dan ist binnen de kortste keren, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Daar ga 

je niet van uit. Hetzelfde met toen je zwanger was. 

Tania: Dan ga je er helemaal niet van uit dat het gaat misgaan. Je bent zwanger en 

binnen negen maand ben je moeder. Dat was het enige. 

[…] 
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Denis: Ja, de dag van de eerste echo, dan zagen we dat het niet goed was. En dat 

was voor mij ook wel een klop. 

Tania: Hij was dan eens mee gegaan omdat we dan iets hadden van, dat eerste 

fotootje he. We gingen niet gaan kijken of alles goed was, we gingen gewoon om 

die eerste foto. Zo zijn we vertrokken. En dan kom je buiten en dan heb je niets 

meer. 

 

Tania en Denis illustreren hoe “zwanger worden” voor velen synoniem staat met “een 

kindje krijgen”. Het is nooit in hen opgekomen dat er tussen de conceptie en de 

bevalling iets zou kunnen mislopen. In hun beleving diende de eerste echo dan ook 

niet als controle, maar als fotomoment. Wanneer dergelijke ideeën niet blijken te 

kloppen, is het zwaar schrikken. 

 

Diagnose krijgen brengt rust. 

Het krijgen van een diagnose blijkt bij velen ook een vorm van rust en opluchting met 

zich mee te brengen. Ondanks de initiële shock die ze met zich meebrengt, biedt de 

diagnose een geruststelling naar de toekomst toe.  

 

Katelyn: …Maar uiteindelijk, dat er gewoon al iets gevonden geweest is - waarom 

dat niet lukt ook eh. Want toch tien maand zo iedere keer teleurstellend en dan 

neem je de stap en ben je opgelucht dat er iets komt en heb je weer hoop en dus zijn 

we zeer positief… 

George:  …ja, ge kunt het positief zien,  in die zin van: “ok, goed bon”, ja dan weet je 

meteen met kunstmatige methodes dat de kans wel een heel stuk groter is natuurlijk 

eh. 

 

Wanneer men na een hele periode zonder gebruik van anticonceptie niet zwanger 

geraakt, kan het een opluchting zijn dat er een verklaring komt. Zoals George 

hierboven aangeeft, brengt een verklaring vaak ook een oplossing met zich mee. 
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Diagnose brengt schuld- en schaamtegevoelens. 

Naast de rust die de diagnose met zich meebrengt, is het voor velen ook een bron van 

schuld- of schaamtegevoelens.  

 

Jacob: Vooral onzeker (lacht) voelde ik me daar wel bij. En zo van, euh ja, eventueel 

wel een beetje schuldgevoel van “Oké, het is hier wel mijn fout dat wij geen kinderen 

gaan krijgen”. Dat gevoel had ik daar wel. […] Ja, dat heb ik wel een lange tijd gehad 

eigenlijk, dat, soort van schuldgevoel van “Oké, het gaat hier (lacht), het is hier echt 

aan mij gelegen” en, ja een soort van, dat ik in de fout was al was dat eigenlijk niet 

het geval, maar dat gevoel had ik wel.”  

 

Hoewel Jacob beseft dat hij geen schuld draagt voor het probleem (het is tenslotte iets 

biologisch), heeft hij zich toch schuldig gevoeld voor het feit dat hij en zijn partner 

mogelijks geen kinderen zouden krijgen. Margaret voelt daarentegen vooral een 

beschaamdheid doordat het niet lukt om op een natuurlijke manier zwanger te 

worden, ze wil daarom ook niet dat haar omgeving dit te weten komt. Dergelijke 

schaamtegevoelens kunnen voortkomen uit het idee dat men omwille van het 

vruchtbaarheidsprobleem minderwaardig is. 

 

Claire: Ook wel zo'n beetje gevraagd zo van “ga je wel bij mij blijven als we geen 

kinderen kunnen krijgen?”. Dat ’s wel een vraag waar… 

Benjamin: ...daar had je het wel lastig mee… 

Claire: ...die wel meespeelt. […] Ik voelde mij ook niet zo geen goeie vrouw meer, het 

eerste moment, zo van, mislukt zo. 

 

Schuld- en schaamtegevoelens brengen ook vaak binnen de relatie iets teweeg. Zoals 

Claire hierboven aangeeft, leidde de diagnose bij haar tot de vraag of haar partner bij 

haar wou blijven.  
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Beleving van de vruchtbaarheidsbehandelingen 

In dit thema wordt beschreven hoe koppels de behandelingen beleven. Deze hebben 

namelijk een enorme invloed op hun leven, zowel in termen van gedachten, gevoelens 

en gedrag. Ook hun relatie wordt erdoor beïnvloed, het koppel wordt dichter bij of 

verder van elkaar gebracht. 

 

Beheersing van het leven. 

In het merendeel van de interviews werd er gesproken over de manier waarop de 

behandelingen het leven beheersen. Koppels hebben vaak het gevoel dat hun leven 

stilstaat doordat ze constant paraat moeten staan voor de behandelingen. Hierdoor 

kunnen ze moeilijk plannen maken en kunnen zij zich moeilijk inbeelden hoe hun 

toekomst eruit zal zien.  

 

Claire: We wachten wij gewoon een beetje af. Dat 's zeer ambetant wel omda, ge 

kunt zeer moeilijk afspraken vastleggen, uw leven... Ik had ‘t er deze week nog met 

iemand over en die zei van: “ge zit gelijk in een wachtzaal.” Zo voelt dat wel een 

beetje. 

Benjamin: 't Is wel zo, alles staat stil he. Ge kunt niks plannen, nee niks, dat 's 

gewoon ge staat op en ge gaat naar u werk en ge komt weer terug en voor de rest 

eigenlijk, 't zit geen vooruit gang in eh, op geen enkel vlak. 

 

Koppels moeten bij alles rekening houden met de behandelingen en de mogelijkheid 

van zwangerschap. Daarnaast ontwikkelen koppels een preoccupatie met de 

behandelingen, ze zijn er voortdurend mee bezig en kunnen de behandelingen niet uit 

hun hoofd zetten. 

 

Margaret: Uhum, ja da 's ook zo altijd. Gelijk nu kan ik iedere dag m'n regels krijgen. 

Ze kunnen er iedere moment doorkomen. Dus dat wilt zeggen ge moet dan beginnen 

rekenen weer, volgend weekend zitten we heel 't weekend in N. (buitenlandse stad), 

wilt dat nu vandaag nog gebeuren, en we beginnen nu te rekenen, dan zou da 
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kunnen zijn dat de inseminatie in het weekend ga vallen, en dan zijn we er niet, en 

dan is da weer zo die stress die er bij komt. Dat dan ook nog, zie je 't is eigenlijk 

constant, ge moet constant rekenen tellen, met alles rekening houden, op den duur 

doet ge niet anders. En dat is zodanig, ge focust alleen maar op da. 

Roland: We willen op reis gaan, een keer een week eruit, (pauze) maar probeer dat 

eens...” 

 

Emotionele rollercoaster. 

De koppels beschrijven hun gevoelens tijdens de behandelingen in termen van 

uitersten. Zo maakt Jacob de vergelijking met een rollercoaster, hij spreekt van een 

heftige periode waarin zijn emoties steeds overgaan van hoop naar depressie en terug. 

Dit sluit aan bij wat andere koppels vertellen. Op momenten hebben ze veel hoop en 

zien ze het zitten, op andere momenten ervaren ze teleurstelling, frustratie en verdriet 

waardoor ze het soms niet meer zien zitten. De behandelingen worden daarnaast ook 

beschreven als erg ingrijpend en intens. 

 

Chloe: Dus hoe beleven wij dat, ja, een beetje op en af, denk ik. Als ge zo juist slecht 

nieuws gehad hebt, van ja het is weer niet gelukt dan is dat weer, ja eerst moet je 

daar weer euh, heb ik daar altijd weer verdriet over en moet ik daar door. En dan na 

een paar weken lukt dat wel weer om terug te beginnen hopen op de volgende keer 

dat dat misschien wel gaat lukken. Dus ja, het is echt zo, ge zit echt zo in uitersten 

van (denkt na over woorden). 

Owen: ...Hoop en wanhoop. Ja. 

Chloe: ...Grote hoop en, en euforie en dan weer diepe teleurstelling, ja. En dat blijft 

nu maar duren. 

 

Chloe en Owen leggen uit dat de gevoelens die zij ervaren afhankelijk zijn van het 

moment van de behandeling. Net zoals de behandelingen uit bepaalde fasen bestaan, 

lijken hun gevoelens ook bepaalde fasen te doorlopen die bij iedere behandelpoging 

herhaald worden. 
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Wachtfases zijn belastend. 

De helft van de koppels geven spontaan aan dat de wachtfases tijdens de 

behandelingen het meest belastend zijn. Dit zijn de momenten waarop de behandeling 

voltooid is en partners een periode moeten afwachten totdat er een resultaat komt: 

zijn ze wel of niet zwanger? Uit interviews blijkt dat de onzekerheid tijdens deze 

periodes erg stresserend is. 

 

Tobias: Het lastige is, euh, we zitten nu in zo'n fase dat we eigenlijk alleen maar 

kunnen wachten en dat is het vervelendste altijd, het wachten en niet weten hoe het 

gegaan is en of, ja dat je niet weet hoe het gaat aflopen. [...] Dat wachten en die 

onzekerheid, dat dat nooit zo prettig is. 

 

Rouwmomenten nodig na verlies van vrucht. 

Een geslaagde behandeling betekent nog niet dat men een kind in zijn/haar armen zal 

krijgen. Helaas hebben verschillende koppels te maken met een zwangerschap die 

verkeerd afloopt waardoor ze het vruchtje verliezen. Uit de interviews blijkt dat 

koppels dit lastiger vinden, dan het ondergaan van de behandelingen op zich. 

 

 Tania: En dan zijn we wel diep ge-, want ik heb twee, drie maand daar echt 

(pauzeert) […] daar echt niet goed van geweest. Dan euh. 

Denis: Ja, dat was veel belastender. En ook psychisch, dan de behandeling zelf 

eigenlijk. (over miskraam) 

 

Het heeft een tijdje geduurd voordat Tania de miskraam een plaats kon geven, eerst 

heeft ze een aantal maanden nodig gehad om te rouwen. 

 

Beide partners dragen last. 

Het merendeel van de geïnterviewde mannen geven aan dat de behandelingen vooral 

voor hun partner belastend zijn, het is namelijk zij die alle hormonen moet innemen en 

ingrepen moet ondergaan. Toch heeft de man ook een rol in het behandelproces. Hij 
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staat meer op afstand, maar wil zijn partner zoveel mogelijk ondersteunen. In 

verschillende gevallen probeert hij actief deel te nemen aan de behandelingen door 

zelf de hormonale injecties te geven aan zijn partner of door mee te gaan naar 

consultaties. Onrechtstreeks beleeft de man ook de negatieve effecten van de 

behandelingen op zijn partner, hij ziet bijvoorbeeld hoe zij eronder lijdt of voelt de 

effecten van de hormonen op haar humeur. Verschillende van de deelnemende 

mannen tonen appreciatie voor de manier waarop hun partner met deze last omgaat. 

 

Jacob: Dan heb je een moment dat je naar het ziekenhuis moet voor die punctie. Ja, 

waardat Emma dan lichamelijk toch wel veel pijn van had, euh. Ja, je leeft daar wel 

mee (lacht), maar op zich, ja. Euh (korte pauze). Ja, Emma ondergaat het natuurlijk 

lichamelijk en zij voelt het allemaal en. Eigenlijk, meer dan, ja, haar euh, 

ondersteunen, kan je op zich niet doen, eh. 

 

De deelnemende vrouwen geven aan dat de behandelingen fysiek inderdaad belastend 

zijn, zoals hun partner vaak opmerkt. Sommige aspecten kunnen pijnlijk zijn en de 

hormonen hebben een negatieve invloed op hen. Deze invloed wordt niet alleen 

lichamelijk gemerkt, maar ook psychisch in de vorm van stemmingswisselingen en 

uitvergrote emoties. Verschillende koppels gaven aan dat ze schrik hadden voor de 

gevolgen van deze hormonen op de gezondheid van de vrouw. 

 

Zara: Bij die hormonen had ik zo, ja meer last van vapeurs en inderdaad zo een 

opgeblazen buik en, euh ik denk in mijn humeur ook wel meer, denk ik, ja. […] En ook 

die hormonen dat mag je ook niet onderschatten, ik denk, dat maakt u sowieso al 

emotioneler. 

 

Daarnaast zijn er ook momenten tijdens de behandelingen waarop partners 

individueel iets doormaken omwille van bepaalde gedachten en betekenissen die zij 

gegeven hebben aan de behandeling. 

 



33 

Elly: We waren toen net getrouwd en we hadden nieuwe moed van ok, we gaan 

hier, we zijn nu getrouwd, nu mag het, nu gaat het komen en die inseminatie was 

dan mislukt en ik had het daar heel heel heel moeilijk mee. 

 

Behandelingen brengen het koppel in beweging. 

“Owen: Ik denk, ja, ik denk dat het je als koppel echt gewoon helemaal uit elkaar 

kan duwen ofwel dichter bij elkaar kan duwen. Ik denk dat het je sowieso beweegt. 

Ofwel van ofwel naar elkaar toe. Ja, tot nu toe is dat zeker naar elkaar geweest.”  

 

De vruchtbaarheidsbehandelingen hebben een invloed op de afstand en nabijheid 

binnen een koppel. Zoals Owen aangeeft kan het zowel voor meer als minder afstand 

zorgen.  

 

Meer dan de helft van de koppels geven aan dat de behandelingen hen als koppel 

versterkt hebben. Fanny vertelt dat ze dichter naar haar partner is toegegroeid 

doordat ze meer over hun gevoelens praten. Andere koppels geven aan dat ze elkaar 

beter leren kennen en een speciale band met elkaar ontwikkelen door samen de 

tegenslagen te doorstaan. Er schuilt hier ook een dynamiek in, partners willen elkaar 

steunen en elkaar er bovenop halen wanneer het moeilijk gaat. Zo vertelt Chloe dat 

het vaak voorkomt dat ofwel zij ofwel haar partner verdrietiger is dan de ander, en dat 

de ene zich dan sterk houdt om de ander er weer bovenop te halen. 

 

Anderzijds kunnen de behandelingen ertoe leiden dat men als koppel verder uit elkaar 

gaat staan. Dit gebeurt vooral wanneer partners zich niet begrepen of gesteund 

voelen. Soms hebben pogingen tot steun niet het bedoelde effect en voelt men zich er 

nog minder door begrepen.  

 

Elly: Jij kon da vertrouwen veel makkelijker bewaren dan ik, ik niet. Met periodes is 

dat vertrouwen echt wel zoek geweest bij mij, ja da was echt wel niet leuk (zucht) 
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[…] Ik voelde dat gij mij niet zo goed kon begrijpen daarin, ik vond dak daar alleen in 

stond, in die angst. En... 

Tobias: ...ik begreep het niet inderdaad, ik begreep niet dat jij niet begreep dat het 

wel zou goed komen. 

Elly: Ja, euh, dus ja, dat ge gelijk voelt dat je daar op een andere denkpiste zit, en ik 

voelde mij daar dan wel wat alleen in. Ik kan da gelijk niet anders omschrijven als 

da. 

Tobias: Ja, het lastige was dan als ik haar probeerde te laten inzien dat het wel zou 

goed komen, dan drong de boodschap niet door, en het maakte niet uit hoe vaak of 

op welke manier ik dat dan ook vertelde dat…” 

 

Uit de interviews blijkt ook dat partners op den duur uitgepraat geraken over het 

probleem en de behandelingen. Men komt steeds op dezelfde punten terecht, 

namelijk dat ze niet weten wanneer de behandelingen zullen slagen en zelfs niet of ze 

zullen slagen. In sommige gevallen hebben partners ook angst dat er een moment zal 

komen waarop zij tegenstrijdige visies zullen hebben met betrekking tot het verdere 

verloop van de behandelingen. Ze vragen zich af hoe ze als koppel verder moeten 

indien de ene de behandelingen wilt stopzetten terwijl de ander wilt blijven proberen. 

 

Omgaan met de vruchtbaarheidsbehandelingen. 

Koppels kunnen verschillende manieren ontwikkelen om met de behandelingen om te 

gaan. Het zijn strategieën die ervoor zorgen dat de behandelingen voor hen 

makkelijker te verdragen zijn. Men spreekt ook wel van copingstrategieën. In dit thema 

worden deze vormen van coping toegelicht. 

 

Actie ondernemen. 

Eén mogelijkheid om met de behandelingen om te gaan is dat men actie gaat 

ondernemen, door bijvoorbeeld na een mislukte poging onmiddellijk met de volgende 

te starten. Sommigen zoeken ook hulp van buitenaf door bepaalde therapieën te 

volgen. Een andere mogelijkheid is dat men nieuwe doelen stelt in het leven en andere 
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levensinvullingen zoekt die losstaan van het krijgen van kinderen. Deze methodes kan 

men beschouwen als actieve, taakgerichte copingstrategieën. 

 

Elly: Ik voelde ook dat dat niet verder kon en dan heb ik gelijk andere stappen gezet, 

dan ben ik ook naar een acupuncturist gegaan en dan ben ik een paar maand later 

euh een mindfullness training gaan volgen en dat heeft mij heel goed gedaan. […] 

Maar da voelde ik wel, dat in november, dan kon gewoon niet zo meer verder, ik 

moest mezelf weer oppakken, ik moest iets doen. Ik ben ook gezonder beginnen eten 

in die periode. 

 

Ook de keuze om behandelingen op te starten of toekomstige behandelingen te 

plannen, is een vorm van actie ondernemen om met het vruchtbaarheidsprobleem om 

te gaan. Het is niet alleen een mogelijke oplossing voor het probleem, maar zorgt er 

ook voor dat partners zichzelf en elkaar in de toekomst niets kunnen verwijten. 

 

Phaedra: Ik weet nu al dat dat iets is dat we gewoon sowieso moeten doen. Want 

als we dat, hmm, als we mekaar die kans niet geven, dan is dat iets dat binnen tien 

jaar, of later, terug gaat komen eigenlijk, als zijnde van “verdomme we hebben dat 

niet geprobeerd”. 

 

Praten en betekenis zoeken. 

Partners voelen soms de nood om over de behandelingen te praten. Vaak gebeurt dit 

niet alleen met elkaar, maar ook met anderen in de omgeving. Op die manier kunnen 

ze een deel van hun stressgevoelens kwijt geraken. Jacob vertelt dat wanneer hij zijn 

hart kan luchten over de problemen, hij de dag weer gemakkelijker door kan. 

 

Soms probeert men de resultaten van de behandelingen te voorspellen aan de hand 

van allerlei tekens uit de omgeving. Men verzint ook zelf theorieën om te verklaren 

waarom de behandelingen wel of niet lukken. Op die manier geeft men betekenis aan 

willekeurige gebeurtenissen, objecten, plaatsen en dergelijke om voor zichzelf een 
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houvast te creëren. Zo kan men het resultaat van de behandelingen extern 

attribueren. Dit maakt het gemakkelijker om ermee om te gaan dan wanneer men het 

gevoel heeft dat het resultaat volkomen willekeurig is. 

 

Elly: Ik was ook heel erg bijgelovig, zo ja ... Dingskes die gezegd werden zo ja, heel 

letterlijk opvatten en zien als teken da ik wel of niet zwanger ga worden. Met van 

alles eigenlijk. Ik was heel erg... Ik trok mij op aan de onnozelste dingen, aan 

cijferkes zelfs. (lacht) Cijfers die optelden, als dat een bepaald getal was, was da 

goed en als dat geen goed getal was ja, drama… Ik was eigenlijk het spoor een 

beetje bijster op sommige momenten... 

 

Voor één koppel was humor ook een manier om met de behandeling om te gaan. Zo 

kan men een zwaar onderwerp op momenten iets luchtiger maken. 

 

PHAEDRA: Maar gij was wel euforischer bij het feit van, allez je hebt dan “ja, acht 

eitjes, dat is al goed”. Euh, ja dat zijn vijf embryo's, dan spraken we wel “ja, we 

hebben vijf baby's, we hebben al vijf baby's”. (lacht) Dus daar hebben we wel een 

beetje humor toch... 

RAY:  ... Ja, er is om gelachen tuurlijk wel... 

PHAEDRA: ... in gehad. Er is om gelachen. 

 

Deze methoden van coping zijn eerder emotiegericht in plaats van taakgericht.  

 

Er niet aan denken. 

Koppels durven niet teveel hopen op een geslaagde behandeling, zo willen ze zichzelf 

beschermen tegen eventuele teleurstellingen. Men leeft daarom van dag tot dag en 

rekent er niet op dat de behandeling zal slagen. 

 

Jack: Weet ge wel, op den duur plant ge ook zo niet meer, op da vlak. Ge hoopt wel, 

maar nu is, 't volgende is dan volgende maand, oké da 's een keer iets anders, 

misschien slaat 't aan, we zien dan wel, is 't dan weer niets ja, 't zal dan een 
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ontgoocheling weer zijn, maar we proberen zo ver niet meer te kijken he, pff. […] Op  

den duur leeft ge dan wel van dag tot dag ah zo. 

Lily: Ja, ja. Ook voor u, ja, voor je eigen een beetje te beschermen dus... 

 

Toch gelooft men in het algemeen wel in de behandelingen. Koppels durven misschien 

niet te hopen dat een bepaalde behandeling zal slagen, maar ze gaan er wel van uit dat 

het ooit zal lukken. Op die manier vermijden ze gedachten aan de stopzetting van de 

behandelingen of het overgaan naar andere vormen van ouderschap (zoals adoptie). 

Dergelijke gedachten vermijden ze ook door hun gedachten bij de huidige behandeling 

te houden en niet teveel na te denken over toekomstige mogelijkheden. 

 

Owen: Ik ga er gewoon nog altijd van uit dat dat gaat lukken. Maar, ik denk daar 

niet teveel over na, maar zo gewoon, als algemeen gevoel geloof ik er wel nog in, 

want anders, ja, alleen als je er echt over gaat nadenken een beetje schrik voor 

wanneer stop je en, en, hoe spreek je dat af en… 

Chloe: …Hoe ver gaan we gaan, ja.” 

 

Verder proberen koppels met de behandelingen om te gaan door afleiding te zoeken. 

Ze spreken bijvoorbeeld af met vrienden die niet betrokken zijn bij de behandelingen, 

smijten zich in het werk of gaan veel sporten. Zo probeert men het overheersende 

karakter van de behandelingen eventjes aan de kant te zetten. 

 

Uitstellen van het einde van de behandelingen. 

Het behandelproces kan uit verschillende stappen bestaan. Men kan overgaan van de 

ene behandeling naar het andere, maar men kan ook de stap zetten van het gebruik 

van het eigen genetisch materiaal naar het gebruik van donormateriaal. Ook adoptie- 

en pleegkinderen zijn mogelijkheden die men kan overwegen. Uit interviews blijkt dat 

er een voorkeur bestaat om op een zo natuurlijk mogelijke manier zwanger te worden. 

“Hoe natuurlijker, hoe liever”, aldus Tobias. Hieruit kan men vermoeden dat er vooral 

een voorkeur is om op eigen houtje zwanger te worden (zonder beroep te moeten 
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doen op een fertiliteitskliniek) en dat de bereidheid tot andere mogelijkheden een 

functie is van de ‘natuurlijkheid’ ervan. Hoe dichter een bepaalde behandeling aansluit 

bij de natuurlijke gang van zaken, hoe meer aanvaarding die zal krijgen. Bij 

behandelingen waarbij alles kunstmatig gebeurt, ligt de drempel iets hoger. Wanneer 

de biologische band met het kind wegvalt, wordt die drempel weer verhoogd. De 

exacte rangschikking van behandelingen volgens ‘natuurlijkheid’ zou kunnen 

verschillen tussen koppels, maar opvallend is dat de meesten hun grenzen van 

bereidheid blijken te verleggen tijdens het behandelproces. Zo krijgen bepaalde 

stappen in de loop van de tijd meer aanvaarding of blijft men langer met de 

behandelingen bezig dan oorspronkelijk gepland. 

 

Jack: Ja, op den duur… Ik weet zelf niet meer wa da 'k, zo bijvoorbeeld adoptie, ik, 

vier jaar geleden ja, nooit! Alstublieft! Maar nu zou ik da al niet meer durven 

zeggen. 

 

Een verklaring voor deze groeiende bereidheid is het feit dat koppels het eindpunt van 

hun behandelproces hiermee steeds verder opschuiven. Zo wordt de optie 

“kinderloosheid” weer eventjes aan de kant gezet en overweegt men eerst andere 

opties, ook al zijn het alternatieven waar ze vroeger niet achter stonden. Dit fenomeen 

is dus te begrijpen als een vorm van vermijding. 

  

Beleving van de verleende zorg tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen 

De ervaringen van de deelnemers met betrekking tot de verleende zorg en de 

hulpverlening waarmee ze in contact zijn gekomen, worden in dit thema uiteen gezet. 

Opvallend is dat besprekingen hiervan vaak aan bod kwamen in de interviews, hoewel 

er geen rechtstreekse vragen hierover werden gesteld. Men kan hieruit afleiden dat dit 

thema voor de deelnemers erg van belang is.  
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Nood aan advies en informatie. 

De geïnterviewde koppels gaven vaak aan dat ze nood hadden aan meer informatie 

met betrekkingen tot de diagnose, de behandelingen en allerlei gerelateerde 

gebeurtenissen (zoals zwangerschap of een miskraam). Ze hechten ook veel belang aan 

de raadgevingen van de artsen en hadden daarom meer advies willen krijgen tijdens 

de behandelingen. Zulke informatie en adviezen hebben koppels nodig om beslissingen 

te maken, maar ook om de situatie ten volle te begrijpen. 

 

Lily: Dus ja, maar met die PCOS had ik ook wel ah zo iets van, 't was een euh een 

andere gynaecoloog, nu we hadden die mens nog nooit gezien, en hij had dat 

vermoeden uitgesproken, maar hij had niet gezegd wat dat dat was, en dit en dat. 

Ja met als gevolg, wat doe je, ge komt thuis, ja slecht, slecht eigenlijk, ge mocht da 

eigenlijk niet doen, ma ja ge begint op te zoeken op internet he, en dan had ik wel 

zoiets van “wat is da nu weer?”, allez ja ik was echt ah zo wa in paniek dan. 

 

Verder is er ook een nood aan normalisatie. Koppels vinden het belangrijk om te weten 

hoe de behandelingen bij anderen lopen en of er nog mensen dezelfde ervaringen 

hebben. Dit stelt hen gerust en kan hen helpen bij de verwerking van tegenslagen. 

 

Denis: Maar ook ja, achteraf hoor je dan dat het helemaal niet zo, zo abnormaal is 

en dat dat vrij vaak voorkomt de eerste maanden dat dat afgebroken wordt. Dan 

wel. Maar daarvoor wist je dat ook niet. Dat helpt ook wel om dat een plaats te 

geven en het in het juiste perspectief te zien. Er zijn er wel veel die het al eens. En je 

hoort dat dan ook van andere koppels en zo. Allez, ja, als je dat dan vertelt: “ik heb 

ook twee kinderen, maar ik heb zoveel miskramen gehad”. 

 

Zich voelen als een nummertje in een babyfabriek. 

De metafoor van de babyfabriek komt bij twee koppels letterlijk aan bod. Ook in het 

verhaal van andere koppels komen aspecten hiervan naar boven. De deelnemers 

geven aan dat ze het gevoel hebben slechts een nummertje te zijn voor het UZ, zonder 
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verdere betekenis. Koppels krijgen ook telkens te maken met verschillende artsen, wat 

dit gevoel versterkt en tot kwaadheid en frustratie leidt.  

 

Denis: ...ge voelt minder nu, een persoonlijke aanpak. Het is nu meer zo gelijk een 

fabriekske geworden... 

Tania: ...een nummertje... 

Denis: ...die baby's moet opleveren. En je bent maar een van de, het is natuurlijk ook 

zo he. 

Tania: En op de duur krijg je zo een beetje het gevoel van “k ben hier die die hier al 

zolang komt, en bij wie ze nog geen resultaat geboekt hebben”. En soms voel ik echt 

zo van “ik ben slecht voor hun statistieken”. En dat is, en ja, dan vind ik dat dat niet 

mag in zo'n dienst. Ja, daar heb ik het er wel. 

 

Het gebeurt ook dat koppels het gevoel krijgen dat de hulpverlening hun 

vruchtbaarheidsprobleem niet au serieux neemt. Verder ligt de controle over de 

opstart van de behandelingen en het overstappen naar een volgende behandeling voor 

een groot stuk bij de arts. Dit kan tot frustratie leiden wanneer men zelf een andere 

visie heeft over het verloop van de behandelingen. 

 

Zara: Die zei dat zelf ook: “We sturen niet zomaar mensen door naar de 

fertiliteitsafdeling”, zo niet te snel. Dus da ‘s dan wel moeilijk op dat moment, eh? 

Dat ge zo voelt er is hier iets ma. Dat ze zo denken, het komt wel in orde en. 

Ethan: (lacht) ja da was in het begin heel de tijd zo. 

Zara: Ja! 

Ethan: “Goh da ’s niks, je bent nog jong”. 

Zara: …Ja. Ja, want dat hoort ge ook heel veel. 

Ethan: …Dat is altijd hetzelfde. 

Zara: Vanaf dat je nog… 

Ethan: “’t Is niks, je bent nog jong”. 
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Zara: …Geen dertig bent, of toch nog geen vijfendertig denk ik? Ze zeiden heel de tijd 

“Je bent nog jong”, maar zelf voelt u, ge ziet rondom u iedereen van uw leeftijd aan 

kinderen bezig, al hun tweede kind, allez zo. Dat is euh. 

 

Nood aan meer omkadering. 

Tijdens de diagnosestelling en behandelingen komen koppels met 

vruchtbaarheidsproblemen vaak in een medische wereld terecht waar ze weinig 

ondersteuning ervaren. Moeilijk verwerkbare diagnoses worden zonder meer 

meegegeven, koppels worden verondersteld over allerlei kennis en capaciteiten te 

beschikken en de hulpverlening is moeilijk te bereiken. Uit de interviews komt de nood 

aan meer omkadering tijdens het behandelproces sterk naar boven. 

 

Denis: Voor hen is dat allemaal evident, voor ons is dat nieuw. […] je hebt het gevoel 

dat je toch te weinig… 

Tania: Heel veel dingen zijn voor hen zo vanzelfsprekend, dat ze ze... 

Denis: ... dat ze ze niet meer uitspreken. 

Tania: En dan van die Pregniel zetten ook, “ja, ga je die Pregniel zelf zetten?”. Het is 

een picuur die je moet krijgen elke maand. Euh, neen, ik kan geen picuur zetten bij 

mijzelf. Dan zeg ik bij mijn huisarts “ja, kan je eens bij mij tonen hoe dat moet, want 

ze vinden dat daar heel normaal dat ik dat zelf zou doen. 

 

Verder geven koppels aan dat ze meer psychologische ondersteuning nodig hebben 

tijdens de behandelingen. De mogelijkheid hiertoe zou hen aangeboden moeten 

worden, zodanig dat ze er niet zelf naar hoeven te vragen. Dit vormt namelijk een 

drempel waar sommige koppels niet over geraken. Andere koppels zetten wel de stap 

naar een psycholoog, maar merken dat deze dan niet onmiddellijk beschikbaar is.  

 

Zara: En toen, euh, stond ik op het punt om hier ook wel een psycholoog, allez 

daarmee te praten. […] Bleek toen, want dat was dan in februari, begin februari. 

Eerste plaats was dan zo pas ergens in april. […] Dus 'k vond dat wel even van “Oei”. 



42 

Als ge daar dan nood aan hebt dan moet ge dan misschien zo, daar twee maand op 

wachten. 

 

Rol van de omgeving 

Koppels leven altijd binnen een bepaalde context waardoor ze ook in contact komen 

met anderen. In dit thema wordt beschreven welke rol deze personen hebben op een 

koppel gedurende het behandelproces. 

 

Druk voelen vanuit de omgeving. 

Uit de interviews blijkt dat koppels het vaak frustrerend vinden wanneer mensen in 

hun omgeving zwanger worden of wanneer ze in contact komen met mensen die reeds 

meerdere kinderen hebben. Verschillende partners vertellen ook dat ze zich vaak 

jaloers voelen hierdoor. Wanneer koppels ervaren dat veel van hun leeftijdsgenoten 

aan kinderen beginnen, voelen ze een extra druk om zelf ook zwanger te worden. 

 

Zara: Ja, en hetzelfde ook als er dan iemand in de omgeving zwanger werd, ik kon 

mij dat dan erg aantrekken. […] Zo een steek van “Oei, die is ook al zwanger” en 

“Waarom lukt dat bij hen dan direct en bij ons nie?” En, dan is da weer zo heel 

frustrerend. 

 

Het kan ook zijn dat omgeving een extra druk legt op de behandelingen doordat zij 

meewachten op de resultaten en ook teleurgesteld zijn wanneer het niet lukt. Soms 

verwachten mensen uit de omgeving dat de behandelingen snel resultaat zullen geven 

en zijn ze verrast wanneer het ‘nog altijd’ niet gelukt is. Anderen vinden misschien dat 

koppels positief moeten blijven en de moed niet mogen laten zakken, waardoor er een 

druk ontstaat om optimistisch te blijven. Er zijn dus verschillende manieren mogelijk 

waarop de omgeving druk kan leggen op het koppel. 

 

Chloe: …Ah ja. Ik vind dat gewoon niet leuk. Ja, dat iedereen weet op welke dag. 

Owen: Dat je slecht of goed nieuws gaat krijgen. 
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Chloe: …Dat die worden teruggeplaatst en op welke dag dat je inderdaad goed of 

slecht nieuws gaat krijgen. Dat vind ik echt niet leuk. Dat je zo. Ik denk dat de 

mensen dan ook heel de tijd scannen om te kijken of dat er op mijn gezicht al iets 

van euh, blijdschap of teleurstelling te zien is. En dat wil ik gewoon niet meer, da. Ik 

heb dan ook het gevoel inderdaad dat die druk nog veel groter is. Dus dat vind ik 

niet zo fijn. […] Goh, ja, ik vind dat ook wel lastig om al die mensen dan ook weer 

iedere keer teleur te stellen. Je voelt dat dan ook echt dat die daar echt mee inzitten 

en dat die daar dan ook, ja, op de duur euh, bijna verdrietig van worden dat dat bij 

ons maar niet wil lukken. Ja. 

 

Omgeving wil steunend zijn, maar is het niet altijd. 

Verschillende koppels geven aan dat ze steun ervaren hebben uit hun omgeving, dit 

vanuit familie, vrienden en/of collega’s. Steun kan verschillende vormen aannemen, zo 

maakt men een onderscheid tussen emotionele en praktische steun. 

 

Emma: En euh, daarnaast heb ik ook superveel steun bij mijn collega’s gehad. Dat is 

echt heel fijn geweest. Ja, zowel emotioneel, maar ook gewoon op het werk, als er 

iets was en het ging niet meer, dan mocht ik naar huis en dan namen ze mijn taken 

over. Dus dat was echt super. Ja. 

 

Veel partners vertellen echter dat hun omgeving hen wel probeerde te steunen, maar 

dat deze pogingen een averechts effect hadden. De omgeving erkent vaak de ernst van 

het probleem niet en minimaliseert, of geeft niet de juiste soort steun op de juiste 

momenten. 

 

Lily: Mijn familie, mijn euh m’n moeder, ze belt dan ah zo, allez 't was m’n zuster, “ja 

goh, ik peis toch dat gij niet zwanger kunt worden omdat gij te veel sport.” Ma ja 

ma echt dat is echt niet geestig voor te horen. En of mijn moeder dan: “ja ik peis dat 

gij een beetje te weinig vetgehalte hebt, ge bent wel gespierd, ma ge eet te weinig 

vet, goh zou ge niet beter een keer uw vetgehalte laten onderzoeken?” Ze wil me 
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wel, dat is helpend bedoeld, maar dat geeft ah zoiets van ja he altijd insinuaties van 

ja he “ge moet toch wel iets verkeerd doen, want dat lukt niet bij u”. En ge merkt dat 

ze ook ah zo een onmacht hebben van allez, ze willen niets liever he dan da 'k ook 

een kindje heb, maar op den duur beginnen ze zo, allez ja … Eigenlijk is 't zo, 

onbewust doet dat mij zeer, zo van allez, “wat zeggen ze nu?”, allez. En dan begint 

ge te peinzen “zou da nu echt zo zijn?” 

 

De familie van Lily probeert behulpzaam te zijn door allerlei verklaringen te zoeken 

voor het feit dat zij niet zwanger geraakt. Lily legt echter uit hoe onaangenaam en 

kwetsend ze dit vindt en hoe ze hierdoor aan zichzelf begint te twijfelen. De 

verklaringen van haar familie zijn in haar beleving alles behalve steunend.  

 

Vooral mensen die in dezelfde situatie zitten, zijn steunend. 

Wie zelf moeilijkheden heeft ondervonden bij het zwanger worden en wie zelf 

vruchtbaarheidsbehandelingen heeft meegemaakt, biedt veel steun aan de 

deelnemende koppels. Deze mensen hebben meer begrip voor hun ervaringen, omdat 

zij ook zelf in die situatie gezeten hebben en gemakkelijk perspectief kunnen nemen. 

Dit maakt dat ze ook op een andere manier reageren en steun geven dan mensen die 

zulke ervaringen niet hebben meegemaakt. 

 

Benjamin: Daar ben ik wel van verschoten, er waren eigenlijk verschillende collega’s 

die zeiden van: “Bij ons is 't ook moeilijk geweest”. Of, een collega die bij mij zit heeft 

ook een buitenbaarmoederlijke gehad en andere collega’s ook met inseminatie-, dus 

dan vertellen mensen plots wel veel. Dus bij mij op ‘t werk heb ik daar eigenlijk wel 

steun in gehad euh, van mijn dichte collega's. […] En qua vrienden, ik heb zo vaak 

het gevoel dat de meeste ook niet eigenlijk... ergens heb ik zoiets van “de meeste 

beseffen ook niet wat dat is”. Ergens is dat logisch, ge beseft dat maar als je dat 

meemaakt.” 
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Discussie 

Bespreking resultaten 

Deze studie vertrok vanuit een brede vraagstelling naar de beleving van 

vruchtbaarheidsbehandelingen bij koppels. Er werd gekozen voor IPA (Smith & Osborn, 

2003) om de persoonlijke ervaringen van de deelnemers zo goed mogelijk te vatten. 

Hoewel elk van deze ervaringen uniek is, kon men toch een aantal thema’s 

construeren op basis van de getuigenissen van de deelnemers.  

Uit deze resultaten blijkt dat de participanten duidelijk verschoten hebben van de 

diagnose met betrekking tot het vruchtbaarheidsprobleem. Ze hadden nooit verwacht 

dat zwanger worden problematisch zou zijn. Het onverwachte van de diagnose wordt 

ook beschreven in de studie van Ulrich & Weatherall (2000) en gesuggereerd door de 

bevindingen van Glover et al. (2009) die vonden dat koppels hun vruchtbaarheid als 

vanzelfsprekend beschouwden. Verder gaven de deelnemende koppels in onze studie 

aan gevoelens van schaamte en schuld te ervaren ten gevolge van de diagnose. De 

gevonden schaamtegevoelens kan men in verband brengen met de resultaten van 

Beaurepaire et al. (1994) en Berg et al. (1991) die aantoonden dat 

vruchtbaarheidsproblemen inwerkten op de zelfwaardering van hun deelnemers. Ook 

schuldgevoelens worden in de literatuur herhaaldelijk teruggevonden. Men focust 

hierbij vaak op de verschillen tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen meer 

schuld ervaren dan mannen (Abbey & Halman, 1995; Beaurepaire et al., 1994; Berg et 

al., 1991). In ons onderzoek kwamen schuld- en schaamtegevoelens vooral voor bij de 

persoon die de diagnose gekregen had, onafhankelijk van het geslacht van deze 

persoon. 

Ook tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen ervaren de deelnemers in onze studie 

heel wat emoties. Na een mislukte behandelpoging voelen koppels zich vaak 

depressief. Ook frustratie en teleurstelling worden hierbij benoemd. Dit is in 

overeenstemming met bevindingen uit de literatuur waaruit blijkt dat mislukte 

pogingen tot depressie (Pasch et al., 2012), kwaadheid en teleurstelling (Leiblum et al., 

1987) leiden. Verder komen angst en stress in ons onderzoek vaak naar boven. Ook dit 

is in overeenstemming met de literatuur (Beaurepaire et al., 1994; Boivin et al., 1998). 
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Deze gevoelens hebben niet zozeer te maken met een mislukte behandelpoging, maar 

eerder met de wachtfases tijdens de behandelingen. Koppels geven aan dat het 

telkens bang afwachten is op de resultaten van de behandelingen en dat dit veel stress 

met zich meebrengt. Ook andere auteurs (Boivin et al., 1998; Kentenich, 1989) 

concluderen dat vooral de onzekerheid en het afwachten tijdens de behandelingen 

stresserend zijn. Naast deze negatieve emoties, ervaren koppels uit huidige studie 

echter ook periodes van hoop en optimisme. Zo worden de behandelingen telkens 

beleefd in termen van uitersten, van hoop naar wanhoop. Twee koppels maken de 

vergelijking met een rollercoaster, een metafoor dat ook in de literatuur gekend is 

(Cousineau et al., 2004; Imeson & McMurray, 1996; Watkins & Baldo, 2004). Hoewel 

veel van voorgaande studies (e. g. Beaurepaire et al., 1994; Boivin et al., 1998) 

gefocust hebben op verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de 

emotionele beleving van de behandelingen, komen dergelijke verschillen in onze 

studie weinig naar boven. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in het feit dat 

geslachtsverschillen geen focuspunt vormden van het onderzoek, waardoor de 

deelnemers er ook niet expliciet naar werden gevraagd. Verder brachten de koppels 

tezamen hun verhaal, waardoor ze misschien automatisch meer de nadruk legden op 

hun gemeenschappelijke ervaringen. Toch is het duidelijk dat mannen en vrouwen elk 

op hun eigen manier belast worden door de behandelingen. Vrouwen ervaren een 

negatieve weerslag van de behandelingen op het lichaam, zoals de literatuur ook 

aangeeft (Meyers et al., 1995; Onat & Beji, 2011; Redshaw et al., 2007). Mannen staan 

hier weliswaar verder van af, maar willen hun partner zo veel mogelijk ondersteunen 

en proberen zich op verschillende manieren te betrekken bij de behandelingen. Dit 

sluit aan bij het onderzoek van Laffont & Edelmann (1994) waarbij de partnerrelatie de 

belangrijkste bron van sociale steun bleek te zijn. Anderzijds lijkt het alsof dergelijke 

steun niet altijd het gewenste effect heeft. Verschillende koppels geven in de huidige 

studie aan dat er periodes zijn geweest waarbij zij als koppel verder uit elkaar kwamen 

te staan omwille van de behandelingen. Dit had vaak te maken met het feit dat 

partners zich onbegrepen en ongesteund voelden. Daarnaast gaven veel koppels 

echter ook aan dat ze tijdens de behandelingen dichter naar elkaar zijn gegroeid, een 
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bevinding die reeds in verschillende studies naar voren is gekomen (Downey & 

McKinney, 1992; Peterson et al., 2003; Ponjaert-Kristoffersen & Baetens, 1999; 

Schmidt et al., 2005a). Op basis van onze data kunnen we concluderen dat koppels ten 

gevolge van de behandelingen in beweging worden gebracht, en dat dit in 

verschillende richtingen kan zijn. Een laatste bevinding met betrekking tot de beleving 

van de behandelingen, heeft te maken met het overheersende karakter van de 

behandelingen. Koppels geven namelijk aan dat ze omwille van het 

vruchtbaarheidsprobleem en de behandelingen in één levensfase zijn blijven hangen. 

De behandelingen worden het focuspunt van het dagdagelijkse gebeuren, hun leven 

draait er rond. Volgens Cousineau & Domar (2007) leidt dit zelfs tot een verwaarlozing 

van andere aspecten van het leven. Dit sluit aan bij wat koppels ons vertellen, hun 

leven wordt als het ware geblokkeerd door de behandelingen. 

Wanneer we stilstaan bij de manier waarop koppels omgaan met het probleem en de 

behandelingen, kunnen we vooral een onderscheid maken tussen actieve en 

vermijdende strategieën. Hanteert men de categorieën van Lazarus & Folkman (1984) 

dan kunnen we de opstart van de behandelingen en het feit dat men 

behandelpogingen snel op elkaar laat volgen, beschouwen als actieve, taakgerichte 

copingstrategieën. Betekenis geven aan de behandelingen door erover te praten, 

humor te hanteren en externe tekens te zoeken om de resultaten te verklaren, 

beschouwen we eerder als emotiegerichte strategieën. Edelmann et al. (1994) zien 

deze ook als een vorm van vermijding. Een andere uiting van vermijding vindt men 

terug bij het feit dat koppels niet teveel willen denken aan toekomstige stappen in het 

behandelproces. Hun bereidheid tot deze stappen wordt ook steeds verhoogd, 

waardoor ze het einde van de behandelingen kunnen vermijden. Daarnaast proberen 

ze gedachten aan de behandelingen uit hun hoofd te zetten door afleiding te zoeken 

en durven ze niet teveel hopen op een geslaagd resultaat om teleurstelling te 

vermijden. 

Koppels in deze studie voelen vaak ook druk van buitenaf om aan kinderen te 

beginnen, een geslaagde behandeling te hebben of positief te blijven. Koppels willen 

anderen niet teleurstellen, wat ook blijkt in de studie van Glover et al. (2009). 
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Daarnaast ervaren koppels jaloezie en frustratie ten opzichte van mensen in de 

omgeving die zwanger werden of kinderen hadden. Dergelijke gevoelens werden ook 

gevonden in het onderzoek van Ponjaert-Kristoffersen & Baetens (1999) en leidden bij 

hun deelnemers zelfs tot vermijding van zwangere vrouwen. Dit vermijdingsgedrag 

alsook de gevonden sociale isolatie uit andere studies (Berg et al., 1991; Onat & Beji, 

2011) komt in ons onderzoek niet naar boven. Dergelijke verschillen tussen de rol van 

de omgeving in ons onderzoek en de bevindingen uit de literatuur zijn mogelijks te 

wijten aan toeval (de steekproefgrootte is behoorlijk klein). Uit literatuur blijkt ook dat 

vruchtbaarheidsbehandelingen vaak een negatieve invloed hebben op het 

professioneel leven van partners (McLaney et al., 1995; Onat & Beji, 2011; Redshaw et 

al., 2007). In tegenstelling tot deze bevindingen, vertellen koppels in de huidige studie 

dat hun collega’s en leidinggevenden veel steun bieden en flexibel omgaan met de 

werkuren om aan het behandelschema tegemoet te komen. Hoewel de werkomgeving 

steunend kon zijn, vertelden koppels vooral steun te krijgen van mensen die dezelfde 

ervaringen deelden. Deze personen konden gemakkelijker hun perspectief innemen en 

reageerden op een andere manier dan mensen die geen ervaring hadden met 

vruchtbaarheidsbehandelingen. Wie er geen ervaring mee heeft, reageert namelijk op 

een goed bedoelde, maar soms onbegripvolle manier waardoor koppels zich niet 

gesteund voelen. 

Verder blijkt dat koppels heel wat onvervulde noden en wensen hebben met 

betrekking tot de verleende zorg tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen. Een eerste 

luik hiervan betreft vooral praktische zaken. Koppels hebben nood aan meer 

informatie en advies met betrekking tot de behandelingen en alles wat ermee te 

maken heeft. Ze hebben de indruk dat dergelijke informatie voor de hulpverlening 

zodanig vanzelfsprekend is, dat men deze informatie aan de patiënten vergeet mee te 

delen. Dit werd reeds beschreven in een studie van Souter et al. (1998), die vond dat 

ongeveer drie vierden van de deelnemers aangaf meer informatie te willen krijgen 

tijdens hun behandelingen. Deze studie beschreef verder hoe de deelnemers zich 

onvoldoende geholpen voelden met betrekking tot de emotionele aspecten van de 

vruchtbaarheidsbehandelingen. Boivin (1997) geeft een overzicht van andere studies 
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met gelijkaardige bevindingen. Dit is een tweede luik van de noden van koppels 

gedurende vruchtbaarheidsbehandelingen, het gaat vooral om psychologische zaken. 

Deelnemers uit de huidige studie geven aan meer psychologische ondersteuning te 

willen krijgen tijdens het behandelproces. Het zou voor hen duidelijker moeten zijn dat 

dergelijke ondersteuning beschikbaar is en in crisismomenten zouden raadplegingen 

ook zonder voorafgaande afspraak moeten mogelijk zijn. 

 

Sterktes en beperkingen van het onderzoek 

Een eerste beperking van dit onderzoek betreft de generaliseerbaarheid van de 

resultaten. Deze studie werd uitgevoerd met een kleine steekproef (n = 21), de 

bevindingen moeten dan ook op een meer idiografische manier bekeken worden dan 

bevindingen van grootschalige studies. Verder weet men uit studies (e. g. Olivius et al., 

2004; Rajkhowa et al., 2006) dat koppels hun vruchtbaarheidsbehandelingen vaak 

vroegtijdig beëindigen omwille van de psychologische last ervan. Het zou kunnen dat 

dergelijke koppels de behandelingen op een andere manier beleefd hebben dan de 

koppels die aan dit onderzoek deelnamen. De resultaten die hierboven gepresenteerd 

worden, slaan daarom niet op alle koppels die met vruchtbaarheidsproblemen te 

maken hebben, maar moeten begrepen worden binnen de context van dit onderzoek. 

Een tweede beperking van deze studie slaat op het feit dat de interviews op 

verschillende locaties en door verschillende personen werden afgenomen. De 

interviews vonden namelijk plaats bij de koppels thuis, op de Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent of in het UZ Gent op de 

Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde. Het zou kunnen dat koppels door deze 

verschillende omgevingen beïnvloed werden. Misschien roept het UZ Gent vooral 

medische aspecten van de behandelingen op terwijl de thuiscontext eerder 

geassocieerd wordt met relationele ervaringen. Dergelijke invloeden zijn speculatief, 

maar kunnen niet worden uitgesloten. Daarnaast zou het kunnen dat verschillen in de 

stijl of achtergrond van de interviewers hun houding of manier van vraagstelling 

beïnvloed heeft, wat op zijn beurt een invloed zou kunnen hebben op het verhaal van 

de deelnemers. 
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Veel kwalitatieve studies rond onvruchtbaarheid worden bekritiseerd omwille van hun 

retrospectieve aard (Greil, 1997). Op het moment van de dataverzameling waren de 

deelnemende koppels in dit onderzoek echter nog met de 

vruchtbaarheidsbehandelingen bezig, ofwel hadden ze recent zwangerschap bereikt. 

Een sterkte van deze studie is dus dat koppels hun ervaringen vanuit een actueel 

standpunt vertelden, in plaats van terug te blikken op het verleden. 

Verder werden koppels in dit onderzoek samen geïnterviewd. Volgens Taylor & Vocht 

(2011) kan de aanwezigheid van beide partners zowel tot een verrijking als een 

verarming van de data leiden. Bjornholt & Farstad (2012) argumenteren echter dat het 

interviewen van koppels vooral voordelen heeft. In lijn met deze auteurs geloven wij 

dat deze manier van dataverzameling tot rijkere en meer genuanceerde verhalen heeft 

geleid. Partners kregen kans om elkaar aan te vullen en tegen te spreken, en vaak riep 

het verhaal van de ene weer iets nieuws op bij de andere. Op die manier kregen we 

een gezamenlijk perspectief op de beleving van de vruchtbaarheidsbehandelingen. 

Door de deelnemers samen te interviewen, kregen we ook de kans om interacties 

tussen partners te observeren. 

Een bijkomende sterkte van deze studie is dat men de focus van de literatuur heeft 

trachten te verruimen door de beleving van de behandelingen in hun totaliteit te 

bevragen in plaats van zich te concentreren op specifieke componenten ervan. Koppels 

kozen zelf welke aspecten van hun ervaringen ze aan bod wilden brengen. Door 

gebruik te maken van een semi-gestructureerd interview en de interpretatieve 

fenomenologische analyse (Smith & Osborn, 2003), menen we dat de onderzoeksvraag 

uitvoerig is beantwoord. 

 

Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Onze onderzoeksvraag werd vooral beantwoord door het tweede thema, Beleving van 

de vruchtbaarheidsbehandelingen. De resterende thema’s zijn er als het ware 

spontaan bij gekomen doordat deze betrokken werden in het verhaal van de 

deelnemers. Dit wijst erop dat ook deze thema’s van belang zijn voor koppels die 

vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan. Verder onderzoek is nodig om ook elk van 
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deze onder de loep te nemen en van dichterbij te bestuderen. Vooral het thema 

Beleving van de verleende zorg vereist speciale aandacht gezien dit belangrijke 

praktische implicaties heeft. Toekomstig onderzoek moet de gebreken binnen de 

hulpverlening verder concretiseren. Het is ook belangrijk om verder uit te zoeken wie 

baat heeft bij psychologische begeleiding (alle koppels die 

vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan, of enkel deze die klinische scores vertonen 

op maten van angst en depressie), gezien dit in de literatuur onduidelijk blijft. 

Ten laatste zou het interessant zijn om in toekomstige studies ook koppels op te 

nemen die een diagnose kregen met betrekking tot vruchtbaarheidsproblemen, maar 

geen behandelingen hebben opgestart ofwel vroegtijdig de behandelingen hebben 

beëindigd. Men kan zich afvragen of zij de diagnose (en eventuele behandelingen) op 

een andere manier beleven dan de koppels in onze studie. Ook de manier waarop zij 

met het probleem omgaan (zonder behandelingen) is een interessante 

onderzoekspiste. 

 

Implicaties voor de praktijk 

Dit onderzoek wijst op het belang van de hulpverlening binnen fertiliteitscentra. Zowel 

de diagnose als de vruchtbaarheidsbehandeling eist zijn tol bij koppels. Het zijn zware 

periodes die gepaard gaan met heel wat wisselende gevoelens. Het is belangrijk dat de 

hulpverlening hier aandacht voor heeft en partners helpt om doorheen deze 

levensfase te komen. Dit begint bij het geven van duidelijke en volledige informatie. 

Hierbij is het van belang dat men ook nagaat of deze informatie in de eerste plaats 

begrepen, maar later ook onthouden werd. Ook gegevens met betrekking tot 

prevalentie en slaagkansen zouden op een transparante manier aan koppels moeten 

worden meegedeeld. Dit normaliseert het probleem waardoor koppels het 

gemakkelijker kunnen plaatsen en het helpt hen ook bij het maken van beslissingen. 

Verder moet de hulpverlening psychologische ondersteuning aanbieden tijdens het 

behandelproces. Vooral tijdens de wachtfases en na een mislukte behandelpoging 

hebben koppels het moeilijk en zouden ze baat hebben bij extra ondersteuning. Het is 

belangrijk dat deze gedurende het behandelproces af en toe wordt aangeboden, 
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zodanig dat partners er niet zelf naar hoeven te vragen. De praktische aspecten ervan 

(e. g. kostprijs) worden best van bij het begin van de behandeling besproken. Naast het 

opvangende luik van de psychologische hulpverlening, zou ook een begeleidingsluik 

welkom zijn. Deze zou koppels kunnen helpen door behulpzame copingstrategieën aan 

te leren en stil te staan bij bruikbare communicatie- en steunverleningprocessen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 (Onderzoeksopzet en informed consent) 



62 

 

 



63 

 



64 

Bijlage 2 (Interview guideline) 

 

Verloop/ 
Techniek 

Vragen/Thema’s 

Open 
vragen 

Kinderwens en beslissingen 
Hoe is jullie kinderwens begonnen? 

Ruimte 
voor 
beleving 

Beleving van de behandeling 
Wanneer hebben jullie voor het eerst de 
stap naar medische hulp gezet?  
 
Er zijn dan wellicht een aantal 
onderzoeken geweest rond het feit dat 
het bij jullie niet snel lukte om zwanger 
te worden [Pauze]. Hoe was dat voor 
jullie? Ѻ 
 
Hoe beleven jullie de behandelingen? Ѻ 
Hoe is dat voor jullie als koppel?  
Hoe is dat voor jullie op seksueel vlak? 

Omgeving  
Hebben jullie aan iemand in jullie 
omgeving verteld dat jullie hier in 
behandeling zijn of niet echt?  
 
Welke reacties kregen jullie zoal 
vanuit jullie omgeving? (vb. 
vrienden, collega’s, familie) 

Toekomstperspectieven 
Hoe zien jullie het verdere 
verloop van de 
behandelingen?  
Hebben jullie onderling 
bepaalde afspraken 
gemaakt over de 
behandelingen die nog 
zouden volgen of niet 
echt? 

Onthulling 
Zouden jullie later met jullie kind spreken over 
hoe het er gekomen is (of …)?  
Hoe zien jullie dat?  
 
 

[Samenvatten en feedback vragen.] 

Verder 
exploreren 
(ruimte 
voor 
moreel 
redeneren) 

We gaan nu op een aantal zaken dieper in. Als er zaken zijn waar jullie het liever niet over hebben, mogen jullie dat altijd zeggen. 

Ouderschap 
Ouderschap is iets waar er 
weinig definities over 
bestaan, vandaar dat we dit 
aan jullie vragen.. 
 
Als we het nu zouden hebben 
over ouderschap in het 
algemeen, wat is dat precies, 
een ouder?  
Wat betekent ouderschap 
voor jullie?  
 

Genetisch – niet genetisch 
Opdracht met kaartjes.  
Hebben jullie er al aan gedacht wat jullie 
zouden doen mocht het niet lukken met jullie 
eigen materiaal (eicellen en spermacellen)?  
 
Wat zouden voor jullie alternatieven kunnen 
zijn?  
 
Zouden jullie de volgende opties in de 
volgorde van jullie voorkeur kunnen leggen? 
(In de veronderstelling dat het medisch 
allemaal even zinvol zou zijn.) 
Beslissing benoemen  

Visie op overerfbaarheid 
Wat betekent het voor jullie om 
een genetische link te hebben 
met jullie toekomstig kind? 

Casus 
Om wat dieper in te gaan op jullie 
persoonlijke opvattingen hebben we 
een verzonnen verhaal bij, waar we 
graag een paar vragen over zouden 
stellen. 
Het is de bedoeling dat jullie daarbij 
jullie eigen opvattingen volgen, niet hoe 
jullie denken dat het wettelijk geregeld 
zou kunnen worden. 
Ik lees het verhaal voor, maar jullie 
kunnen ondertussen meelezen op dit 
blad. 
Als A zou overlijden? 

Slot [samenvatten en feedback vragen][Participanten bedanken voor hun deelname.] 


