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Van links naar rechts: 

Peter Degand kinderwensvader, prof.dr. Lode Godderis 

KUL/IDEWE/oprichter Kinderwens ExpertiseNetwerk, minister van werk 

Kris Peeters, Shanti Van Genechten oprichtster Kinderwens 

ExpertiseNetwerk, Cathérine Fonck voormalig minister van 

volksgezondheid Wallonië en organisator ronde Tafel (CDH), 

Rechtstaand Laurence Heris kinderwensmoeder 

  



VERSLAG 14 FEBRUARI 2019 RONDE TAFEL KINDERWENS 

Ter attentie van: 

- De partijvoorzitters en de leden van de commissie sociale zekerheid van het Federaal 

Parlement 

- De leden van de Nationale Arbeidsraad  

Naar aanleiding van: 

- De vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Werk, 

Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke 

Kansen en Personen met een beperking, over "de bescherming van mannelijke en 

vrouwelijke werknemers die afwezig zijn op het werk in het kader van de diagnose en de 

behandeling van onvruchtbaarheid" (nr. 27914), vraag 13, p. 26 

(https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1040.pdf)  

- De pers- en de maatschappelijke belangstelling omtrent kinderwens, ivf en werk  

- De Ronde Tafel van 14 februari 2019 op vraag van parlementslid Catherine Fonck (CDH), de 

commissie gezondheid, werk & sociale zekerheid en de Kinderwenshuizen 

Waren aanwezig:  

- De heer Kris Peeters, minister van Werk  

- Oprichters Kinderwens ExpertiseNetwerk 

Professor Lode Godderis (hoogleraar omgeving en gezondheid KULeuven/ directeur 

onderzoek Idewe) &Shanti Van Genechten  (http://www.kinderwens.org)  

- Kinderwensouders Laurence Heris & Peter Degand 

- Hanne De Roo, attaché VBO werk & sociale zekerheid 

-Zorgverleners en zorgverleners in opleiding uit het zorgnetwerk van Kinderwens 

ExpertiseNetwerk 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1040.pdf
http://www.kinderwens.org/


- VTM-nieuws 

-Medewerkster Evita Willaert 

Waren mee uitgenodigd: 

- N-VA: Daphné Dumery (daphne.dumery@dekamer.be), Karolien Grosemans 

(karolien.grosemans@dekamer.be) en Jan Spooren (jan.spooren@dekamer.be)  

- PS: Frédéric Daerden (frederic.daerden@lachambre.be), Jean-Marc Delizée (jean-

marc.delizee@lachambre.be) en Olivier Henry (ohenry3@mac.com) 

- MR: David Clarinval (david.clarinval@lachambre.be), Sybille de Coster-Bauchau 

(sybille.bauchau@lachambre.be) en Stéphanie Thoron (stephanie.thoron@lachambre.be) 

- CD&V: Nahima Lanjri (nahima.lanjri@dekamer.be) en Stefaan Vercamer 

(stefaan.vercamer@dekamer.be) 

- Open Vld: Egbert Lachaert (egbert.lachaert@dekamer.be) en Vincent Van Quickenborne 

(vincent.vanquickenborne@dekamer.be)  

- Sp.a: Meryame Kitir (meryame.kitir@dekamer.be) 

- Ecolo-Groen: Evita Willaert (evita.willaert@dekamer.be) 

- CdH: Catherine Fonck (catherine.fonck@lachambre.be) 

- Pvda-Ptb: Gille Feyaerts (gille.feyaerts@pvda.be) en Raoul Hedebouw 

(raoul.hedebouw@chambre.be)  

Toegezegd: 

Evita Willaert - Groen 

Sonja Becq  - CD&V 
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Achtergrond/probleemstelling: 

Het hebben van eigen kinderen is voor veel mensen een belangrijk levensdoel. Helaas wordt 

15% tot 25% van de westerse koppels getroffen door onvruchtbaarheid. Gelukkig biedt de 

wetenschap steeds meer mogelijkheden om de kinderwens van deze ouderparen toch in 

vervulling te laten gaan. Zo werd in 2015 één op veertien Belgische vrouwen zwanger na een 

vruchtbaarheidsbehandeling. Het aantal fertiliteitsbehandelingen zal in de toekomst alleen 

maar toenemen, zegt Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en 

Gezondheid (KU Leuven en medeoprichter Kinderwens ExpertiseNetwerk). Toch weten we 

nog te weinig over de impact van een fertiliteitsbehandeling op het dagelijkse leven van 

vrouwen en koppels. We begrijpen dat het stress meebrengt, zowel binnen een relatie, in de 

sociale kring, financieel als seksueel, maar we weten niet wat het betekent voor het 

professionele leven. 

 

Professor dr. Lode Godderis en Shanti Van Genechten, oprichters van Kinderwens VZW, 

hebben met een eerste reeks diepte-interviews de aandacht gevestigd op die blinde vlek. Ze 

spraken tien vrouwen tussen 26 en 41 jaar en stellen vast dat er op de werkvloer weinig 

ervaring, maar vooral weinig begrip is.  

 

Vruchtbaarheidsbehandelingen hebben een sterke invloed op hoe men functioneert op het 

werk. Vrouwen geven aan dat ze minder gefocust zijn en minder goed presteren. Ook de 

onvoorspelbaarheid van dergelijke behandelingen brengt veel onzekerheid, stress en 

spanning mee. Zeker als men meerdere cycli moet ondergaan, is dit niet evident. De houding 

van de werkgever blijkt hierin cruciaal. Indien werknemers geen steun en begrip van 

werkgevers ervaren, dan verhoogt dit de spanning, in die mate zelfs dat vrouwen van job of 

functie veranderen. Anderen blijven langere tijd thuis op aanraden van hun arts, aldus 

professor dr. Lode Godderis. 

 

De volgende zaken werden besproken tijdens de Ronde Tafel:  

1. Emotionele impact en onvoorspelbaarheid van fertiliteitsbehandelingen: een 

vruchtbaarheidsbehandeling heeft een grote invloed op zowel de man als de vrouw. 



De vrouw ondergaat echter de hormoonbehandelingen, die enorm veel van haar 

lichaam vragen. Daarnaast hebben deze therapieën ook een invloed op hoe men zich 

voelt en op het algemene functioneren. Dat is niet alleen thuis zo, maar ook op het 

werk. Vrouwen geven zelf aan dat ze minder gefocust zijn en minder goed presteren. 

Naast de veel sterkere emoties die vrouwen doorgaans ervaren door deze 

behandelingen, kan een dergelijke therapie ook onvoorspelbaar zijn. Het doel van 

deze behandelingen, waarbij men de vrouw hormonaal stimuleert, is immers dat er 

eicellen geoogst kunnen worden. Tijdens deze stimulatie wordt de vrouw van zeer 

nabij opgevolgd, hetgeen vele echo’s en bloedafnames vraagt, die vaak ingepland 

worden wanneer men moet gaan werken. Dit kan spanningen en stress meebrengen. 

Wanneer de pick-up van de eicellen dan plaatsvindt, moet er een kleine ingreep 

gebeuren waarvoor men naar het ziekenhuis moet: op die dag kan de vrouw sowieso 

niet gaan werken. Nadat de eicellen geoogst zijn, moet er ook nog een terugplaatsing 

ingepland worden. Vaak weet men pas de dag voordien zeker dat deze zaken zullen 

gebeuren en dat men bijgevolg afwezig zal zijn op het werk. Wanneer de 

fertiliteitsbehandeling vrij snel resultaat oplevert, zal dit niet meteen problemen 

geven. Wanneer men echter verschillende cycli moet ondergaan, kan dit stress 

opleveren bij de vrouw, maar ook vragen oproepen bij de werkgever en/of de 

collega’s. Het is dan belangrijk om na te denken hoe men hierop kan anticiperen door 

bijvoorbeeld duidelijke afspraken te maken met de leidinggevende en duiding te 

geven aan de collega’s om speculaties over de afwezigheid een halt toe te roepen.  

 

2. Wederzijdse impact werk/fertiliteits(problemen): er is in zekere zin sprake van een 

wisselwerking. Zo kan het zijn dat bepaalde jobs een invloed hebben op de fertiliteit, 

denk maar aan het werken met pesticiden of een verpleegkundige op de dienst 

radiologie. De fertiliteitsbehandelingen hebben dan weer een invloed op het werk: 

de vrouw ondergaat hormoonbehandelingen en is noodgedwongen afwezig wanneer 

de pick-up van de eicel(len) plaatsvindt. De combinatie van beide kan bovendien 

verhoogde stress meebrengen. Momenteel is er geen wettelijk kader over 

preventieve maatregelen rond preconceptie en fertiliteit op het werk. Er is wel een 

Koninklijk Besluit betreffende moederschapsbescherming, maar dit is pas van 

toepassing wanneer er sprake is van een zwangerschap.  



 

3. Belang van de periode vóór de conceptie: onderzoek toont aan dat de drie maanden 

vóór de conceptie cruciaal zijn om gezond zwanger te worden. Als men 

kinderwensplannen heeft, is het dus, naast eventuele voedings- en 

leefstijlaanpassingen, ook belangrijk om na te denken wat voor werk men doet. Is dat 

stressvol werk of komt men in contact met bepaalde schadelijke stoffen? Men kan 

hierin ook advies vragen aan de arbeidsgeneesheer en navragen welk effect de job 

kan hebben op vruchtbaarheid, mogelijke zwangerschap en lactatie. Volgens de 

wetgeving moet men pas rekening houden met preventie vanaf het ogenblik dat er 

een zwangerschap is en dan worden er ook effectief maatregelen getroffen. De 

weken in de preconceptie zijn echter ook belangrijk, niet alleen om de kans op 

zwangerschap te vergroten, maar ook voor de zwangerschap die kan volgen. In het 

KB betreffende moederschapsbescherming staat dat de werkgever een risicoanalyse 

moet maken over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen tijdens de zwangerschap. 

Die risicoanalyse kan een hefboom zijn voor waar de mogelijk gevaarlijke 

werkplaatsen zijn en om van daaruit te kijken hoe mannen én vrouwen zich beter 

kunnen beschermen. Dit biedt een mogelijkheid aangezien er bij een kinderwens 

geen wettelijk afdwingbare maatregelen zijn, noch voor vrouwen, noch voor 

mannen. De arbeidsgeneesheer kan wel advies geven over het gebruik van 

bijvoorbeeld handschoenen of ademhalingsbescherming. De werknemer kan dan ook 

al veel doen door deze voorschriften op te volgen. De werkgever kan van hieruit 

eventueel ook aangepast werk geven. In sommige ziekenhuizen zal een zwangere 

verpleegkundige die met cytostatica werkt bijvoorbeeld een meer administratieve 

functie krijgen. Als er echt geen aanpassingen kunnen gebeuren, ziet men soms ook 

werkverwijdering. Blijven werken kan in veel gevallen echter net goed zijn voor de 

zwangere vrouw omdat dit mentaal ook voordelen geeft. Men voelt zich doorgaans 

beter wanneer men kan deelnemen aan de maatschappij. Dit alles zou toegepast 

kunnen worden bij fertiliteitsproblemen, het KB zou dus uitgebreid kunnen worden. 

De werkgever is sowieso verantwoordelijk voor het nemen van de uiteindelijke 

beslissingen. De arbeidsarts heeft hierin een adviserende rol en ook al is er geen 

wettelijk kader, het kan als onderneming toch aangewezen zijn om hierin gepaste 

maatregelen te treffen. Dat kan door gevaarlijke stoffen in kaart te brengen, deze 



eventueel te vervangen en werknemers te beschermen. Wanneer er een risico is op 

psychische decompensatie tijdens fertiliteitsbehandelingen, kan afwezigheid wegens 

ziekte overwogen worden.  

 

Voorbeelden: 

- Werk ik als lasser en ben ik blootgesteld aan lasrook? 

- Ben ik tuinier en ben ik blootgesteld aan sproeistoffen? 

- Ben ik verpleegkundige en werk ik met cytostatica op de kinderafdeling? 

 

 

4. Kinderwens ExpertiseNetwerk pleit dan ook voor de volgende zaken:  

Een wettelijk kader, meer bepaald maatregelen om werkneemsters te beschermen die een 

vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan 

1. Werknemers mogen afwezig zijn van hun werk in het kader van de diagnose en de 

behandeling van fertiliteitsproblemen, mits staving door een doktersattest en mogen 

hierdoor geen loonverlies lijden.  

 

2. Een werkneemster zou, vanaf het ogenblik dat een werkgever ervan op de hoogte is 

dat zij een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, tot een maand na het einde van 

de behandeling bescherming tegen ontslag moeten genieten aangezien zij het voor 

de fertiliteitsdiagnose en/of -behandeling vereiste ziekteverlof heeft gevraagd. Het 

KB betreffende moederschapsbescherming zou met andere woorden uitgebreid 

moeten worden naar preconceptie en fertiliteit. Eind 2018 opende voormalig 

minister van Volksgezondheid van de Franse Gemeenschap Catherine Fonck het 

eerste Kinderwenshuis in Wallonië. Ook daar pleitte Fonck door de lancering van de 

Kinderwenshuizen voor het heropnemen van haar wetsvoorstel, ze wees op de wet 

van 16 mei 1971.  

 

3. Elke werknemer met een zwangerschapswens zou beschermd moeten worden tegen 

de impact van gevaarlijke stoffen of situaties op het werk, ook de werknemers die 

geen fertiliteitsbehandelingen ondergaan. Het is namelijk bewezen dat vanaf drie 



maanden vóór de zwangerschap (ontwikkelingsperiode ei- en zaadcel) gevaarlijke 

stoffen en werkomstandigheden reeds een invloed kunnen hebben op de fertiliteit 

van de werknemer en de gezondheid van de foetus. De meeste organen worden 

bovendien aangelegd tijdens de eerste acht weken van de zwangerschap en tijdens 

deze periode is de foetus het meest gevoelig voor omgevingsfactoren. Het probleem 

is nu dat, net tijdens deze cruciale periode, veel vrouwen nog niet weten dat ze 

zwanger zijn. We pleiten dus voor aangepast werk bij schadelijke 

werkomstandigheden vanaf de zwangerschapswens, zowel voor mannen als voor 

vrouwen. Op plaatsen waar men geen aangepast werk kan geven, kan dit leiden tot 

tijdelijke afwezigheid. Voor mannen kan de tijdelijke werkaanpassing/-verwijdering 

stoppen nadat het koppel weet heeft van een zwangerschap. Voor vrouwen zou deze 

bescherming echter moeten lopen vanaf de periode van de kinderwens tot na de 

eventuele borstvoedingsperiode. Gezien de invloed van schadelijke stoffen en/of 

werkomstandigheden op de fertiliteit (zowel bij de man als bij de vrouw) en de 

ontwikkeling van de foetus is de kans groot dat fertiliteitsbehandelingen en 

zwangerschapsverliezen vermeden worden, wat resulteert in een win-winsituatie. 

 

Bespreekbaarheid van vruchtbaarheidsbehandelingen op het werk 

Algemeen kan gesteld worden dat leidinggevenden ingelicht moeten worden over de impact 

van fertiliteitsbehandelingen op het mentale welzijn en de prestaties van kinderwensouders. 

Door begrip te tonen en flexibiliteit in te bouwen, kunnen ze een enorme steun betekenen. 

Het Kinderwens ExpertiseNetwerk kan hierbij een belangrijke rol spelen en werkgevers 

informeren.  

Preconceptioneel is het bespreken van een kinderwens met de werkgever echter een vrij 

intiem onderwerp, waardoor er zowel bij mannen als bij vrouwen enige geremdheid kan zijn. 

Open communicatie met wederzijds begrip en respect kan hierbij helpen. Toch blijft een 

wettelijk kader nodig en moeten we met zijn allen pleiten voor meer zorg voor onze 

vruchtbaarheid en de gezondheid van onze (toekomstige) kinderen. We beseffen dat het 

vanuit het standpunt van de werkgever geen gemakkelijke zaak is en dat deze vaak zal 



moeten vertrouwen op het woord van de werknemer, want dit kan ook tot misbruik leiden. 

Mensen die reeds in een fertiliteitstraject zitten, kunnen dit echter staven met een 

doktersattest. 

Verder zouden werkgevers financieel ook aangemoedigd moeten worden om de kosten op 

te vangen voor de afwezigheid van werknemers die bezig zijn met fertiliteitsbehandelingen 

indien aangepast werk niet tot de mogelijkheden behoort. Ook dit rechtvaardigt een 

wettelijk kader.  

 

Wat nog niet vermeld werd, maar zeker niet uit het oog verloren mag worden, is de 

onvermijdelijke rouw die gepaard gaat met vroeg of laat zwangerschapsverlies. Helaas 

ontbreekt het soms aan begrip op het werk wanneer werknemers om deze reden afwezig 

zijn. Ondanks het feit dat arbeid een herstelbevorderend effect kan hebben, wil dit niet 

zeggen dat men steeds moet blijven werken. Als men echter in de werkomgeving kan 

rekenen op begrip en steun, zullen deze werknemers des te sneller terug aan het werk gaan 

en ook beter presteren. 

 

Samengevat willen wij graag het volgende verwezenlijkt zien: 

• Mannelijke en vrouwelijke werknemers met een kinderwens en fertiliteitsproblemen 

moeten toegestaan worden om afwezig te zijn van hun werk tijdens de hiervoor 

noodzakelijke behandelingen, dit met behoud van loon en mits de voorlegging van 

een medisch attest. 

• In geval van schadelijke werkomstandigheden of contact met schadelijke stoffen 

zouden alle werknemers met een kinderwens afwezigheid van het werk of aangepast 

werk toegestaan moeten krijgen met behoud van loon. Voor mannen geldt dit vanaf 

de kinderwens tot aan de zwangerschap van hun partner, voor vrouwen vanaf de 

kinderwens tot en met de eventuele borstvoedingsperiode. Een aandachtspunt 

hierbij is de financiële tegemoetkoming voor de werkgever bij volledige afwezigheid 

van de werknemer. 

• We moeten voorkomen dat werknemers door dit alles ontslagen worden. 



• Er is duidelijk nood aan een wettelijk kader om dit alles te verwezenlijken. 

• De werkgevers moeten ook duidelijk geïnformeerd worden over de impact van 

fertiliteitsbehandelingen en zwangerschapsverlies op het psychische en het fysieke 

welbevinden van hun werknemers en bijgevolg ook op hun prestaties. Alsook de 

nodige tijd voor het herstel erna, het rouwproces, al dan niet psychologisch 

ondersteunt 

 

Contacteer ons gerust voor bijkomende informatie, getuigenissen, enz. om te antwoorden 

op vragen of verdere duiding te geven. 

Bijlagen 

- Wetsvoorstel van mevrouw Fonck, document 54 0025/001 

(http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=fr&cfm

=/site/wwwcfm/depute/cvview54.cfm?key=01076) 

- Vraag van mevrouw Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Werk, 

Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, 

Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de bescherming van 

mannelijke en vrouwelijke werknemers die afwezig zijn op het werk in het kader van 

de diagnose en de behandeling van onvruchtbaarheid" (nr. 27914), vraag 13, p. 26 

(https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1040.pdf)  

- Onderzoeksartikel: “De impact van een fertiliteitsbehandeling op het werk” 

(https://www.tvg.be/article/de-impact-van-een-fertiliteitsbehandeling-op-het-werk) 

- https://elsvanhoof.be/2019/03/08/betere-bescherming-voor-vrouwen-die-ivf-

krijgen/ 
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In de pers: 

- VTM-nieuws van 14 februari 2019  

- https://m.youtube.com/watch?v=xuJDheXrjAo&feature=share 

- https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/22/impact-fertiliteitsbehandelingen-op-het-

werk/ 

- Getuigenis Elke Honshoven: “Vaak Afwezig door kinderwens? Ontslag!” 

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190213_04174105) 

- Getuigenis Elke Honshoven: “Ivf en een job: een moeilijk huwelijk” 

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180221_03370952) 

- https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/vrouwen-in-

vruchtbaarheidsbehandeling-verdienen-bescherming-op-werk/article-normal-

1429247.html?cookie_check=1550671360 

- https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-vrouwen-in-vruchtbaarheidsbehandeling-

moeten-al-beschermd-worden-tegen-ontslag-voor-ze-zwanger-

zijn~a2f7d941/?referer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch%3Fq%3Dhln%2B

vrouwen%2Bvruchtbaarheidsbehandeling%26form%3DEDGEAR%26qs%3DPF%26cvid

%3D376222d2a668456d9aa0b889f8482a4c%26cc%3DBE%26setlang%3Dnl-NL 

- https://radio1.be/hoe-moeilijk-het-om-een-fertiliteitsbehandeling-te-combineren-

met-je-job 

- https://radio1.be/je-werk-combineren-met-ivf-op-een-gegeven-moment-was-ik-

mentaal-helemaal-op 

 

Franstalige pers: 

- https://www.lameuse.be/346635/article/2019-02-14/meilleure-protection-dans-le-

traitement-contre-linfertilite 

- https://parismatch.be/actualites/societe/238313/pourquoi-il-faut-proteger-les-

femmes-suivant-un-traitement-de-la-fertilite 
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Getuigenissen “wensvaders”: 

- http://www.standaard.be/cnt/dmf20190106_04082885 

- https://www.focus-wtv.be/nieuws/meer-aandacht-nodig-voor-mannen-met-

onvervulde-kinderwens 

- https://www.hln.be/regio/gent/-kinderen-krijgen-lukt-niet-dat-is-hard-ook-als-

man~a001d5bf/ 

- https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190107_04084875/sinterklaas-blijft-erg-moeilijk  

 

Kinderwens eerder in de pers:  

- Van Gils & Gasten 

- https://ww.youtube.com/watch?v=-gIc-Njy5Uw 

- Libelle  

- https://www.youtube.com/watch?v=VXB1ekb0eQg&list=PLlciEmfXnnvPbjaU64SW88

W2uweBspYBn 

- https://www.youtube.com/watch?v=wEol0msoq98&list=PLlfhz9fNUXFlJswCjwid0TUL

C5ie5ZfJy 

- Website: http://www.kinderwens.org 

 
Shanti Van Genechten 

Oprichtster Kinderwens ExpertiseNetwerk 
www.kinderwens.org 
Tel. 0471 99 95 67 
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Hoe moeilijk is het om een 

fertiliteitsbehandeling te 

combineren met je job? 

21 februari 2018 

 

Het is voor vrouwen niet evident om een fertiliteitsbehandeling te combineren 

met hun professionele leven. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de KU 

Leuven en Kinderwens VZW. Hautekiet is op zoek naar jouw ervaringen. 



De vele doktersafspraken die kinderwensouders moeten maken zorgen 

niet alleen voor stress, maar ook voor veel praktische problemen op het 

werk, zoals de noodzaak om vervangingen te zoeken. 

"De grote onzekerheid bij vruchtbaarheidsbehandelingen weegt op het 

functioneren op het werk", zegt Lode Godderis, hoogleraar aan het 

Centrum voor Omgeving en Gezondheid aan de KU Leuven in De Ochtend. 

"De moeilijkste factor blijkt de enorme onvoorspelbaarheid. 

Doktersafspraken zijn heel moeilijk op voorhand in te plannen. 

Bijvoorbeeld het oppikken van eicellen (bij ivf, nvr), dat hangt af van hoe 

de hormonale behandeling verloopt. Je kan moeilijk op voorhand 

voorspellen wanneer je niet aanwezig zal zijn." 

Dat gevoel van verminderde productiviteit en de frequente afwezigheid op 

het werk hebben een grote impact op kinderwensouders. Als ze merken 

dat de fertiliteitsbehandeling moeilijk te combineren is met de 

professionele loopbaan krijgen ze snel het gevoel dat ze falen. 

Hautekiet gaat er dieper op in: 

• Hoe moeilijk is het om een fertiliteitsbehandeling te combineren met je 

job? Kan jij je vinden in het onderzoek van de KU Leuven en Kinderwens 

VZW, waaruit blijkt dat de impact van zo'n behandeling om je 

professionele carrière behoorlijk groot kan zijn? 

• Kon je tijdens de behandeling op begrip van je werkgever rekenen? Kon 

je bijvoorbeeld je werkuren flexibel aanpassen aan de behandeling? 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderwens.org/
http://www.kinderwens.org/


over praten, de andere vlucht in werk of hobby’s. Bij de vrouw kan 

een uitgesproken kinderwens leven,  terwijl  de  man  misschien 

vooral worstelt met schuldgevoel, indien hij aan de basis van een 

vruchtbaarheidsprobleem  ligt. ‘Het is belangrijk om dit allemaal 

te bespreken, maar evengoed om aan te geven wanneer het beter is 

om het te laten rusten’, zegt Godderis.  Speel open kaart 

Kinderwens  Vlaanderen  lanceert  daarom  vandaag  een  tool, 

het  ‘openkaartspel’,  dat  koppels daarbij  kan  helpen.  Godderis: 

‘Veertig  kaarten,  veertig  onderwerpen. We merken dat die structuur kop

pels deugd doet – om een 

gesprek op een vast tijdstip te voeren, over een welomlijnd onderwerp.’ 

‘Het belangrijkste is dat koppels blijven communiceren’, zegt 

Shanti Van Genechten. ‘Want we zien  soms  drama’s:  koppels  die 

worstelen  met  een  kinderwens, maar  uiteindelijk  behalve  die 

wens ook elkaar verliezen. Of je als  koppel  kinderloos  door  een 

rouwproces  moet,  of  ouders wordt: in beide gevallen heb je er 

baat bij de juiste woorden te vinden  en  elkaar  als  gesprekspartners aan

 te voelen.’ 

Meer info: www.kinderwens.org 

 

http://www.kinderwens.org/


 

 

 

 

 



 

Naar de dokter om je kinderwens te vervullen: welke impact heeft 
het op je werk? 

Vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, ervaren 

naast alle fysieke en emotionele stress dikwijls ook problemen op 
hun werk. Leidinggevenden en collega's tonen niet altijd evenveel 

begrip. De KU Leuven onderzoekt welke gevolgen die 
behandelingen hebben voor de carrière van vrouwen. "De 

moeilijkste factor is de onvoorspelbaarheid." 

Kathleen Heylen 

do 22 feb 2018  08:34 
•  

In westerse landen krijgt 15 tot 25 procent van de koppels te maken met 

verminderde vruchtbaarheid (subfertiliteit) of onvruchtbaarheid 

(infertiliteit). Dat betekent: na 12 of meer maanden regelmatig en op de 

"juiste" momenten onbeschermd vrijen zijn ze nog niet zwanger. Er 

bestaan verschillende medische mogelijkheden om hen te helpen bij het 

vervullen van hun kinderwens. In 2015 werd 1 op de 14 vrouwen in ons 

land (7 procent) zwanger na een fertiliteitsbehandeling. 

Naast de fysieke, emotionele, relationele en financiële stress die koppels 

ervaren, kunnen die behandelingen ook een grote impact hebben op hun 

professionele leven. Over dat thema bestaat nog maar weinig onderzoek. 

De KU Leuven en de vzw Kinderwens willen dat beter in kaart brengen. In 

een eerste fase werd bij 10 vrouwen in diepte-interviews gepeild naar hoe 

zij de combinatie tussen vruchtbaarheidsbehandelingen en werk ervaren 

hebben. 

"Grote onvoorspelbaarheid is het moeilijkste" 

"De grote onzekerheid bij vruchtbaarheidsbehandelingen weegt op het 

functioneren op het werk", zegt Lode Godderis, hoogleraar aan het 

Centrum voor Omgeving en Gezondheid aan de KU Leuven in "De 

ochtend" op Radio 1. "De moeilijkste factor blijkt de enorme 

onvoorspelbaarheid. Doktersafspraken zijn heel moeilijk op voorhand in te 

plannen. Bijvoorbeeld het oppikken van eicellen (bij ivf, nvr), dat hangt af 

van hoe de hormonale behandeling verloopt. Je kan moeilijk op voorhand 

voorspellen wanneer je niet aanwezig zal zijn." 



Bij pick-ups krijgen vrouwen voor de dag van de ingreep zelf, en dikwijls 

voor nog een of twee dagen erna, een ziekte-attest waardoor ze afwezig 

kunnen zijn. "Maar fertiliteitsproblemen blijven toch een beetje een taboe. 

Het feit dat het niet zo makkelijk is om met je omgeving te delen, en al 

zeker niet met je werkgever, maakt dat er na het doorlopen van een 

aantal cycli toch vragen beginnen te ontstaan bij collega's en 

leiddinggevenden. " 

Godderis wil met het onderzoek enerzijds aangeven dat veel mensen met 

die problematiek kampen, anderzijds mensen aansporen om na te denken 

of er op het werk toch enige openheid zou bestaan om het aan te kaarten 

bij leidinggevenden of collega's. 

Fertiliteitsproblemen blijven toch een beetje taboe, moeilijk om te 

bespreken met je omgeving, en zeker met leidinggevenden en collega's. 

Lode Godderis 

"Flexibiliteit niet altijd gemakkelijk" 

"We merken dat als collega's bezorgdheid tonen, dat dat al voldoende is 

voor veel vrouwen", zegt Godderis. "Als er ook mogelijkheden gecreëerd 

worden voor die behandelingen, zie je een heel grote bereidheid bij 

mensen om hun werk te blijven doen. De motivatie om te gaan werken is 

bijzonder groot, zeker omdat het ook een vorm van afleiding is." 

Maar niet in alle gevallen is het begrip even groot, soms loopt het mis in 

de carrière als gevolgen van de vruchtbaarheidsbehandelingen. Voor drie 

van de tien ondervraagde vrouwen werd de combinatie met een job 

onmogelijk, waardoor ze van werk of van functie-omschrijving 

veranderden. "We zien dat vrouwen zelf soms ander werk gaan zoeken. 

Als het moeilijk gaat op het werk, als er veel vragen en onbegrip is, 

beslissen ze dikwijls zelf om te vertrekken. De prioriteiten van die 

vrouwen veranderen." 

Niet elke job laat evenveel flexibiliteit toe. "Daar willen we mee over 

nadenken. Vanuit fertiliteitscentra zien we dat er al veel inspanningen zijn 



door bepaalde afspraken al heel vroeg 's ochtends of 's avonds laat in te 

plannen. Maar feit blijft dat als je werkt in een bepaald regime die 

flexibiliteit niet altijd mogelijk is. Zaak is om ook daar het gesprek aan te 

durven gaan." 

 

Godderis en zijn team hebben de ervaring van verschillende vrouwen in 

kaart gebracht, in een volgende fase willen ze meer kwantitatief 

onderzoek doen en er concrete cijfers op plakken. "We willen de 

belangrijkste problemen en uitdagingen oplijsten. Op termijn moet dat 

leiden tot bijvoorbeeld infobrochures voor koppels en voor werkgevers, en 

tot trajecten die koppels helpen om te gaan met de impact op de 

werksituatie."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF zitten in stijgende 

lijn. Maar hoe combineer je die als vrouw met je job? Moeilijk, zo 

blijkt. 

IVF en een job: een moeilijk huwelijk 

De Standaard*,  

Jeu. 22 fév. 2018, Page 2 

Vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF zitten in stijgende lijn. Maar hoe 

combineer je die als vrouw met je job? Moeilijk, zo blijkt. 

Sarah Vankersschaever 

Brussel' Hoe langer je in het traject zit, hoe moeilijker het voor iedereen 
wordt om flexibel te zijn. Jij hebt niet gekozen voor die 

fertiliteitsbehandeling, maar je collega's ook niet…' (Vrouw, anoniem) 

Tien vrouwen tussen 26 en 41 jaar, die allen een 
vruchtbaarheidsbehandeling volgden, werden voor het eerst bevraagd 

over de impact ervan op hun werk. Tien is een kleine groep, maar Lode 
Godderis (KU Leuven) en Shanti Van Genechten (Kinderwens vzw) willen 

met deze eerste diepte-interviews de aandacht vestigen op een 

belangrijke blinde vlek. 

Dat het geen overbodige kennis is, tonen de recentste cijfers uit 2015: 
toen werd in België een op de veertien vrouwen zwanger na een 

behandeling voor onvruchtbaarheid. 'Het aantal fertiliteitsbehandelingen 
zal in de toekomst alleen maar toenemen', zegt Lode Godderis, hoogleraar 

aan het 

Centrum voor Omgeving en Gezondheid (KU Leuven). 'Onze 

vruchtbaarheid gaat er al decennia op achteruit, zowel bij mannen als 
vrouwen. Toch weten we nog te weinig over de impact van een 

hormoonbehandeling op het dagelijks leven. We weten wel dat het stress 
geeft, zowel binnen een relatie, in de sociale kring, financieel als seksueel. 

Maar we weten niet wat het betekent voor je professionele leven.' 

Uit de gesprekken blijkt dat een behandeling en een job een moeilijke 
combinatie is. En dat de vrouwen op de werkvloer niet altijd op begrip 

kunnen rekenen. 

Moeilijkheden 

De onzekerheid van de behandeling, het verwerken van slecht nieuws ... 

Voor alle vrouwen was het moeilijk om werk en privé altijd gescheiden te 



houden. Ook al was het werk vaak een dankbare afleiding, het kostte de 

meeste vrouwen moeite om hun gedachten erbij te houden. 

Niet het minst omdat een behandeling ook fysieke klachten met zich 
brengt, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, buikkrampen ... Maar evengoed 

psychische: zo getuigde een zakenvrouw dat ze tijdens de 
hormoonstimulatie erg aan zichzelf begon te twijfelen en hoe moeilijk dat 

was binnen haar job. 

Alle vrouwen deden hun uiterste best om hun werk niet onder de 

doktersafspraken te laten lijden, al bleek dit moeilijk 

door de onvoorspelbaarheid van het fertiliteitsprogramma. Voor drie van 
de tien vrouwen bleek de combinatie onmogelijk, waarna ze van job of 

functieomschrijving veranderden. Bij drie vrouwen had de werkgever geen 
begrip voor het feit dat ze af en toe weg moesten voor een 

doktersafspraak of een dagelijkse injectie. Iemand kreeg van haar 
werkgever zelfs de suggestie om vakantie te nemen tijdens een nieuwe 

cyclus, omdat die moeite had met haar onvoorspelbaarheid. Zes van de 

tien vrouwen bleven zelfs langere tijd thuis op aanraden van hun arts. 

'De vrouwen geven aan dat er te weinig psychologische begeleiding wordt 
aangeboden en dat het onderwerp “werk” nauwelijks aan bod komt tijdens 

de doktersafspraken', zegt Shanti Van Genechten (Kinderwens vzw). 'Ook 
werkgevers hebben weinig tools om met de situatie om te gaan. Hoog tijd 

om daar werk van te maken.' 

Sarah Vankersschaever ■ 

 

 

 

Getty Images/iStockphoto 



 

'Fertiliteitsbehandelingen hebben een sterke invloed op hoe je functioneert op het werk', zegt 

prof. Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid (KU 

Leuven) en mede-oprichter Kinderwens Expertisenetwerk. 'Vrouwen geven aan dat ze minder 

gefocust zijn en minder presteren. Ook de onvoorspelbaarheid van 

vruchtbaarheidsbehandelingen brengt veel onzekerheid, stress en spanning met zich mee.'  

De houding van de werkgever is volgens Godderis cruciaal. 'Indien werkneemsters geen steun 

en begrip van werkgevers ervaren, dan verhoogt dit de spanning, in die mate zelfs dat 

vrouwen van job of functie veranderen. Anderen blijven langere tijd thuis op aanraden van 

hun arts.' Dat zou anders moeten, aldus de hoogleraar: 'Van het ogenblik dat een werkgever 

op de hoogte is dat een werkneemster een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, zou ze 

moeten genieten van een bescherming tegen ontslag net zoals het geval is voor zwangeren.' 

Een op zes 

Vruchtbaarheidsproblemen komen voor bij een op de zes koppels. 'In 2015 werd in België een 

op veertien Belgische vrouwen zwanger na een behandeling voor onvruchtbaarheid', aldus 

prof. Godderis. ' Het aantal fertiliteitsbehandelingen zal in de toekomst alleen maar 

toenemen.' 

De voormalige minister van Volksgezondheid van de Franse Gemeenschap Cathérine Fonck 

(cdH) diende in 2014 een wetsvoorstel in om bescherming mogelijk te maken voor vrouwen 

die een fertiliteitsbehandeling ondergaan. Het Kinderwens Expertisenetwerk hoopt daar nu 

meer steun voor te vinden 

 



Vrouwen in vruchtbaarheidsbehandeling 

moeten al beschermd worden tegen ontslag 

voor ze zwanger zijn” 

 

 

 

 

BELGAIMAGE In-vitro fertilisatie, één van de mogelijke vruchtbaarheidsbehandelingen.  

De bestaande regelgeving over moederschapsbescherming is alleen van toepassing als er een 

zwangerschap is. Het Kinderwens Expertisenetwerk pleit voor maatregelen om ook 

werkneemsters te beschermen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.  

“Fertiliteitsbehandelingen hebben een sterke invloed op hoe je functioneert op het werk”, zegt 

prof. Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid (KU 

Leuven) en mede-oprichter Kinderwens Expertisenetwerk. “Vrouwen geven aan dat ze 

minder gefocust zijn en minder presteren. Ook de onvoorspelbaarheid van 

vruchtbaarheidsbehandelingen brengt veel onzekerheid, stress en spanning met zich mee.”  



 

Spanning 

De houding van de werkgever is volgens Godderis cruciaal. “Indien werknemers geen steun 

en begrip van werkgevers ervaren, dan verhoogt dit de spanning, in die mate zelfs dat 

vrouwen van job of functie veranderen. Anderen blijven langere tijd thuis op aanraden van 

hun arts.” 

 

“Van het ogenblik dat een werkgever op de hoogte is dat een werkneemster een 

vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, zou ze moeten genieten van een bescherming tegen 

ontslag net zoals het geval is voor zwangeren”, vindt Godderis  

Eén op veertien 

Vruchtbaarheidsproblemen komen voor bij een op de zes koppels. “In 2015 werd in België 

een op veertien Belgische vrouwen zwanger na een behandeling voor onvruchtbaarheid”, 

aldus prof. Godderis. ” Het aantal fertiliteitsbehandelingen zal in de toekomst alleen maar 

toenemen.” 

 

De voormalige minister van Volksgezondheid van de Franse Gemeenschap Cathérine Fonck 

(cdH) diende in 2014 een wetsvoorstel in om bescherming mogelijk te maken voor vrouwen 

die een fertiliteitsbehandeling ondergaan. Het Kinderwens Expertisenetwerk hoopt daar nu 

meer steun voor te vinden. 

Meer over  

• Lode Godderis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hln.be/tag/lode-godderis


Expertisecentrum vraagt betere wettelijke bescherming voor vrouwen die ivf-

behandeling combineren met werk 

Het nieuwsblad 

14/02/2019 om 02:00 door Jonas Mayeur  

 

Elke Honshoven moest op het werk niet rekenen op veel begrip. “Ik lag vaker wakker van de 

situatie op kantoor dan van het feit dat het ons maar niet lukte om kinderen te krijgen.” Foto: 

Wim Kempenaers  

•  

• Delen  

• Tweet  

• Mail  

• 124 Shares  

Er is dringend nood aan een betere wettelijke bescherming voor vrouwen die hun job moeten 

combineren met een vruchtbaarheidsbehandeling. Dat zegt het Kinderwens Expertisenetwerk. 

Het schaart zich achter een wetsvoorstel om vrouwen al van vóór hun zwangerschap te 

beschermen tegen ontslag. Elk jaar opnieuw raken vrouwen die via ivf zwanger proberen te 

raken hun werk kwijt.“Ik kon niet op het minste greintje begrip rekenen”, getuigt Elke (38). 

“Alles deed ik eraan om de behandeling goed te combineren met mijn job”, zegt Elke Hons-

hoven (38) uit Geetbets. Zij probeerde jarenlang tevergeefs via ivf zwanger te raken en werkte 

destijds als corrector voor een uitgeverij. “Iedere poging gaat gepaard met een hormonenkuur. 

Tijdens die kuur moet je een paar weken lang om de twee à drie dagen naar de kliniek”, zegt 

Elke. “Ik moest toen om halfnegen op het werk zijn, dus regelde ik telkens een afspraak in de 
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kliniek om 7 uur. Ik begon ook al met werken in de wachtzaal en haastte me nadien naar 

kantoor. Uitzonderlijk was ik eens een halfuur te laat, maar eigenlijk werkte ik op die dagen 

méér dan op gewone dagen. Toch hield mijn bazin me de hele tijd in het oog. Ze verplichtte 

me meteen te bellen zodra ik aan mijn bureau zat.”  

Controles en complicaties 

Wantrouwen dus, in plaats van begrip. De situatie van Elke is nochtans geen uitzondering. 

Ongeveer één op de veertien zwangerschappen (of bijna 4.700 per jaar) komt in Vlaanderen 

tot stand via medisch begeleide voortplanting. Een aandeel dat de komende jaren nog zal 

groeien. In-vitrofertilisatie is altijd een mentaal en fysiek belastende behandeling, en de 

slaagkansen zijn beperkt (zo’n 20 procent). Veel vrouwen hebben verschillende pogingen 

nodig, het gemiddelde traject duurt twee jaar.  

De impact van die behandeling op het werk kan groot zijn, zo blijkt uit onderzoek van 

professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) en Kinderwens Expertisenetwerk, 

waarvan Godderis samen met Shanti Van Genechten de mede-oprichter is. Daarvoor zijn tien 

vrouwen uitgebreid geïnterviewd. Zij geven aan zich moeilijker te concentreren, ze zijn 

minder productief en vaker onverwacht of langdurig afwezig door controles of complicaties. 

In principe moeten ze daarvoor geen vakantiedagen opnemen, het gaat om medische 

behandelingen waarvoor ze een doktersattest krijgen. Toch beschouwen werkgevers de 

afwezigheden soms als onrechtmatig. Elk jaar opnieuw raakt een pak vrouwen in ons land zo 

hun werk kwijt. Ofwel omdat de combinatie te zwaar wordt, ofwel omdat ze buiten worden 

gewerkt.  

Met een bijeenkomst in het federaal parlement vandaag hoopt het Kinderwens 

Expertisenetwerk druk te zetten op politici. Enerzijds pleit het centrum voor meer 

sensibilisering van werkgevers. Anderzijds moet er dringend een beter wettelijke bescherming 

komen. Zwangere vrouwen zijn in de Arbeidswet expliciet beschermd tegen ontslag. Dat zou 

ook moeten gelden voor wie een ivf-behandeling ondergaat, vindt het centrum, dat zich 

schaart achter een wetsvoorstel dat Waals parlementslid Catherine Fonck (CDH) daarover 

eerder indiende. Er is nu al een bescherming via de antidiscriminatiewetgeving, maar die is te 

beperkt, bevestigt het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat geregeld 

klachten binnenkrijgt van vrouwen die zich benadeeld voelen. 

Ontslagen werd Elke niet, ze zocht na het zoveelste conflict zelf ander werk. Ze betreurt 

vooral het extra leed waar ze door moest, in een sowieso al heel moeilijke periode. “Na mijn 

tweede cyclus kreeg ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en moest ik onder het mes”, 

zegt ze. “Het eerste wat ik dacht was: shit, dat durf ik op het werk nooit te vertellen. Na de 

operatie was ik twee weken thuis met ziekteverlof, maar ook toen bleef ik werken. Toch kreeg 

ik op het einde van het jaar te horen dat opslag er niet in zat. Te veel afwezig, zei mijn bazin. 

Ik lag in die periode vaker wakker van mijn situatie op kantoor dan van het feit dat het ons 

maar niet lukte kinderen te krijgen.” 

INFO Meer informatie: www.kinderwens.org 
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