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Korte historiek 

• 2006 – 2010  
 website -> 12.000 bezoekers/maand 
 campagne ‘test je vruchtbaarheid’ 
 boek ‘de verdwaalde ooievaar’ 
 ist-dossier 
  
• 2010 - 2013  overgangsperiode 

 
• 2013 -  ? 
 nieuw bestuur 
 nieuwe website  
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Missie 

1. Correcte informatie bieden rond kinderwens  

2. Wensouders steunen 

3. Sensibiliseren 

4. Belangen verdedigen   

 

5. Coördineren van bestaande initiatieven 
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 1.informatie geven rond kinderwens  

- Website 
      Veel aandacht aan emotionele aspecten ! 

 
- Boek 

 
 
 
 

- Infosessies rond emotionele beleving van 
fertiliteitsproblemen 
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Plannen 

Uitbreiden info op website 

 

Nieuw (vervolg) boek 

 

Nieuwe folder 

 

Infosessies:  eiceldonatie, endometriose ? … 

 

 



2. Ondersteunen wensouders 
Nieuw luik website ! 
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Pdf- brochure 
  “Als een kindje op zich laat wachten” 
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Ik wil jullie gewoon bedanken om te bestaan. 
Deze site en de informatie erop is een ENORME 

hulp en steun. 

     

Merci ! 
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Steun via lotgenoten 
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Forum en chat 

30.000 bezoekers / maand ! 

 

Vooral vrouwen  

 

Kwaliteitsbewaking en professionele opvolging  
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.  

 

 Geplaatst: Di Dec 24, 2013 12:38 am  
 

 
“Ik ben dit forum zo dankbaar voor de 
lotgenoten . De komende weken slaap en rust ik veel en 

daarna probeer ik terug mijn leven op spoor te krijgen.  
     
 Geplaatst: Vr Dec 27, 2013 8:59 pm   
 
Dikke knuffel, xxx.. Hier zijn woorden tekort voor! Veel sterkte  
  
 

http://www.deverdwaaldeooievaar.be/forum/viewtopic.php?p=267096
http://www.deverdwaaldeooievaar.be/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=6703
http://www.deverdwaaldeooievaar.be/forum/privmsg.php?mode=post&u=6703
http://www.deverdwaaldeooievaar.be/forum/viewtopic.php?p=267331
http://www.deverdwaaldeooievaar.be/forum/viewtopic.php?p=274518


“Goede morgen dames, 
 

Al weer twee weken aan het bij lezen in dit groepje.  
Voor mij is het lezen van jullie verhalen al grote steun!” 



 

“Geef de moed niet op!  

En hier op het forum kan je altijd de steun 
vinden van lotgenoten, daar heb ik ook veel 

aan gehad...” 
 
 



“ Ik heb DVO pas gevonden na de geboorte van mijn 1ste zoon (PGD) toen we pogingen 

wouden doen voor een 2de kindje. De steun tijdens de laatste 
pogingen, de info over de verschillende mogelijkheden 
(PGD, KID, adoptie,...) en de steun tijdens mijn 
thrillerzwangerschap waren van onschatbare waarde.  
 
Hier kon ik gewoon "gewoon" zijn, ondanks alle 
uitzonderingen die ik tegen kwam tijdens de pogingen 
en de zwangerschap zelf.  
 
Bedankt, he mensen! ” 
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Lieve, lieve mama's,  
 
2975 berichten geleden, in de lente van 2009 ontdekte ik DVO. Het duurde een tijdje vooraleer 

ik door had wie- wie was, maar al gauw merkte ik dat DVO niet zo 
maar een forum was, maar een ontmoetingsplaats van 
mama's, allemaal met een rugzakje, allemaal op weg naar een 
leven met kindjes.  
 
Ik kon hier terecht met al mijn vragen, mijn zorgen groot en 
klein, wetende dat niemand mij hier zou veroordelen, altijd 
een hart onder de riem, een rustplaats als het even niet goed 
met me ging, maar ook een plaats om vreugde te delen. Waar 
vind je dat nog?  

Hier. In de media komt altijd het negatieve van sociale media 
op de voorgrond, zelden over hoe moois iets kan zijn, ook al is 
het virtueel, DVO is hiervan een sprekend voorbeeld, dank u 
DVO!  
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Verhalen 

 



 

  

Onze weg naar eiceldonatie 
 
  
 
 
 
 “Mijn man en ik zijn getrouwd in juli 2009 en al snel besloten wij hierna om onze kinderwens te 

vervullen. In September heb ik mijn spiraal laten weghalen en konden we van start. 
 December 2010 waren we nog steeds niet zwanger, dus heb ik voor de zekerheid een afspraak 

gemaakt bij onze Gyn waar we dan ook direct terecht konden. Ik werd toen helemaal onderste 
boven gedraaid en alles was OK bij mij. Dus nu was mijn man aan de beurt..... en ja daar lag dus het 
probleem. In de eerste test ronde spraken ze zelfs dat mijn man steriel zou zijn. Maar na de 2de test 
ronde bleek dat er toch levende cellen bij hem waren en dat wij in aanmerking kwamen voor ICSI. 
We konden snel aan de slag. Maart 2011 was onze eerste poging in het L.I.F.E. center in Leuven.... 
mooi al de medicatie genomen..... je wordt klaargemaakt voor pick-up verdoofd en al..... en dan 
bleek dat mijn eicellen al weg waren? Dat kon gebeuren zij de gyn..” 
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 Het verhaal van Anna 
  
 
 Hallo! 
 

Mijn naam is Anna, ik ben 35 jaar en sinds 2012 gestart met IVF. Toen we startten zaten we vol goede moed. 
Onwetend wat er ons allemaal te wachten stond van hoogtes, laagtes, emotionele katers, 
hormonenbehandelingen, seksuele en relationele dips,… en dan is er natuurlijk het gewone leven ook nog. Het is 
een hele zoektocht geweest om hier door te komen (nog steeds). 

 
Ik vond veel blogs waarin mensen hun verhaal deelden, maar weinig concrete tips & tricsom erdoor te 
geraken. Buiten ‘doe wat goed voelt’ en ‘jij weet het best wat goed is voor jou’ vond ik weinig terug en ik had er 
zo’n behoefte aan. Op de site van ‘De verdwaalde ooievaar’ (www.deverdwaaldeooievaar.be) vond ik heel veel 
praktische informatie en ook wel lotgenoten. Jammer genoeg vond ik ook daar mijn gading niet. Bij de therapeut 
van het ziekenhuis kreeg ik ook een aantal nuttige tips, maar nog niet genoeg voor mij. Vandaar dat ik dacht, ik doe 
het gewoon zelf. Dan levert deze zware, emotionele zoektocht misschien toch iets op voor iemand anders. Ik hoop 
het in ieder geval van ganser harte! Ik wil toch even meegeven dat ik niet pretendeer de waarheid in pacht te 
hebben. En het is inderdaad waar: ‘jij weet het beste wat voor jou werkt’. Ik wil gewoon met deze blog tips 
meegeven die bij mij werkten. Als er al één iemand is waarvoor één van deze tips ook helpt, is mijn opzet 
geslaagd. Ik nodig jou ook heel graag uit om mijn tips & trics aan te vullen. Werkte er iets bij jou om rustiger te zijn, 
om het een beetje te kunnen loslaten, om het slechte nieuws te plaatsen, of zelfs iets heel praktisch… deel het. 
Hoe prachtig zou het zijn dat deze blog van ons wordt en niet alleen meer van mij, maar van alle dames, koppels 
die in  hetzelfde proces zitten en dat we mekaar helpen om hier door te komen. 
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Dag van de kinderwens 
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plannen 

 

• Organiseren geleide chatsessies 

 

• ‘Regionale’ werking voor lotgenotencontacten 
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3. Sensibilisering 

• www.testjevruchtbaarheid.be  

 Preventiecampagne van DVO 

 

• Thema (in)fertiliteit in media brengen 

 - taboe doorbreken 

 - begrip voor problematiek bij groot publiek 
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http://www.testjevruchtbaarheid.be/


Receptenboekje 
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plannen 

 

•  lespakket voor scholen 

•  info-folder voor wachtzaal dokter.. 

 

•  gedichtenbundel 

•  film ? 
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4. belangenverdediging 

IST- dossier 

 “fertiliteitsbehandelingen:  

de realiteit voorbij de technologie” 

  

 

    Psychosociale beleving voor het 
   eerst beschreven voor  
   parlement ! 
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 -> rondetafelgesprek en beleidsaanbevelingen 

 

1. Preventie en sensibilisering 

2. Ontwikkeling ‘eerstelijnszorg kinderwens’ 

3. Psychosociale begeleiding binnen 
fertiliteitscentra 

4. Opleiding en onderzoek 
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5. Coördineren 

 Een overkoepelend platform bieden  

 voor alles wat met fertiliteit te maken heeft  

 

•  informatie, publicaties 

•  bestaande initatieven 

•  fertiliteitscentra 

•  andere professionelen 
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Samenwerking 

• Fertility Europe 
-> spring meeting 

  -> jaarlijkse vergadering/werking tijdens congres ESHRE 

• Vzw de maakbare mens -> campagne 

• Fertiliteitscentra  

• Vormingplus 

• Vzw donorfamilies 

• Vzw kinderwens 
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werkingsmiddelen 

  DVO heeft geen overheidssubsidies ! 

  enkel vrijwilligers … 

 

  

De verdwaalde ooievaar 



 Lidgeld -> 10 euro/jaar 

   - gebruikers 

 - sympathisanten 

 

 Steunend lidmaatschap fertiliteitscentra 

  

 Bijdrage therapeuten 
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Andere 

• Sponsoring 
• Giften 
• Acties 

 
 

 
 
 
 
 
 
                 http://musicforlife.stubru.be 
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