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Problemen bij uitgesteld 
moederschap 

Zwanger worden duurt langer  

 (of lukt niet meer) 

– Minder vaak spontaan 

– Meer miskramen 

– Gewenst aantal kinderen dient bijgesteld 

Minder gunstige outcome 
– Zwangerschapsduur < 32 weken (1.3% versus 0.8%) 
– Geboortegewicht < 2500 grams (9.7% versus 5.6%) 
– Perinatale sterfte  

 (9.4 ‰ versus 4.8 ‰) 

 

 



Uitstellen moederschap 

Reproductieve trend sinds 1990, als gevolg 
van 2 andere reproductieve trends: 

• Grootschalig gebruik van contraceptie (1960) 

• Succes van medisch begeleide voortplanting (1980) 

 

 

Perceptie dat vrouwelijke vruchtbaarheid op 
elke leeftijd kan beïnvloed worden 



Waarom wordt de kinderwens 
uitgesteld? 

 Langere opleiding? 

 Professionele of financiële overwegingen? 

 

=>  Wat motiveert koppels om aan kinderen te 
beginnen? (Ilse Allaert) 

US: 33% of professional women are childless at age 40,  
yet only 14% of these women planned lives without children. 
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‘What factors may decrease women’s fertility?’ 

Female University students’ attitudes to future 
motherhood and their understanding about 
fertility – Tydén et al.  



Vanaf welke leeftijd begint de vrouwelijke 
vruchtbaarheid lichtjes af te nemen 

A. 15-24 jaar 

B. 25-29 jaar 

C. 30-34 jaar 

D. 35-39 jaar 

15-2
4 ja

ar

25-2
9 ja

ar

30-3
4 ja

ar

35-3
9 ja

ar

2% 2%

40%

56%



‘At what age is there a slight decrease in women’s ability to 
become pregnant?’ 

Fertility awareness, intentions concerning 
childbearing, and attitudes towards 
parenthood among female and male 
academics. Lampic et al. 2006 
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P < 0.05 



Vanaf welke leeftijd is er een duidelijke afname 
van de vrouwelijke vruchtbaarheid? 

A. 25-34 jaar 

B. 35-39 jaar 

C. 40-44 jaar 

D. 45-49 jaar 

A. B. C. D.

9%
2%

9%

79%



0

5

10

15

20

25

30

35

40

25-34 years 35-39 years 40-44 years 45-59 years

Women

Men

P < 0.001 

Correct 

‘At what age is there a marked decrease in women’s ability to 
become pregnant?’ 

Fertility awareness, intentions concerning 
childbearing, and attitudes towards 
parenthood among female and male 
academics. Lampic et al. 2006 



Wat is, per poging, de kans op een kind bij 
koppels die IVF ondergaan 

A. 0-19% 

B. 20-29% 

C. 30-39% 

D. 40-100% 
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‘Couples undergoing IVF, what is their chance, on average, of 
getting a child?’ 

Fertility awareness, intentions concerning 
childbearing, and attitudes towards 
parenthood among female and male 
academics. Lampic et al. 2006 



Kennis bij Vlaamse bevolking 

 989 adolescenten  

 (13-20 jaar, gemiddelde leeftijd 15 jaar) 

 348 studenten 

 (18-47 jaar, gemiddelde leeftijd 23 jaar) 

 374 personen op reproductieve leeftijd  

 (25-45 jaar, gemiddelde leeftijd 35 jaar) 



Welke factoren kunnen de 
vrouwelijke vruchtbaarheid 
aantasten? Adolescenten 

Studenten 
 



Op welke leeftijd begint de 
vrouwelijke vruchtbaarheid te 
verminderen? Adolescenten 

Studenten 
Vrouwen/mannen op reproductieve leeftijd 
 



Op welke leeftijd is er een 
duidelijke vermindering in 
vrouwelijke vruchtbaarheid? 

Adolescenten 
Studenten 
Vrouwen/mannen op reproductieve leeftijd 
 



Wat is de kans, per poging, om 
zwanger te worden door IVF? 

Adolescenten 
Studenten 
Vrouwen/mannen op reproductieve leeftijd 
 



Media bias 

http://www.usmagazine.com/momsbabies/photos/pregnant-oscar-stars-2011232/13045
http://blogs.babycenter.com/wp-content/uploads/2008/04/redbook-helen-hunt.jpg


Jeroen Meus is een held! 



Conclusie en aanbevelingen 

Er is een kennistekort rond vruchtbaarheid in de 
(Vlaamse) bevolking 
– De vruchtbaarheid wordt overschat 
– De mogelijkheden van fertiliteitsbehandelingen 

worden overschat 

Fertility awareness dient aangewakkerd bij de 
Vlaamse populatie 
– Sensibilisatie in scholen en via campagnes, doelgroep: 

vrouwen en mannen 
– Realistische berichtgeving in media 
– Reproductive life plan (M. Ekstrand) 

 



Kennis is de sleutel tot succes 

 



Dank u! 
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