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Onderzoeksvragen 

 

Waarom kiezen Vlaamse vrouwen voor kinderen? 

 

 

Welke factoren spelen een rol in de keuze van het 
tijdstip waarop men voor kinderen kiest? 
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• Aanbevelingen en implicaties voor praktijk 
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Probleemstelling 
Gevolgen van stijging maternele leeftijd 

         Verminderde vruchtbaarheid 
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Probleemstelling 
Gevolgen van stijging maternele leeftijd 

           Verhoogd risico voor moeder en kind 

 

• Spontaan miskraam 

• Chromosomale afwijkingen 

• Premature geboorte < 32 weken 

• Laag geboortegewicht 

• Perinatale sterfte 

• Hypertensie en diabetes tijdens zwangerschap 

• Keizersnede, pre-eclampsie, postpartumbloedingen, 
perinatale morbidideit 
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Probleemstelling 
Gevolgen van stijging maternele leeftijd 

•    vruchtbaarheid  

•    risico moeder&kind 

 

 

•      kosten GHZ 

•     aantal  kinderen/gezin 

• Stabielere gezinssituatie 

• Betere econ. positie 

• Gunstigere uitkomst voor 
het kind op educatief en 
psychosociaal vlak 

NOOD AAN INFO 



Ontwikkeling vragenlijst 
literatuurstudie 

• DEEL 1: Motivatie ouderschap  
• Continuïteit, sociale norm, partnerrelatie, moederschap, geluk en 

identiteit 

 

• DEEL 2: Motivatie tijdstip  
• Individuele factoren, financiële en materiële factoren, relationele 

factoren, sociaal-culturele factoren en factoren bij de partner 

 

• DEEL 3: Demografische variabelen 
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Ontwikkeling vragenlijst 
 evaluatie 

 

• Delphi-procedure  inhoudsvaliditeit 

• 10 experten 

• 2 rondes 

• Test-hertest  stabiliteit 

• 10 vrouwen 

• Interval van 1 week 
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Pilootstudie 
steekproef (n=24) 

 

 

 

 

• Inclusiecriteria: 

• Primigravida 

• Eerste zwangerschapsconsultatie 

• Nederlandstalig 

• Gewenste/geplande zwangerschap 
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Pilootstudie 
Resultaten deel 1 

Belangrijkste motieven voor ouderschap: 

• Voor het plezier dat een kind kan brengen, plezier om 
een kind te zien opgroeien 

• Om liefde te geven aan een kind 

• Om met een kind een unieke band te krijgen 

• Om een gezin te vormen 

• Om iets te hebben dat deel is van mijn partner en mij 

 

 Vooral motieven rond geluk, moederschap en 
partnerrelatie 
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Pilootstudie 
Resultaten deel 2 

Belangrijkste factoren bij de keuze van het 
moment van de zwangerschap: 

• Langdurige relatie 

• Relatie waarin ik me goed voel 

• Partner voelt zich persoonlijk klaar 

• Ik voel mij persoonlijk klaar 

• Niet te oud om moeder te worden 

• Vast inkomen 

 Vooral relationele, individuele en 
financiële/materiële factoren  
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Pilootstudie 
Discussie 

• Beperkte steekproef! 
 

• Op zoek naar de ‘juiste’ partner 
 

• Sociaal/culturele factoren? 
 

• Opleiding en carrière niet op nr. 1? 
• Onbewuste aspecten 
• Retrospectieve versus prospectieve bevraging 
• Persoonlijke ontwikkeling >> opleiding en carrière 

 

• Vooropgestelde ‘ideale’ leeftijd < actuele leeftijd 
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Aanbevelingen verder onderzoek 

• Onderzoek op grote schaal 

• Aanvulling met kwalitatief onderzoek 

(interviews) 

• Betekenis ‘persoonlijk klaar voelen’ 
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Praktijk 

• Voorbereiding sensibiliseringscampagnes 

 

• Verschillende doelgroepen, verschillende 
kanalen, herhaald in tijd 

 

• Kaderen binnen bredere context van 
relatievorming en seksualiteit 
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Conclusie 

Behoefte aan 
persoonlijke 
ontwikkeling 

Belang van 
relatie 

 

Kiezen voor kinderen 

Geïnformeerde keuze 

Positieve sensibilisering 



Dank u voor uw aandacht! 



Kiezen voor kinderen: waarom nu? 
Ontwikkeling en pilootstudie van een vragenlijst  

over de stap naar ouderschap. 

 

 

 

Ilse Allaert: Ilse.Allaert@telenet.be 
 

Ilse Delbaere: Ilse.Delbaere@vives.be  
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