
verzendcode: WEL

stuk 
ingediend op

1031 (2010-2011) – Nr. 1
16 maart 2011 (2010-2011)

Voorstel van resolutie

van de dames Marijke Dillen en Gerda Van Steenberge,  
de heren Erik Tack en Felix Strackx en mevrouw Marleen Van den Eynde

betreffende de noodzaak van een gecoördineerd beleid 
rond (onvervulde) kinderwens en fertiliteitsbehandelingen
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TOELICHTING

Het Instituut Samenleving en Technologie (IST) heeft een dossier opgesteld rond het 
thema ‘Fertiliteitsbehandelingen, de realiteit voorbij de technologie’. Daaruit blijkt dat 
een op zes koppels in Vlaanderen kampt met fertiliteitsproblemen. Ongewilde kinderloos-
heid en fertiliteitsbehandelingen hebben een enorme impact op diverse aspecten van het 
leven van wensouders. Wat de medisch-technologische aspecten van fertiliteitsbehandelin-
gen betreft, speelt Vlaanderen een pioniersrol. De uitdaging bestaat er echter in de psy-
chosociale omkadering op eenzelfde kwaliteitsniveau te brengen om zo bij te dragen tot 
een verhoogde levenskwaliteit van de wensouders.

Op basis van dat onderzoek en van de Rondetafel Kinderwens, op 27 april 2010 georgani-
seerd in het Vlaams Parlement, heeft het IST vier domeinen van aanbevelingen voor een 
gecoördineerd beleid rond (onvervulde) kinderwens gepresenteerd, meer bepaald:
– preventie en sensibilisering;
– eerstelijnszorg Kinderwens;
– psychosociale begeleiding binnen het fertiliteitscentrum;
– opleiding en onderzoek.

Als voornaamste conclusie wijst het onderzoek op de noodzaak van een coördinatie van 
de bestaande initiatieven. Veel actoren in Vlaanderen nemen al initiatieven met betrek-
king tot die problematiek, maar verbinding en samenwerking zijn nodig. En, zo luidt het 
besluit, het thema kinderwens kan zonder grote meerkosten worden ingebouwd binnen de 
bestaande werkingen en instanties. Coördinatie en synergie van bestaande initiatieven kan 
via beperkte meerkosten een grote meerwaarde betekenen voor de levenskwaliteit van de 
wensouders.

De zes aanbevelingen zijn gedetailleerd en gemotiveerd uitgewerkt in de publicatie ‘Kin-
derwens op de agenda’. Samengevat luiden de aanbevelingen als volgt:

Domein 1. Preventie en sensibilisering

– Aanbeveling 1
Ontwikkel een communicatiestrategie naar het brede publiek voor preventie en sensibi-
lisering rond fertiliteit en fertiliteitsbehandelingen. Zet hierbij in op de samenwerking 
van bestaande instanties en de coördinatie van initiatieven.

– Aanbeveling 2
Sensibiliseer werkgevers omtrent de combinatie werk en fertiliteitsbehandelingen.

Domein 2. Eerstelijnszorg Kinderwens

– Aanbeveling 3
Zorg voor een structurele organisatie van een ‘eerstelijnszorg Kinderwens’, door de 
reeds bestaande initiatieven te stroomlijnen en te coördineren. Creëer een kwalitatieve 
inhoudelijke invulling van deze eerstelijnszorg, als een voortraject voorafgaand aan de 
eventuele stap naar het fertiliteitscentrum. Overweeg om dit verplicht te maken, zodra 
een goed functionerend en uitgebouwd voortraject ontwikkeld is.

Domein 3. Psychosociale begeleiding binnen het fertiliteitscentrum

– Aanbeveling 4
Zorg voor de aanwezigheid van een of meer psychologen binnen het fertiliteitscentrum.
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– Aanbeveling 5
Versterk de capaciteit van het team aangaande de psychosociale begeleiding
van wensouders. Bied de zorgverleners binnen het fertiliteitscentrum meer tijd, oplei-
ding en instrumenten om de psychosociale begeleiding te optimaliseren.

Domein 4. Opleiding en onderzoek

– Aanbeveling 6
Zet de kinderwens op de agenda van opleidings- en onderzoeksinstellingen.

Over die aanbevelingen heeft er op 17 november 2010 een interessante hoorzitting plaats-
gevonden in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, 
waaruit blijkt dat de aanbevelingen positief  worden bekeken. Het is dan ook belangrijk 
om initiatieven te nemen om de aanbevelingen ook concreet in het beleid te vertalen door 
het nemen van beleidsinitiatieven.

Marijke DILLEN

Gerda VAN STEENBERGE

Erik TACK

Felix STRACKX

Marleen VAN DEN EYNDE



4 Stuk 1031 (2010-2011) – Nr. 1

V L A A M S  P A R L E M E N T

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,

– gelet op: 
1° de aanbevelingen van het Instituut Samenleving en Technologie (IST) ‘Kinderwens 

op de agenda’;
2° de Rondetafel Kinderwens;
3° de hoorzitting over de IST-aanbevelingen Kinderwens in de Commissie voor Wel-

zijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 
813/1);

– vraagt de Vlaamse Regering de nodige initiatieven te nemen om de aanbevelingen ‘Kin-
derwens op de agenda’ van het Instituut Samenleving en Technologie concreet om te 
zetten in beleidsmaatregelen.

Marijke DILLEN

Gerda VAN STEENBERGE

Erik TACK

Felix STRACKX

Marleen VAN DEN EYNDE


