
	  

Adviezen	  voor	  vrouwen	  die	  vruchtbaarheidsbehandelingen	  ondergaan:	  

• Houd	  je	  lichaam	  warm.	  Energie	  moet	  stromen,	  in	  een	  koud	  lichaam	  stroomt	  de	  energie	  
minder	  goed	  dan	  in	  een	  warm	  lichaam.	  	  

• Zorg	  er	  vooral	  voor	  dat	  je	  voeten	  warm	  zijn.	  Vruchtbaarheid	  heeft	  alles	  te	  maken	  met	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  nier-‐energie.	  De	  nier-‐meridiaan	  begint	  onder	  je	  voeten,	  deze	  energie	  
stroomt	  minder	  goed	  als	  je	  voeten	  koud	  zijn.	  

• Als	  je	  met	  een	  volle	  of	  half	  volle	  blaas	  een	  behandeling	  moet	  ondergaan,	  drink	  dan	  geen	  
koude	  dranken.	  De	  blaas	  ligt	  dicht	  bij	  de	  baarmoeder.	  	  De	  baarmoeder	  moet	  niet	  alleen	  de	  
juiste	  temperatuur	  hebben,	  ze	  moet	  ook	  over	  voldoende	  energie	  beschikken.	  Deze	  energie	  
mag	  niet	  verloren	  gaan	  aan	  het	  genereren	  van	  warmte.	  

• Plan	  samen	  met	  je	  partner	  wat	  je	  gaat	  doen	  na	  een	  terugplaatsing.	  Spreek	  af	  dat	  je	  geen	  
ruzie	  zult	  maken.	  Vermijd	  mensen	  of	  situaties	  die	  grote,	  negatieve	  emoties	  bij	  je	  los	  maken.	  
Plan	  iets	  leuks,	  het	  liefst	  iets	  vrolijks.	  Huur	  een	  heerlijke	  lachfilm	  en	  houd	  je	  lichaam,	  maar	  
vooral	  je	  onderbuik,	  lekker	  warm.	  Na	  een	  terugplaatsing	  kun	  je	  eventueel	  teruggaan	  naar	  je	  
werk.	  Neem	  jezelf	  deze	  dag	  en	  de	  dag	  erna	  wel	  in	  acht!	  Doe	  het	  rustiger	  aan,	  sla	  het	  sporten	  
over	  en	  ga	  op	  tijd	  naar	  bed.	  

• Met	  voeding	  kun	  je	  de	  omstandigheden	  in	  je	  lichaam	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  je	  
vruchtbaarheid,	  beïnvloeden.	  Dit	  onderwerp	  is	  veel	  omvattend	  en	  complex.	  Een	  
voedingsadvies	  wordt	  afgestemd	  op	  de	  pathologie	  die	  volgens	  de	  Chinese	  Geneeskunde	  is	  
gediagnosticeerd	  en	  is	  daarmee	  persoonsgebonden.	  Aan	  vegetariërs	  adviseer	  ik	  om	  toch	  zo	  
af	  en	  toe	  vlees	  te	  eten.	  Zelf	  een	  soep	  maken	  op	  basis	  van	  bouillon	  (lang)	  getrokken	  uit	  
mergpijpjes,	  ossobucco,	  schenkel	  of	  kippenpootjes	  kan	  eventueel	  ook.	  	  

• Onderschat	  de	  emotionele	  impact	  van	  vruchtbaarheidsbehandelingen	  niet.	  IVF,	  ICSI	  en	  IUI	  
zijn	  emotioneel	  belastende	  behandelingen.	  Wees	  open,	  probeer	  je	  ervaringen	  en	  emoties	  
zoveel	  mogelijk	  te	  delen	  met	  anderen.	  Vrouwen	  die	  de	  moed	  hebben	  om	  er	  met	  anderen	  
over	  te	  praten,	  ervaren	  het	  traject	  als	  minder	  belastend.	  

• Waak	  ervoor	  dat	  je	  met	  je	  partner	  niet	  alleen	  spreekt	  over	  de	  behandelingen	  en	  jullie	  wens	  
om	  zwanger	  te	  worden.	  Als	  het	  onderwerp	  jullie	  leven	  te	  sterk	  gaat	  beheersen,	  kun	  je	  
bijvoorbeeld	  afspreken	  dat	  het	  onderwerp	  op	  één	  bepaalde	  avond	  in	  de	  week	  besproken	  
wordt.	  	  

• Waak	  ervoor	  dat	  je	  niet	  “over-‐focust”.	  Hiermee	  bedoel	  ik	  dat	  je	  teveel	  van	  je	  eigen	  energie	  
aan	  het	  vruchtbaarheidsprobleem	  besteed.	  Het	  probleem	  lijkt	  hierdoor	  steeds	  groter	  
worden.	  Als	  je	  overfocust	  	  geef	  je	  te	  weinig	  aandacht	  aan	  de	  andere	  dingen	  in	  het	  leven.	  De	  
andere	  dingen	  verlichten	  en	  heb	  je	  juist	  nodig	  om	  het	  vruchtbaarheidsprobleem	  te	  kunnen	  
hanteren.	  

• Houd	  je	  seksuele	  relatie	  leuk.	  Kan	  dit	  als	  je	  in	  een	  vruchtbaarheidstraject	  zit?	  Jazeker!	  Op	  het	  
moment	  dat	  het	  verplichte	  vrijen	  het	  plezier	  uit	  je	  seksuele	  relatie	  haalt,	  is	  het	  tijd	  om	  in	  te	  
grijpen.	  Bestel	  op	  internet	  www.zelfinseminatie.nl	  een	  aantal	  inseminatie	  setjes.	  Deze	  
gebruik	  je	  op	  het	  moment	  dat	  je	  vruchtbaar	  bent,	  zodat	  er	  niet	  verplicht	  gevreeën	  hoeft	  te	  
worden.	  Sex	  bewaar	  je	  voor	  de	  momenten	  dat	  jullie	  er	  beiden	  echt	  zin	  in	  hebben.	  

• Vraag	  om	  professionele	  psychische	  hulp	  als	  het	  traject	  te	  zwaar	  dreigt	  te	  worden.	  Als	  je	  
belastbaarheid	  verminderd	  is	  of	  als	  je	  veel	  last	  te	  dragen	  hebt,	  kan	  het	  



vruchtbaarheidstraject	  net	  iets	  teveel	  worden.	  Aarzel	  niet	  om	  dit	  bespreekbaar	  te	  maken	  bij	  
je	  gynaecoloog,	  huisarts	  of	  acupuncturist.	  Soms	  is	  het	  voldoende	  om	  pauzes	  tussen	  de	  
behandelingen	  in	  te	  lassen	  of	  wordt	  je	  doorverwezen	  naar	  een	  psycholoog.	  Ik	  werk	  samen	  
met	  therapeuten	  die	  bekend	  zijn	  met	  de	  problematieken	  van	  verminderde	  vruchtbaarheid.	  
Bijvoorbeeld	  www.therapiecoaching.nl	  van	  Judith	  Kooij.	  	  

• Maak	  het	  onderwerp	  bespreekbaar	  op	  je	  werk.	  Vrouwen	  die	  aan	  
vruchtbaarheidsbehandelingen	  beginnen,	  zijn	  vaak	  erg	  positief	  ingesteld	  en	  gaan	  ervan	  uit	  
dat	  ze	  wel	  zwanger	  zullen	  zijn	  na	  1	  of	  2	  behandelingen.	  In	  eerste	  instantie	  wordt	  er	  dan	  een	  
draai	  gegeven	  aan	  de	  reden	  van	  de	  afwezigheid	  op	  het	  werk.	  Helaas	  komt	  het	  regelmatig	  
voor	  dat	  langdurig	  behandelen	  noodzakelijk	  is.	  Op	  het	  werk	  zal	  uiteindelijk	  toch	  uitgelegd	  
moeten	  worden,	  waarom	  er	  zo	  vaak	  verzuimd	  wordt.	  Voor	  jezelf	  is	  het	  prettig	  als	  je	  de	  
waarheid	  vertelt.	  Ben	  je	  bang	  dat	  je	  hiermee	  je	  promotiekansen	  verspeelt?	  Bedenk	  dan	  eens	  
goed	  hoe	  het	  met	  je	  promotiekansen	  staat	  als	  je	  eenmaal	  zwanger	  bent	  en	  hoe	  je	  werk	  en	  
moederschap	  wilt	  combineren.	  Baseer	  je	  keuzes	  liever	  op	  zuivere	  gronden	  en	  niet	  op	  
negatieve	  emoties	  als	  angst	  voor	  je	  werkgever.	  

• Als	  je	  besloten	  hebt	  om	  te	  stoppen	  met	  proberen	  zwanger	  te	  worden,	  moet	  je	  zien	  te	  
accepteren	  dat	  je	  nooit	  een	  kind	  van	  jezelf	  zal	  gaan	  krijgen.	  Waar	  kun	  je	  heen	  met	  je	  
verdriet?	  Welke	  keuze	  ga	  je	  maken?	  Kies	  je	  ervoor	  om	  kinderloos	  te	  blijven	  of	  kies	  je	  voor	  
adoptie,	  pleegzorg	  of	  anders?	  Soms	  is	  het	  fijn	  hier	  onder	  begeleiding	  van	  een	  therapeut	  over	  
te	  praten,	  alleen	  of	  samen	  met	  je	  partner.	  Judith	  Kooij	  	  www.therapiecoaching.nl	  heeft	  zich	  
gespecialiseerd	  in	  dit	  onderwerp,	  ik	  kan	  haar	  van	  harte	  aanbevelen.	  

	  


