
Lotgenotengroep: 

Hoe omgaan met ongewilde kinderloosheid? 

- Doelgroep: zowel kinderloze mannen, vrouwen als koppels zijn welkom. 

Wat ook de oorzaak van de kinderloosheid is, zoals vruchtbaarheidsproblemen of door 
levensomstandigheden, iedereen is welkom met zijn of haar verhaal.  
 

- Doel: een forum creëren waarbij lotgenoten elkaar tot steun kunnen zijn in hun 

gemeenschappelijk te dragen schaduwverdriet, waarbij ze elkaar (h)erkenning en begrip 
kunnen bieden door het uitwisselen van hun verhalen en ervaringen.  
Op deze manier verkrijgt men meer inzicht in emoties, eigen proces en de manier waarop  
anderen daarmee omgaan.  
 

- Wanneer: 6 zaterdagen van 13.30u tot 17.30  

09 – 16 – 30/01 ; 20/02 ; 05 en 19/03/2016 
 

- Waar:  
In de yogaruimte van  Praktijk Psychotherapie “De Linde”  

             Wouter Haecklaan 6/B9  te Deurne 

             Zeer gemakkelijk bereikbaar met de auto, dichtbij afrit Borgerhout. 

             Voldoende parkeergelegenheid (gratis). 

             Met openbaar vervoer:   

             Tram 24 & 8   

             Stopplaats bus en tramhalte: “ Mestputteke” op de Herentalsebaan 

- Inschrijven:  
Via mail : therapie-delinde@hotmail.be 
Prijs: 275,00 € (incl. drank en versnapering, incl. BTW )  
Met vermelding van Uw Naam en Lotgenotengroep kinderloosheid 
Men is pas ingeschreven na betaling van het voorschot van € 100  
op rek.nr. BE57 9730 9034 5935 op naam van Christine Janssens 
Voor 21/12/2015 dient het resterende bedrag van € 175 voldaan te zijn.  
Max 10 deelnemers om een goede kwaliteit van begeleiding te blijven waarborgen.  

 

- Organisatie: Praktijk voor Psychotherapie “De Linde”  

Begeleiding door twee ervaren psychotherapeuten: 
* Christine Janssens:  psychotherapeute, verlies, en rouwbegeleiding,  
   ervaringsdeskundige en auteur v/h boek: “Schaduwverdriet in het licht” 
* Marianne Brard: orthopedagoge, psychotherapeute en begeleiding lotgenotengroepen.  
Beiden lid van de beroepsvereniging VVTIV  

 

- Wat kan u van ons verwachten: 

Tijdens deze bijeenkomsten kan je ervaren hoe anderen omgaan met dit 
schaduwverdriet. Feiten, gevoelens, ethische aspecten komen aan bod, alsook de 
mogelijkheid om op een voor u gepaste manier dit verdriet een plek te geven in uw 
levensverhaal.  
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    Programma 
Dag 1 ) Kennismaking, afspraken en omkadering. 
             De individuele verhalen en feiten komen die dag aan bod.  
Dag 2 ) Aandacht voor de gevoelens die gepaard gaan met dit “schaduwverdriet”, 
              overlevingsstrategieën en hulpbronnen die  door anderen gebruikt worden. 
Dag 3 ) De ethische aspecten bij vruchtbaarheidsbehandelingen en ongewenste kinderloosheid  
              worden besproken. 
Dag 4 ) Deze dag bieden we de kans om individueel het gebeuren een plek te geven in ieders  
             levensverhaal zodat er meer mogelijkheid is tot aanvaarding en integratie.  
Dag 5 ) Op deze bijeenkomst wordt het accent gelegd op zingeving en toekomstperspectieven.  
Dag 6 ) Naargelang de behoefte van de groep is er de mogelijkheid om bepaalde zaken aan  
              te vullen en om op vragen terug te komen.  
              Terugblik en afronding met een hapje en een drankje.  
(Het programma is een leidraad maar kan steeds aangepast worden aan de behoefte van de groep)   

 

 


