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"Hoe ouder de vrouw, hoe
kleiner de kans op...
"Van pepernoten strooien
wordt je niet...

Dag 2 van de week van

"Hoe ouder de vrouw, hoe kleiner de kans
op een zwangerschap"

'Ik ben verliefd op mijn
therapeute'

AMSTERDAM - Elke week kijken we mee in het leven van een
interessante bewogen vrouw die midden in het leven staat. Deze
week is dat Joke IJlst. Vanuit haar praktijk Astrowise geeft ze
Gek op een dier?
astrologische consulten, onder andere aan vrouwen met
De hel ingepest
vruchtbaarheidsproblemen. Inmiddels hangt haar praktijk vol met
Naar Actueel geboortekaartjes van vrouwen die dankzij astrologie uiteindelijk
toch zwanger werden.
RSS
Psyche en Relatie
Naam: Joke IJlst (42)
Verslaafd aan foute mannen
Gered door...mijn intuïtie
De bewijsdrang van Derek
'Ik ben verliefd op mijn
therapeute'

Beroep: psychologisch astrologe
Burgerlijke status: getrouwd
Kinderen: twee

Typisch vrouw : betrokkenheid
en je mannetje staan zónder je
Naar Psyche en Relatie vrouwelijkheid te verliezen
--------------------------------------------RSS ---------------------------------------Shopping
Dag 2...

Mijn oudste zoon zit inmiddels al
weer in groep 8 van de
basisschool, maar ik zal nooit
vergeten dat het zwanger worden
Het was graaien bij H&M
niet vanzelf ging. Aanvankelijk
schoof ik mijn kinderwens nog
Kunstwerkje aan je arm
een poosje voor me uit; eerst een
Paisley is terug!
huis kopen, trouwen, carrière
Naar Shopping maken en dan… Tja, en toen
gebeurde er aanvankelijk niets.
Een harde les: Je neemt geen
kinderen, je krijgt ze!
Verkoop jij ook je met moeite
bemachtigde...

Wat is Twingly?

Ads door Google
Verbrand snel lichaamsvet
Pas deze 7 simpele richtlijnen toe
en zie je lichaamsvet verdwijnen
www.vermageren.com/dieet
rug ontharen
ontharen rug met bodysugar of hars
mannen ontharen rug met
bodysugar
www.dezoeteschoonheid.nl

De Zwangerschapskalender
Lees alles over de ontwikkeling van
Termen als “gezinsplanning” en
je baby en gebruik de kalender!
“geboorteregeling” doen
misschien vermoeden dat je kunt www.nutriciakindervoeding.nl
plannen wanneer er
gezinsuitbreiding komt, maar niets is minder waar. Je kunt natuurlijk wel
voorkómen dat er tot op een bepaald moment gezinsuitbreiding komt,
maar een zwangerschap “plannen” ligt veel moeilijker. Daarbij spelen
meerdere factoren een rol, bijvoorbeeld de leeftijd van de vrouw.
Hoe ouder de vrouw, hoe kleiner de kans op een zwangerschap. Van de
vrouwen die boven hun 30ste zwanger proberen te raken, blijft ca. 8%
onvrijwillig kinderloos. Van de vrouwen die pas na hun 35ste een kind
proberen te krijgen, blijft 20% kinderloos (ondanks medische hulp) en na
de leeftijd van 40 jaar is dat cijfer zelfs opgelopen tot 36%. Naarmate je
ouder bent, wordt de kans dat je spontaan
zwanger wordt kleiner, en de
vruchtbaarheidsbehandelingen minder
effectief.
Daarom kan het zeker als je op iets latere
leeftijd aan kinderen wilt beginnen,
raadzaam zijn om meteen alle zeilen bij te
zetten. Je kunt natuurlijk eerst
maandenlang afwachten óf en wanneer je
zwanger wordt, maar waarom zou je niet
meteen bewust alle vruchtbare momenten
benutten?
In mijn praktijk Astrowise bereken ik voor
vrouwen met een kinderwens een
persoonlijke Vruchtbaarheids Kalender.
Hierop staan iemands vruchtbare dagen voor een jaar vooruit. Vereiste
is wel dat een zwangerschap medisch gezien mogelijk moet zijn. Zo kan
het bijvoorbeeld een uitkomst zijn bij onbegrepen (onverklaarbare)
onvruchtbaarheid.
Voor de vruchtbaarheidsberekeningen maak ik gebruik van een
eeuwenoude astrologische techniek. Alles wat je nodig hebt zijn
geboortedag, -tijd en –plaats. Of je op deze vruchtbare dagen ook
daadwerkelijk zwanger wordt, blijft afwachten. De natuur moet ook nog
zijn werk doen. Maar je laat in elk geval geen kans meer onbenut!
-----------------------------------------------------------------------------Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website Vrouw van De
Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.
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Als je een opmerking en
een link naar dit artikel
plaatst in jouw blog, zal
jouw blogpost vanuit
hier worden gelinkt.
Ping je blog bij Twingly,
zodat wij hem kunnen
vinden.

Favoriete website:
www.astrowise.nl

"Als ik zie wat sommige
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