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Specialisten bepleiten faciliteren van 'ivf voor een ander'

Hulpvoorwensouders:
een draagmoederbank
Anneke Stoffelen
Amsterdam

Een specialist voortplantingsge
neeskunde en de stichting FIOM
pleiten voor een'draagmoeder-
banlC, die wensouders koppelt aan
vrouwen die bereid ziin een kind
voor een ander te dragen. Nu kun-
nen stellen alleen in eigen lrring op
zoek naar een draagmoeder.

In de praktijk lukt dat vaak niet, ziet
gynaecoloog Roel Schats van het VU
medisch centrum in Amsterdam, het
enige ziekenhuis in Nederland waar
wensouders terechtkunnen vo or zoge-
noemd'hoogtechnologisch draag-
moederschap'. Dat houdt in dat de
draagmoedervia ivf een embryo krijgt
geplaatst dat genetisch niet aan haar
verwant is.

'stellen die zelf geen draagmoeder
kunnen vinden, kunnen wij niet door-
verwiizen of verder helpen', zegt
Scharr.lEpals er vrouwen bereid zijn
draagmoeder te worden, kunnen zij
zich nu nergens melden. Het zou goed
zijn als daarinverandering komt.'

Ook het FIOM, kenniscentrum voor
vraagstukken rond zwangerschap en
afstamming, zou zo'n bemiddelingsor:-
ganisatie toejuichen.'Als je de moge-
lijkheden van draagmoederschap in
Nederland versterk, voorkom je avon-
turen in landen waar draagmoeders
worden uitgebuit', zegt FlOM-beleids-
medewerker Hans van Hooff.'De bui-
tenlandse route is niet in het belang
van kinderen, die soms laternietweten
wie hen op dewereld heeftgezet.'

Het FIOM ziet een groeiende belang-
stelling voor draagmoederschap, zo-
wel bij heterostellen van wie de wouw
om medische redenen geen kind kan
dragen als bij mannenkoppels.'De mo-
gelijkheden vooradoptie drogen op nu
veel landen een beter opvangsysteem
hebben', zegt Van Hooff.'En de tech-
niek maakt steeds meermogelijk.'

Met draagmoederschap mogen in
Nederland geen commerciële belan-
gen zijn gemoeid. Om commercieel
draagmoederschap tegen te gaan ver-
biedt het strafrecht bemiddeling tus-
sen wensouders en draagmoeders.

Voorinstantie die
bemiddeltmoet
eerststrafrecht
wordengewiizigd

Ookopenbare oproepen om een draag-
moedertevinden zijn uit den boze.

Het FIOM en Schats pleiten voorhet
'Engelse model': een bemiddelingsor-
ganisatie zonderwinstoogmerk, waar
wensouders en draagmoeders kunnen
worden gescreend, begeleid en aan el-
kaar gekoppeld. Er zijn ook in Groot-
Brittannië nog te weinig draagmoe-
ders.Toch blijken daar jaarlijks tiental-
len wouwen uit altruïsme bereid een
kind te dragen voor ouderkoppels die
zij van tevoren niet kenden.

In Nederland zou de wet moeten
worden aangepast om een draagmoe-
derbank mogelijk te maken. De staats-

commissie Herijking ouderschap
bracht in 2016 een juridisch door-
wrocht advies uit over onder meer
draagmoederschap, waarin werd ge-
pleit voor een versoepeling van de re-
gels. Het regeerakkoord kondigt uit-
voering aan van het onderzoek dat de
staatscommissie aanbeveelt. -

Het FIOM bepleit ook extra mogelijk-
heden voor draagmoederschap voor
homoparen. HetWmc helpt nu alleen
heterostellen met hoogtechnologisch
draagmoederschap, omdat het alleen
werkt op 'medische indicatie' en eist
datde eicel en zaadcel beidevan de toe-
komstige ouders zijn.

Stichting Meer dan Gewenst, die op-
komt voor lhbt-wensouders, wil eve-
neens ruimere mogelijkheden voor
bijvoorbeeld homokoppels die zelf een
draagmoeder en een eiceldonor heb-
ben gevonden. 'Wettelijk is dat al toe-
gestaan. Toch wil nog geen kliniek die
ivf-draagmoederschap in zulke situa-
ties uitvoeren', zegt bestuurslid Sara
Coster. De stichting is op zich voor een
draagmoederbank, maar meent dat
het eerst nodig is dradgmoederschap
juridisch beter te regelen, zoals ook de
staatscomm issie heeft aanbevolen.

De NVOG, de beroepsverenigingvan
gynaecologen, heeft evenmin princi
piële bezwaren. Wel bepleit zij terug-
houdendheid met draagmoederschap
'zolang de juridische aspecten nietvol-
doende zijn afgedekt',



Delange
zoektochtnaar

een draagmoeder

lfingevroren eicellen
liggen in het Universi-
tair Medisch Centrum
Groningen te wachten
tot het onwaarschijn-
lilke gebeurt. Rosalyn
Pultrum (3a) en haar
man feroen Klooster-

man (a9)weten dat de kans klein is,
maar ze hopen er toch op: dat op een
dag eenvrouw opstaat die draagmoe-
der wil zijn van hun kind.

Pultrum heeft als gevolgvan een
zeldzaam syndroom geen vagina en
geen baarmoeder. Ze kan dus zelf
geen kind dragen. Nu hoopthet
Friese stel via een draagmoeder als-
noghun diepgevoelde kinderwens in
vervulling te laten gaan.

'Het is zoiets groots, je kunt niet
van iemand vragen dat zij dit voor je
doet', zegt Pultrum. Haarman:'Het is
als een speld in een hooibergwaarwe
zelf niet naar kunnen zoeken. Die
speld moet uit zichzelf naar ons toe
komen.'

Het enige wat zij kunnen doen, is
vindbaar zijn. Daarom vertellen ze
nu hunverhaal, aan hun keukentafel
in het dorpje Nijland, vlakbij Sneek.

DATVERHAALBEGINTALS
ROSALYN PULTRUM VIJFTIEN
IS, EN NOG NIETONGESTELD.

'Ik hoorde vriendinnen erover praten,
dat ze buikpijn hadden enzo, maar ik
kon aan die gesprekken niet mee-
doen.' Ze gaat met haar moeder toch
maar even langs de huisarts. 'Die zei:
maak je ergeen zorgen over, jebentge-
woon een laatbloeier.'

Maar een jaar later heeft er nog al-
tijd geen bloed gevloeid. De huisarts
probeert haar opnieuw met wat sus-
sende woorden de praktijk uit te
loodsen, maar dit keer nemen Pul-
trum en haar moederergeen genoe-
gen mee.'lk had ergens het gevoel
dat het niet klopte.'Ze krijgt een
doorverwijzing.

In het ziekenhuis ziet de gynaeco-
loog op een echo wel haar eileiders
en eierstokken zitten, maargeen
baarmoeder. Een paar weken later
volgt een kijkoperatie. 'lk was nog he-

Ze heeft het zeldzame syndroom MRKH: wel
eierstokken, maar geen baarmoeder. Om een

kind te krijgen heeft ze een draagmoeder nodig,
maarwaarvind je die?

DoorAnneke Stoffelen

echt niet op kon brengen.'
Hoewel ?e door die behandeling

dus wel seks kan hebben, gaat Pul-
trum die jaren jongens een beetje uit
de weg. 'Soms had ik een wiendje
voor een paar dagen of een paar we-
ken. Maar zodra het verder dreigde te
gaan dan wat zoenen, maakte ik het
uit. Wat moetie nou met mij, dacht ik
dan. Ik had hetgevoel: ikben niet he-
lemaal af, ik faal als mens.'

Doordat er thuis amper over wordt
gesproken, heeft Pultrum het gevoel
dat ze dit probleem alleen moet dra-
gen. 'lk was alleen maar bezig me
staande te houden, mijn gevoelens
hierover drukte ik weg. Nou, daar
kom je nog bestver mee in het leven.'
Ze gaatwerken als verpleegkundige
en doet daarna een lerarenopleiding
ZorgenWelzijn.

Later krijgt ze toch haar eerste seri-
euze relatie.'Die jongen was in het
begin heel meegaand. Hij zei: ikvind
je leuk zoals je bent, het maak me
niet uit. Daarvoelde ik me heel erg
door gesteund. Hij had niet echt een
kinderwens dus voor hem was dat
ook nietzo'n probleem.'

Maarals ze een paar;'aarsamen
zijn begint haarverlangen naar kin-
deren alsnog op te spelen.'Ikwilde in
iedergeval uitzoeken wat er mogelijk
was.lkheb wel gewoon eierstokken
en eileiders, dus met een draagmoe-
der zou het kunnen. Mijn ex-wiend
vond dat niet zo nodig, zei: het gaat
toch goed zo met ons, je moet je lijf
accepteren zoals het is. Hij kon me
daarin niet steunen.'

UITEINDELIJK STRANDT HUN
RELATIE. PULTRUM IS DAN 28
EN MENTAALHELEMAALOP.
'lk kreegwoedeaanvallen en huil-
buien, allerlei pijntjes en lcwaaltjes.
De huisarts verwees me door naar
eenpsycholoog.'

Daar is ze nog onder behandeling,
als ze op het werk haar collega feroen
Kloosterman beter leert kennen. Zij is
docent zorg en welzijn, hij is wiskun-
deleraar.'We hadden in eerste instan-
tie weinig met elkaar als collega's',
zegt Kloosterman.'We spraken el-

lemaal versuftvan de narcose toen de
specialist met de mededeling kwam:
ik kan geen baarmoeder bij je vinden.
Je mist een orgaan.'

Het blijkt het gevolgvan MRKH,
een zeldzaam syndroom. Perjaar
worden in Nederland naar schatting
vier meisjes met deze afiadjkinggebo-
ren.Vrouwen metMRKH hebben wel
uitwendige geslachtsdelen, maar
geen baarmoeder en hoogstens een
kuiltje op de plekwaarnormaal de
vagina zit.

'lk kreeg die mededeling, en dat
was het dan. In het ziekenhuis was er
geen gesprek overwat dat met mi,
deed,wat hetvoor mij betekende. We
gingen naar huis en alles ging eigen-
lijk op oude voetverder.'

Inftrssen stort het toekomstplaati e

dat ze voor zichzelf in haar hoofd
had, ineen.'lk heb altijd al heel erg
van kinderen gehouden, kleine kind-
jes vond ik geweldig. Ik wist altiid dat .

ik moeder wilde worden. De droom
die ikhad, alle onbevangenheid daar-
over, die was ineens weg.'

THUIS TIYORDT ER NIETVEEL
OVER GESPROKEN,WATHET
PSYCHISCH MET HAAR DOET.

Via het ziekenhuis in Drachten is Pul-
trum doorverwezen naar een in
MRKH gespecialiseerde professor gy-
naecologie in hetUMC Radboud in
Nijmegen.'Dat was eigenlijk de eer-
§te die aan mewoeg: hoe gaat het nu
eigenlijkmet jou?'

.De specialist legt haar uit dat er
een methode is om geslachtsverkeer
in de toekomstmogelijkte maken.
De vagina leidt normaalgesproken
naar de baarmoeder, maar bijwou-
wen met MRKH zit er slechts een kuil-
tje dat doorweefsel is afgesloten.
Door dat weefsel met zogenoemde
pelottes - kunststof cilinders - beetje
bii beetje op te rekken, kan toch een
opening worden gecreëerd.

Pultrum wil op dat moment alles
doen om'normaal'te zijn.'Dus ik
ging met die pelottes aan de slag.
Twee keer per dag nvintig minuten.
En dan ben je t6,17 iaar oud. Dat is
nogal wat, erwaren weken dat ik het



kaar nooit.'Totdat ze allebei op een
ouderavond moeten wachten. 'We
hadden heel snel een intens gesprek
over gevoelens, dat was biizonder',
zegt Kloosterman. 'Daarna ging het
snel.'

Inmiddels zijn ze ruim vijf jaar sa-

men, ditvoorjaaris het stel getrouwd.
Kloosterman heeftal twee zoonsvan
12 en15 uiteen eerderhuweliik. Nu
zouden zegraag samen een kind oP

de wereld zetten.
'ln de gesprekken met een PsYcho

loogheb ikontdekt dat ikwilde uit-
zoekenwat ermogelijkis. Wat kan
mijn lichaam zelf nog?', zegtpul-
trum. Haar eileiders functioneren ge-
woon.Twee jaargeleden heeftze in
het UMC Groningen het traject door-
lopen voor het invriezen van eicellen.
Erwerden er zeventien geoogst, elf
waren er kwalitatief goedgenoeg.

'Eerstwas ik heel blij dat ik dat tra-
ject hadvolbracht. Maar de laatste
tijd word ikerheel onrusrigvan dat
het geen vervolg krijgt.'

Devolgende stap is een draagmoe-
der vinden die bereid is via ivf liet
kind van Pultrum en Kloosterman te
voldragen. En dat is de moeilijkst te

' nemen horde. Bemiddelen tussen
draagmoeders en wensouders is in
Nederland strafrechtelijk verboden.
Die maatregel is bedoeld om com-
mercieel draagmoederschap te ont-
moedigen, omdat het ethisch onge-
wenst is dat een vrouw puur uit finan-
ciële overwegingen een kindvoor een
anderdraagt.

Zo eral een vrouwbereid zouzijn
tegen maximaal een onkostenvergoe-
dingnegen maanden een kindvoór
een weemde É diagen, dan kan zij
zich nu nergens aanmelden. Som-
mige betrokkenen, zoals VUmc-arts
Roel Schats, pleiten daarom voorde
oprichting van een draagmoeder-
bank door de overheid. In Engeland
bestaat een dergelijk systeem bijvoor-
beeld al.

Zolang die er nog niet is, is de enige
mogelijkheid voor het stel om in hun
eigen sociale omgevingeen draag-
moeder te zoeken. Dat is tot nog toe
niet geluk. Twee wouwen hebben het
overwogen. Om persoonlijke redenen

moesten ze zich allebei uiteindelijkte-
rugtrekken, vertelt Pultrum. 'Maar dat
ieman{ qr;tiberhaupt over na wil den-
ken is voor ons al iets heel groots.'

Eén vrouwtrok zich terug mede
omdat haar man het niet zag zitten.
Volgens de Nederlandse regels voor
draagmoederschap moet de partner
van de draagmoedervolledig instem-
men metde hele procedure. Datis
maar één onderdeel van het eisenpak-
ket: een draagmoederwordtaan een
psychologische intake onderworpen,
dient zelf een'voltooid gezin' te heb-
ben en haareerdere bevallingen moe-
ten langs nanrurlijke weg en zonder
complicaties zijn verlopen.

ALS ER IEMAND IS GEVONDEN,
IS HET NOG DEVRAAG OF Í}E
IVF.BEHANDELING SLAAGT.

'En dan is er nog het risico op een mis-
kraam. Bij elke stap in dit proces kan
er iets misgaan', zegt Kloosterman.
'Dat maak het een emotioneel zwaar
traject.'

Het stelgeeftnu interviews en
werktmee aan een documentaire. ze
hopen dat er daardoor misschien als-
nog iemand opstaat die zich aange-
sproken voelt door hun verhaal.

Hij:'Misschien maken we nog wel
een Facebookpagina aan over onze si-
tuatie. Ik heb ookweleens gedacht:
moeten we hierover gaan vloggen?'

Zij, met opgetrokken wenkbrau-
wen:'Zou jij willen vloggen?'

Hij:'Nou ja, dat je elkeweekeen
filmpje op YouTube zet bijvoorbeeld.
Het is maar een idee.'

'Ik ben opgevoed met het idee dat
je niet teveel van jezelf moet laten
zien', zegt Pultrum.'feroen is juisteen
open boelg die praat over alles. Daar-
doordoe ikdat nu ook meer. En ikheb
gemerkc als ikopen en eerlijkben
over deze hele situatie, krijg ik er ook
ietsvoorterug.'

Ze weten dat de kans groter is dat
het nietluk om een draagmoederte
vinden, dan dathetwel lukt. Pultrum:
'Als hetniet luk, komt hetverdriet
toch wel. Maar ik denk dat ik dan
hoop kan putten uithet feitdatwe
wel ólles hebben geprobeerd.'

JI
Het is als een
speld in een
hooibergwaar
we zelf niet naar
kunnen zoeken.
Die speld moet
uit zich zelf naar
ons toe komen

Jeroen Kloosterman
partner van Rosalyn


