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jaarlijks tot advocaten voor juridi-
sche hulp. Experts vinden het
hoog tijd voor verruiming van de
regels.

Tot nu toe hanteert het VUmc -
het enige ziekenhuis dat stellen
met een kinderwens begeleidt bij
ivf-draagmoederschap - heel
strenge criteria. Alleen als een
vrouw geen (functionerende)
baarmoeder heeft ofeen zwanger-
schap levensbedreigend is, komen
stellen in aanmerking. Homostel-
len rvorden buitengesloten.

Vanuit de beroepsvereniging
voor gynaecologen (NVOG) klinkt

al langer de roep om verruiming
van de criteria. Daarom onder-
zoekt het VUmc nu ofhet kan hel-
pen. Maar dat is niet eenvoudig,
zegt Roel Schats, hoof<l van het
IVF-Centrum. Zo is er een ethisch
dilemma: ,,Het is een vorm van
wensgeneeskunde. De cruciale
vraag is ofwe de strikte medische
indicatie willen loslaten, want die
is er niet bij een homostel."

Veel stellen - homo en hetero -
wijken nu uit naar het buitenland
voor een draagmoedertraject dat
kan oplopen tot loo.ooo euro.

VUmGwil homoparen met kinderwens
helpen bil traiect draagmoederschap
Het VUmc in Amsterdam onder-
zoekt de mogelijkhèid om ook
homoparen te helpen bii draag-
moederschap. Nu moeten man-
nen uitwijken naar het buiten-
land voor een peperduur en on-
zeker traject.

Francine Wildenborg
Arnsterdanl

De belangstelling voor draagmoe-
,lerschap groeit in Nederland, ze-
l..er onder homoparen. Voorlich-

i n gsbijeenkomsten zitten bornvol
rr tientallen stellen rvenden zich

Homostel len ziln (nog) u itgesloten
Het VUmc is het enige zieken-
huis dat via ivf:draagmoeder-
schap aanbiedt. Wensouders
moeten zelfeen zaadje en eitje
leveren, zodat het kind hun dna
heeft, ondanks dat het in de
buik van een ander groeit. Daar-
mee zijn homostellen op voor-
hand uitgesloten. Dat leidt al ia-
ren tot discussie.

Het College voor de Rechten
van de Mens oordeelde in zot5
dat het VUmc niet discrimi-
neerde toen het ziekenhuis een
homostel afwees. Er was geen
sprake van medische noodzaak
en ock heterostellen die geen
eigen zaad- en eicel kunnen
aandragen, worden geweigerd.

De NVOG, beroepsvereniging
van g1'naecologen, pleit voor
verruiming van de indicatie.
Ivf-draagmoederschap zou ook
voor homostellen n'rogeli j k
moeten zíjn. Demissionair mi-
nister Schippers (WVS) staat
daar achter.

,,Je sluit nu een behoorlijke
groep mensen uit", zegt Anne-
'miekNap, gynaecoloog in zie-
kenhuis Rijnstate en voorzitrer
van de NVOG-werkgroep,,,Dat
stellen naar het buitenland
gaan, vind ik onrvenseiijk. Maar
ik realiseer me dat mensen dat
doen zolang rve hier zaken niet
goed hebben gerc'geld." Ook
pleit de NVOG voor een tlveede

ziekenhuis in Nederland dat ivf-
draagmoederschap aanbiedt.

De gynaecologen onder-
schrijven het rapport van de
staatscommissie Herijking Ou-
derschap, die wil dat draagmoe-
derschap wettelijk goed gere-
geld wordt. Zo moet het open-
lijk zoeken naar een draagmoe-
der niet langer strafbaa.r zijn.
Ook zou een onaÍhankelijke or-
ganisatie kunnen bemiddelen.
VUmc ziet heil in een'draag-
moederbank', waar vrouwen
zich kunnen aanbieden. De
commissie pleit voor een betere
betaling van de di'aagmoecler;

5oo euro per maand, naast de
onkostenvergoeding.


