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'Geeft Cambodja ons straks ons kind?' 
Commercieel draagmoederschap 
 
Over vierenhalve maand wordt aan de andere kant van de wereld het eerste kind geboren van Sander Verschuuren 
en Karim Maasri - bij een Cambodjaanse draagmoeder. Dat was het plan. Maar Cambodja heeft per direct het 
commerciële draagmoederschap verboden. Wat gaat er nu gebeuren? 'Ik wil koste wat het kost ons kind gaan 
ophalen, ook al riskeer ik daarmee een arrestatie.' 
 
Door: Anneke Stoffelen 15 december 2016, 02:00  

 
 

 
 
 
Ergens in Cambodja loopt een armlastige vrouw al 22 weken met een kind in haar buik dat genetisch geen enkele 
connectie met haar heeft. Sander Verschuuren (36) en zijn partner Karim Maasri (34) uit Amsterdam betaalden haar 
via bemiddelingsorganisatie New Life om een baby te baren. Verschuuren droeg in een kliniek in Phnom Penh zijn 
zaad af. De biologische moeder van 21 kwam ingevlogen vanuit Zuid-Afrika om in Cambodja een eicel te doneren. 
Maar het is de vraag of de baby ooit naar Nederland komt. 
In hun ogen ben ik een vrouwenuitbuiter 
In hun verlangen naar een kind bewandelden tientallen, misschien wel honderden westerse koppels dezelfde 
hobbelige weg. Maar vorige maand heeft Cambodja commercieel draagmoederschap per direct verboden. Nu vallen 
er termen als uitbuiting en kinderhandel en weet niemand wat er gaat gebeuren met de baby's die al onderweg 
waren toen het verbod werd ingesteld. Hun draagmoeders hebben nooit de intentie gehad voor hen te zorgen en 
zijn doorgaans straatarm, hun buitenlandse 'wensouders' kunnen de kinderen niet meenemen en lopen het risico te 
worden gearresteerd als zij afreizen. 
 
'Ik heb er al nachten van wakker gelegen', zegt Verschuuren. Over vierenhalve maand wordt aan de andere kant van 
de wereld zijn eerste kind geboren en hij weet niet of hij erin zal slagen de baby naar Nederland te krijgen. 'De 
Cambodjaanse autoriteiten werken nergens meer aan mee. In hun ogen ben ik een vrouwenuitbuiter.' 
Tot voor kort was draagmoederschap in Cambodja een onbekend fenomeen. Maar nadat India, Thailand en Nepal 
eerder hun regelgeving hadden aangescherpt, ontstond er in Phnom Penh het afgelopen jaar plotsklaps een industrie 
van vruchtbaarheidsbemiddelingsbureaus die zich eenvoudigweg over de grens verplaatsten. Ze werken met name 
voor westerlingen die zelf geen kinderen kunnen krijgen doordat ze homoseksueel zijn of medische problemen 
hebben. 
 
In veel ontwikkelde landen, waaronder Nederland, is het om ethische redenen verboden om geld te verdienen als 
draagmoeder, zaad- of eiceldonor. Voortplanting zou niet commercieel gedreven moeten zijn, is de redenering, een 



kind is geen koopwaar. Voor stellen die zelf geen kinderen kunnen krijgen, is het daardoor in de praktijk moeilijk hun 
vurige kinderwens hier in vervulling te laten gaan. 
Schandalen 
In armere delen van de wereld wordt er minder moeilijk gedaan. Genoeg straatarme Aziatische vrouwen blijken 
bereid hun baarmoeder ter beschikking te stellen als daar bedragen tegenover staan waarvoor zij anders jarenlang 
moeten werken. In het geval van Verschuuren krijgt de Cambodjaanse vrouw na de geboorte rond de 13 duizend 
dollar (ruim 12 duizend euro) - zegt althans New Life - van de in totaal 45 duizend dollar (42 duizend euro) die het 
stel afrekende. Voor Cambodjaanse begrippen een fortuin. 
 
Maar commercieel draagmoederschap leidde al vaker tot schandalen. Soms worden vrouwen onder druk gezet of 
krijgen ze maar een fractie van het beloofde bedrag. In Thailand is de regelgeving aangescherpt na twee 
geruchtmakende zaken. In één geval weigerde een draagmoeder bij nader inzien haar baby af te staan aan de 
wensouders, in het andere geval trok een Australisch koppel zijn handen af van een kind toen bleek dat het leed aan 
het downsyndroom. 
'In verschillende landen (...) is het onderscheid tussen draagmoederschap en kinderkoop niet scherp te maken en ligt 
zelfs kinderhandel op de loer', schreef een staatscommissie vorige week aan het kabinet. In haar advies bepleitte de 
staatscommissie dat de Nederlandse mogelijkheden voor draagmoederschap worden verruimd, om 
'draagmoedertoerisme' te voorkomen. 
 
Witte eiceldonor 

'Ik heb me nog nooit zo met iets verbonden gevoeld als die dagen in Cambodja. De 
verpleegkundigen en de staf waren zo behulpzaam.' © New Life  
 
Op de site van New Life Zuid-Afrika prijzen vrouwen zichzelf aan als eiceldonor. Hun namen worden niet vermeld. 
 
Verschuuren en Maasri kwamen met hun kinderwens in Azië terecht op aanraden van een vriend. Die was eerder 
vader van een zoontje geworden dankzij een Thaise draagmoeder. 'Je kunt ook naar de VS of Canada', zegt 
Verschuuren. 'Daar kost het tussen de 100- en 150 duizend dollar. Dat kunnen wij niet betalen.' 
 
New Life helpt 'wensouders' al vanaf 32 duizend dollar, als je kiest voor zowel een draagmoeder als een eiceldonor 
uit Cambodja. Het Amsterdamse stel opteerde uiteindelijk voor een duurdere, witte eiceldonor uit Zuid-Afrika. 'We 
dachten dat het voor ons toekomstige kind het beste zou zijn als het er zo Europees mogelijk uit komt te zien', zegt 
Verschuuren. 'Misschien krijgt het in de toekomst al problemen met een homokoppel als ouders. Als hij of zij dan ook 
nog een afwijkend uiterlijk heeft en vragen krijgt over adoptie, is dat een extra ding waar je je kind mee belast.' 
Zo vinden Maasri en Verschuuren zichzelf dit voorjaar terug achter hun computer, bladerend door een digitaal 
fotoalbum met potentiële eiceldonoren. 'Bizar', zegt Verschuuren. 'Je ziet plaatjes en wat info over lengte en 
opleiding, en denkt: wie willen we als biologische moeder voor ons kind?' New Life heeft vrouwen uit Oost-Europa en 
Zuid-Afrika in het bestand, maar ook Chinese en Thaise donoren. 'Natuurlijk kijk je voor een deel naar het uiterlijk', 
zegt Verschuuren. 'Maar voor ons gaf de doorslag dat deze vrouw uit Zuid-Afrika Nederlandse ouders heeft. Zo zou 
ons kind zo Nederlands mogelijke roots krijgen.' 
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Een soort vakantie 
 

'Mijn eerste donatie heb ik onlangs gedaan op Cyprus. Wat een fantastische 
plek. En het ziekenhuis heeft de beste artsen.' © New Life  
 
 
Op de website van New Life staat een rits enthousiaste ervaringsverslagjes van de 'reizende eiceldonoren'. Het 
doneren wordt voorgesteld als een dikbetaalde geheel verzorgde vakantie, met foto's van twintigers die een olifant 
berijden of poseren voor een boeddhistische tempel. 'Het hotel maakt dat je nooit meer naar huis wil, met 
vriendelijk personeel, een prachtig zwembad, het lekkerste eten dat ik ooit heb geproefd en efficiënte 
airconditioning', staat onder een foto van een blonde eiceldonor die in bikini aan een kokosnoot lurkt. 
 
Verschuuren en Maasri krijgen ook een foto en een ingevuld vragenformulier van de potentiële draagmoeder. 
'Natuurlijk wist ik dat dingen kunnen misgaan met draagmoederschap', zegt Verschuuren. 'Dat er soms vrouwen 
worden uitgebuit. Daarom was het voor mij belangrijk dat ik onze draagmoeder kon ontmoeten, zodat ik zeker wist 
dat ze dit uit vrije wil doet.' 
Verschuuren heeft voor zijn reis lang nagedacht, zegt hij. 'Is dit ethisch verantwoord?' Deze vrouw werd dan 
misschien niet door een ander gedwongen om haar baarmoeder te verhuren, maar wel door economische 
omstandigheden. 'Uiteindelijk kwam ik erop uit dat als je zo redeneert, niet het draagmoederschap het probleem is, 
maar de armoede. Als je iets wil veranderen, moet je daar iets aan doen.' 
 
Eind juli reist Verschuuren naar Cambodja. Het is zijn eerste bezoek aan het Aziatische land. 'Ik wist van tevoren niet 
dat het zo armoedig is, daar schrok ik wel van.' Hij ontmoet de draagmoeder op een kantoor, via een tolk stelt hij 
vragen over haar situatie. 'Ze vertelde dat ze gescheiden was en een kind heeft. Ze werkte in een naaiatelier. Het 
draagmoederschap was voor haar de enige manier om aan de armoede te ontkomen, zei ze, ze wilde het geld 
gebruiken om haar kind te laten studeren.' Het gesprek geeft hem de extra bevestiging die hij zoekt, voor zijn gevoel 
is hier sprake van een win-winsituatie. 
De volgende dag meldt hij zich voor dag en dauw in de kliniek, waar hij de eiceldonor even spreekt. Hij noteert haar 
naam om haar later te kunnen traceren. New Life houdt die gegevens normaal gesproken geheim, wat indruist tegen 
het recht van ieder kind om zijn afkomst te kennen. 'Maar ik weet hoe belangrijk het kan zijn, dus ik heb op Facebook 
foto's van haar opgeslagen en ook enkele namen van familieleden genoteerd', zegt Verschuuren. 'Je weet maar 
nooit.' 
 
Die ochtend doet Verschuuren zijn 'dingetje' en enkele dagen later worden er twee embryo's geplaatst in de 
baarmoeder van de Cambodjaanse vrouw. Eentje daarvan, blijkt later, nestelt zich goed in. Verschuuren vliegt terug 
naar Amsterdam met de gedachte dat hij voorjaar 2017 zal terugkeren om zijn kind op te halen. 
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Verbod 
 

'Voor mijn eerste donatie had ik zo veel vragen. Toen de tweede kans zich 
voordeed, had ik geen twijfel. Zo'n ongelooflijk dankbaar gevoel.' © New Life  
 
Nu dreigt alles anders te lopen. Nadat de VN en Unicef erop hebben aangedrongen, heeft Cambodja begin november 
een onmiddellijk verbod op draagmoederschap ingesteld. Een overgangsregeling is er niet. Terwijl er vermoedelijk 
tientallen, zo niet honderden kinderen bij draagmoeders onderweg zijn, meestal bestemd voor Australische 
wensouders. 
 
Verschuuren kan geen contact krijgen met de draagmoeder van zijn kind. De organisatie New Life houdt de boot af. 
'Ons lokale personeel is zeer angstig', staat in een mail van New Life. 'Achter de schermen hebben zij wel contact met 
de draagmoeders, maar ze ontwijken contact met de wensouders. Verwacht dus geen persoonlijke ontmoetingen, 
dat is te riskant en kan leiden tot hun arrestatie.' Een Australische verpleegkundige die bemiddelde tussen 
wensouders en draagmoeders zit vast op verdenking van uitbuiting. 
New Life adviseert wensouders contact op te nemen met hun ambassade, zodat die druk kan uitoefenen op de 
autoriteiten voor een oplossing. 'Maar tot nu toe heeft Buitenlandse Zaken niets gedaan', zegt Verschuuren. 'Ze 
zeggen dat ik een advocaat moet inschakelen, maar een Nederlandse advocaat kan niks in Cambodja en een 
Cambodjaanse advocaat die werd aangeraden, durft zich hier niet aan te branden.' 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de ambassade in Bangkok navraag doet over wat er gaat gebeuren 
met kinderen die zijn verwekt voor de nieuwe regelgeving intrad. Voor zover bekend zijn Verschuuren en Maasri de 
enige Nederlanders die kampen met dit probleem. 
 
Verschuurens grootste angst is dat zijn draagmoeder, bang door alle dreiging, zal besluiten tot een illegale adoptie. 
'Ik wil haar graag laten weten dat wij koste wat het kost ons kind komen ophalen, ook al riskeren wij daarmee een 
arrestatie. Maar ik kan haar niet bereiken.' 
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