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ACHTERGROND

GINO GIJSBERS (LINKS) EN MICHEL COENEN UIT 
SITTARD WERDEN VORIG JAAR MET HULP VAN 
DRAAGMOEDER MELANIE VADERS VAN ROBIN.

Ze zijn er nog niet, maar komen er wel aan: baby’s geboren 
uit een combinatie van ivf en draagmoederschap waarbij 
een Nederlandse kliniek is betrokken. Wensouders die met 
hulp van een eiceldonor een kind willen, moesten daarvoor 
tot voor kort naar het buitenland. De vruchtbaarheidskliniek 
Nij Geertgen in Elsendorp is ermee gestart. Dat biedt vooral 
homokoppels met een kinderwens nieuwe hoop.    
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TEKST KITTY BORGHOUTS  FOTO’S JOHANNES TIMMERMANS EN LORAINE BODEWES

Nieuwe hoop voor 
roze ouderschap  

I n een ivfschaaltje in vruchtbaarheidskli
niek Nij Geertgen in het Brabantse 
Elsendorp is het zaad van Arend (29)
samengebracht met een eicel van de zus
van zijn partner Erik (27). Het cellenhoop
je is geplaatst in de baarmoeder van Eriks
schoonzus. Zij is nu zwanger. Als alles

naar wens verloopt, zijn Arend en Erik medio dit 
jaar het eerste homokoppel dat een baby in zijn 
armen kan sluiten die is geboren door hoogtech
nologisch draagmoederschap (zie kader) waarbij 
de bevruchting in Nederland plaatsvond.
Arend en Erik  gefingeerde namen omdat de 
twee om privacyredenen niet met hun echte 
namen in de publiciteit willen  kunnen niet 
wachten tot het zover is. De twee zijn serieus aan 
de slag met hun kinderwens sinds 2016, toen nog 
onwetend van de lange weg die voor hen lag. 
Omdat het koppel uiteindelijk koos voor een 
draagmoedertraject waarbij ook een eiceldonor 
is betrokken, moet er een ivfprocedure aan te 
pas komen om de bevruchting tot stand te 
brengen. Iets wat tot voor kort voor homokoppels 
in Nederland niet was weggelegd; voor een 
dergelijk traject moest worden uitgeweken naar 
het buitenland.

Toen vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen in 
Elsendorp, vlak over de grens bij Venray, ruim 
twee jaar geleden aankondigde te beginnen met 
hoogtechnologisch draagmoederschap, waren 
Arend en Erik er als de kippen bij. Hun pogingen 
een traject te starten in Canada of België lieten ze 
varen. En zo werden ze een van de drie homokop
pels die als eersten terecht konden voor een 
ivfdraagmoedertraject in eigen land. Ze prijzen 
zich gelukkig dat ze bij de allereersten horen die 
het mogen proberen. Want het liep meteen storm 
met aanmeldingen, zegt medisch directeur en 
gynaecoloog Marieke Schoonenberg van Nij 
Geertgen. „Zovelen zaten er al zo lang op te 
wachten. De beroepsvereniging van gynaecolo
gen, de NVOG, had in 2016 al bepaald dat de 
procedure breed beschikbaar zou moeten komen. 
Er gebeurde daarna niet veel. Totdat wij in 2018 
aankondigden het te gaan doen. Dat sloeg toen in  u

als een bom. Eindelijk, hoorden we terug. We 
kregen meteen zo’n veertig aanvragen.”
De mogelijkheid via hoogtechnologisch draag
moederschap in Nederland ouders te worden is 
pure winst voor iedereen met een kinderwens, 
zegt Sara Coster, bestuurslid van de Stichting 
Meer dan Gewenst. Maar zeker in de homoge
meenschap wordt het gezien als een enorme stap 
voorwaarts. „De media ontploften door de 
aankondiging van Nij Geertgen”, herinnert 
Coster zich. Jaren lobbyde de stichting, belangen
behartiger en informatieplatform voor ‘roze 
ouderschap’ ervoor. „Nij Geertgen is de enige die 
het nu heeft opgepikt.”
Nadat de NVOG de weg had vrijgemaakt voor ‘in 
eerste instantie één a twee klinieken’ waarin 
hoogtechnologisch draagmoederschap mogelijk 
zou moeten worden, gebeurde er weinig. In het 
VU medisch centrum in Amsterdam wordt de 
combinatie ivfdraagmoederschap weliswaar al 
jaren aangeboden, maar enkel in uitzonderlijke 
situaties. „Bijvoorbeeld als een vrouw geen 
baarmoeder heeft”, zegt Coster. „Of als het risico 
dat een vrouw komt te overlijden als ze zwanger 
zou raken, te groot is. In elk geval moeten beide 
ouders genetisch materiaal aanleveren en 
daardoor vallen niet alleen veel heterostellen al 
buiten de boot, maar ook alle homokoppels.”

EMBRYOSCOPEN
Nij Geertgen ontstond in 2014 als doorstart van 
het zelfstandig behandelcentrum voor vrucht
baarheid Geertgen, dat in 2005 door gynaecoloog 
Henk Ruis uit Bernhoven was gestart. In 1986 
was Ruis al begonnen met een spermabank. Als 
vruchtbaarheidscentrum groeide de kliniek zo 
hard, dat een modern nieuw pand kon worden 
gebouwd in Elsendorp.  Na een aantal jaren van 
groei raakte de kliniek in de problemen, onder 
meer doordat er geen volledige vergunning kwam 
voor alle stadia van ivf. Dit omdat er volgens het 
ministerie voldoende mogelijkheden waren in de 
bestaande klinieken. Na de doorstart kreeg Nij 
Geertgen in 2017 wel toestemming een eigen 
laboratorium voor ifv in te richten. 

“
TOEN WE DE 
MOGELIJKHEID 
AANKONDIGDEN, 
LIEP HET METEEN 
STORM MET 
AANMELDINGEN.
MARIEKE 
SCHOONENBERG
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‘Traject via buitenland 
loopt regelmatig 
uit op een drama’ 
Daar vinden nu zo’n 700 ivfcycli per jaar plaats, 
met volgens Schoonenberg de modernste 
apparatuur die er op dit vlak maar te vinden is. 
De trots zijn de twee embryoscopen, en soort 
couveuses waarin embryo’s enkele dagen groeien 
vóór terugplaatsing. „Het bijzondere is dat die 
embryo’s met een camera in de gaten kunnen 
worden gehouden”, zegt hoofd laboratorium Els 
Slappendel. „We hoeven ze dus niet meer eruit te 
nemen om ze onder een microscoop te kunnen 
bekijken. Zo hoef je het proces niet te verstoren. 
Alle embryo’s gaan erin.” Van alle aanmeldingen 
die de kliniek kreeg voor ivf in combinatie met 
draagmoederschap bleven na intensieve gesprek
ken drie stellen over die als eerste een traject 
ingingen. Dat was begin 2019. Nu zijn het er tien. 

SLAGINGSKANS
Zwangerschappen zijn wel ontstaan wel, maar 
geen daarvan heeft tot nu toe standgehouden en 
baby’s zijn dus nog niet geboren. De kans dat er 
iets misgaat, is groter dan bij een natuurlijk 
proces, zegt Slappendel. „De slagingskans ligt op 
ongeveer tien procent per behandeling. De 
draagmoeder is vaak iets ouder, ook de leeftijd 
van de eiceldonor speelt een rol. En het gaat om 
nietlichaamseigen materiaal voor de draagmoe
der, er is een kans op afstoting.” Het is hoe dan 
ook een emotioneel zwaar proces, zegt Schoo
nenberg. „Wensouders die in een traject starten 
hebben vaak al een lange weg bewandeld. De 
wens is zo extreem groot en dan een proces 
ingaan waarover je geen controle hebt en waarbij 
de kans dat het niet lukt ook aanzienlijk is, het 
kan behoorlijk machteloos maken.” 
De wensouders die uiteindelijk geholpen kunnen 
worden met draagmoederschap en ivf wacht een 
intensief en duur traject. Voordat sprake kan zijn 
van een bevruchting en terugplaatsing zijn er 
gesprekken met een psycholoog en advocaten. De 
eerste gaat na of er voldoende intensief is nage
dacht over alle emotionele aspecten. „Dat 
gebeurt ook in aparte sessies voor de draagmoe
der en de wensouders”, zegt Schoonenberg. „Een 
draagmoeder voelt, als ze eenmaal heeft inge
stemd, gaandeweg de rit wellicht druk om door te 

zetten, omdat ze de wensouders niet wil teleur
stellen. We moeten zeker weten dat het plan goed 
doordacht is en het een honderd procent ja is.” 
Ook advocaten zitten al vroeg in het traject. 
Wensouders, draagmoeder en eiceldonor hebben  
ieder een eigen advocaat. Schoonenberg: „Alle 
juridische kanten moeten zijn besproken en 
iedereen moet akkoord zijn vóórdat het traject 
begint.” De wensvaders Arend en Erik zaten eind 
2018, twee jaar nadat ze hun zoektocht naar 
mogelijkheden waren begonnen, voor het eerst 
met hun advocaat om tafel. Hoewel ze toen al een 
draagmoeder en eiceldonor hadden gevonden, 
bleek dat ze nog een tijdje geduld moesten 
hebben. Erik toont een kleurrijk stroomschema 
dat gevolgd wordt. Elke kleur staat voor een stap 
in het proces. Het stel is inmiddels onderaan de 
pagina beland: de fase van de zwangerschap. Van 
de vijftien ‘geoogste’ eicellen bij Eriks zus zijn er 
drie na toevoeging van het zaad van Arend 
uitgegroeid tot ‘prachtige’ embryo’s. Twee 
daarvan worden diepgevroren bewaard. 

GEKNUTSEL
Nicoline GrijmansVeenendaal is als familierecht
advocaat in Amsterdam een van de weinige in dit 
thema gespecialiseerde advocaten van het land. 
Ze is tevens voorzitter van de Stichting Durf, die  
de deskundigheid wil bevorderen van notarissen, 
advocaten, mediators, psychologen, medici, en 
relatie en gezinstherapeuten die werken met en 
voor regenbooggezinnen. Grijmans heeft inmid
dels enkele jaren ervaring met trajecten rondom 
draagmoederschap, veelal laagtechnologisch: de 
draagmoeder gebruikt dan haar eigen eicel voor 
de zwangerschap en een gang naar een kliniek is 
daarvoor niet nodig. Het levert, zegt Grijmans, 
soms „eigen geknutsel” op tussen draagmoeders 
en wensouders, waardoor juridische problemen 
pas laat aan de oppervlakte komen. „Soms 
hebben ouders zelf wat afspraken op papier 
gezet. Dat vinden ze dan voldoende, omdat het 
contact zo goed voelde.” Ze kan niet genoeg 
benadrukken hoe onverstandig dat is. „Onverant
woord zelfs”, zegt ze. „Het gaat om kinderen, niet 
om een pakje boter. Het is absoluut noodzakelijk 

EMBRYO’S KUNNEN VIA DE EMBRYOSCOOP MET 
CAMERA’S IN DE GATEN WORDEN GEHOUDEN.

ACHTERGROND
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vooraf alles goed vast te leggen, zodat nergens 
misverstanden over bestaan.”  
Er zijn tientallen punten waarover intensief moet 
worden nagedacht, zegt ze. Hoe is het contact na 
de geboorte? Wat als een van de partijen ergens 
spijt van krijgt? Welke kosten worden vergoed? 
Wat gebeurt er als het kindje gehandicapt blijkt 
te zijn? De meesten hebben via informatiebijeen
komsten of internet wel van alles opgezocht en 
gevonden, zegt de advocate, maar telkens blijkt 
dat het juridisch toch net even anders zit. „Ik leg 
bewust dilemma’s voor en maak tegenstellingen 
die ik proef extra groot. Soms blijkt dan dat de 
wensouders en draagmoeder nog eens extra goed 
moeten doorpraten over zaken, omdat ze er toch 
verschillend in staan. Je kunt dat gedoe beter 
vooraf hebben, dan als het kind geboren is.” Als 
alles zorgvuldig wordt voorbereid, is het een 
mooie constructie om de kinderwens te verwe
zenlijken, zegt ze. „Als er een goede overeen
komst ligt zal de rechter, ook nu al, de juridische 
positie voor het kind graag snel kloppend willen 
maken, zodat de wensouders de ouders van het 
kind zijn en niet de draagmoeder. Heel bijzonder 
om daar als advocaat bij betrokken te zijn.” 

INTERNET
Dat het na een gedegen voorbereiding na de 
geboorte snel juridisch geregeld kan zijn, onder
vonden  Michel Coenen (33) en Gino Gijsbers (30) 
uit Sittard, inmiddels vaders van zoon Robin. 
Toen ze draagmoeder Melanie bereid vonden om 
te helpen hun kinderwens te vervullen, verdiep
ten ze zich eerst twee jaar lang in alles wat 
daarbij zou komen kijken. Bewust, zegt het stel. 
„Op de eerste informatiebijeenkomst die we 
bezochten hoorden we al hoe belangrijk dat is”, 
zegt Coenen. Het stel kent andere wensouders 
die zelf overeenkomsten van internet hebben 
geplukt om zaken alvast te leggen, om maar zo 
snel mogelijk van start te kunnen gaan. Zelf 
kozen ze daar niet voor. „Een advocaat heb je 
uiteindelijk toch nodig”, zegt Gijsbers. „Het is 
ingewikkelde materie.” 
Het contact met draagmoeder Melanie en haar 
vriendin is gedurende het hele traject warm en 
liefdevol geweest. En zo is het nog steeds, zeggen 
de vaders trots. De afspraak die werd vastgelegd, 
is dat Melanie een rol heeft in het leven van 
Robin: minimaal eenmaal per maand is er 
contact tussen de biologische moeder en het kind 
van de Sittardse vaders. Door de goede voorbe
reiding was na de geboorte van Robin het 
juridisch ouderschap voor beide wensvaders 
binnen enkele maanden geregeld. „Het was een 
gemoedelijke zitting”, kijkt Gijsbers terug. „De 
rechter was er al snel van overtuigd dat we over 
alles echt heel goed hadden nagedacht.” 
Zoals het Sittardse koppel het samen met de 
draagmoeder vooraf heeft geregeld, gebeurt het 
jammer genoeg niet altijd, constateert advocaat 
Grijmans. De nieuwe wet die eraan staat te 
komen moet daar verandering in brengen. „Door 
die wet wordt het mogelijk dat de gang naar de 

rechter om een kind juridisch aan 
de wensouders toe te wijzen, kan 
worden gemaakt vóórdat er über
haupt sprake is van een zwanger
schap. Dat is in het belang van zowel
de wensouders als de draagmoeder, 
maar ook zeker in het belang van 
het kind, want dan is na de geboorte 
direct duidelijk wie de juridische 
ouders zijn.”
Het concept van de nieuwe wet ligt 
er sinds voorjaar 2020 en is een 
direct gevolg van het werk van de 
Staatscommissie Herijking Ouder
schap, die zich boog over moderni
sering van alle wettelijke bepalingen 
rondom ouderschap anno nu. 
Uitdrukkelijk beval die staatscom
missie aan om draagmoederschap 
in Nederland wettelijk goed te 
regelen, vooral omdat wensouders 
in toenemende mate hun heil in het 
buitenland zochten. 

Niet altijd gaat een traject in het 
buitenland goed, zegt advocaat 
Grijmans. Ze kent dramaverhalen 
uit landen als Nepal, India of 
Oekraïne. Vaak gaat het om draag
moeders die tegen betaling bereid 
zijn voor een ander een kind ter 
wereld te brengen. Grijmans: 
„Sowieso kun je de vraag stellen wie 
opkomt voor de belangen van de 
draagmoeder in zo’n situatie. Maar 
ook de wensouders kunnen in de 
problemen komen: regelmatig 
wordt de biologische moeder niet 
eens op de buitenlandse geboorte
akte vermeld, maar staan daar de 
namen van de wensouders. Dan is 
er onmiddellijk een probleem, want 
Nederland kan daar dan niets mee. 
Uiteindelijk kun je niet juridisch 
ouder van je kind worden.” 
u

“
SOMS GAAN WENSOUDERS 
EN DRAAGMOEDER ZELF 
KNUTSELEN AAN EEN 
OVEREENKOMST; DAT 
VINDEN ZE DAN GENOEG, 
OMDAT HET CONTACT ZO 
GOED VOELDE.

Bij laagtechnologisch draag
moederschap wordt het kindje 
verwekt met een eicel van de 
draagmoeder. Hoeveel 
kinderen inmiddels zijn 
geboren is niet duidelijk, 
omdat dat nergens centraal 
wordt geregistreerd.  
Bij hoogtechnologisch 
draagmoederschap zijn twee 
vrouwen betrokken: de ene is 
leverancier van een eicel, de 
andere is de draagmoeder. 
De bevruchting van de eicel 
met sperma van een wensva
der gebeurt door middel van 
ivf. Om deze reden is er voor 
deze techniek altijd een 
kliniek nodig. Als de zwanger
schap eenmaal een feit is, kan 
deze door de reguliere zorg 
verder worden begeleid.  

TWEE VORMEN 
VAN INZET 
DRAAGMOEDER
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India en Nepal hebben de draagmoederpraktij
ken inmiddels verboden, de route via Oekraïne en 
een aantal andere landen is nog open. De komen
de jaren zal het aantal wensouders dat in Neder
land een traject met hoogtechnologisch draag
moederschap wil en kan volgen toenemen, maar 
de mogelijkheden om ze allemaal te kunnen 
helpen blijven voorlopig beperkt met nu nog Nij 
Geertgen als enige kliniek die het aanbiedt. 
Bovendien blijft het vinden van goede matches 
tussen draagmoeder, eiceldonor en wensouders 
een heel lastige opgave. Zo mag een oproep op 
sociale media plaatsen nu nog niet, omdat het 
kan leiden tot commercieel draagmoederschap. 

DRAAGMOEDERPICKNICK
Zoektochten op internet naar meer informatie 
leiden echter nu ook al tot succesvolle matches. 
Zo kwam het Sittardse koppel Michel en Gino via 
een Facebookgroep in contact met Melanie en zo 
belandden de wensvaders Erik en Arend vroeg in 
hun zoektocht op een draagmoederpicknick, 
waar zowel wensouders als vrouwen die draag
moeder wilden zijn konden aanschuiven. De 
mogelijkheden om vraag en aanbod te matchen 
worden in de nieuwe wet ruimer, maar commer
cieel draagmoederschap  een kind dragen voor 
een ander vanwege de vergoeding  blijft verbo
den.  Alleen de werkelijk gemaakte kosten mogen 
worden vergoed.  
Eenmaal elkaar gevonden zijn er behoorlijk wat 
voorwaarden voordat een traject in de vrucht
baarheidskliniek kan starten. Nij Geertgen stelt 
behoorlijke eisen aan draagmoeders. „Zij moeten 
sowieso al een kind hebben gekregen en liefst 
weten dat hun eigen gezin voltooid is”, zegt 
Marieke Schoonenberg. „We laten hen allemaal in 
het academische ziekenhuis in Maastricht 
onderzoeken, om te beoordelen of het medisch 
gezien verantwoord is. Een soort apk, zeg maar.” 
Een eiceldonor vinden is eigenlijk nog lastiger, 
zegt Els Slappendel van Nij Geertgen. „Idealiter 
is zij rond de dertig jaar oud. Om de afweging 
goed te kunnen maken, heeft zo’n donor liefst zelf 
al een voltooid gezin. De leeftijd waarop vrouwen 
in Nederland kinderen krijgen gaat al jaren 
omhoog. Dan blijft er weinig tijd over om daarna 
nog te doneren.”
Nij Geertgen heeft een eicelbank, waar vrouwen 
die een ander willen helpen zich kunnen melden. 
Maar wegens gebrek aan eiceldonaties is deze 
gesloten. Schoonenberg: „De mogelijkheid van 
eiceldonatie is vrij onbekend. Er gaat een ivfbe
handeling aan vooraf. Vrouwen vinden het lastig 
dat er mogelijk ergens nageslacht van hen is. Bij 
spermadonoren speelt dit veel minder.” 
In andere landen is het eenvoudiger aan een 
eiceldonor te komen, ook omdat er daar een 
vergoeding tegenover mag staan. De Spaanse 
kliniek IVF Spain, die eiceldonoren vooral uit de 
studentenwereld haalt, adverteert ermee in 
Nederland. Ook in de VS en Canada kunnen 
trajecten worden afgesproken waarbij een 
eiceldonor wordt geregeld. Advocaat Grijmans 
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verwacht, vanwege die grotere beschikbaar
heid, dat de gang naar het buitenland nog 
niet stilvalt, maar hoopt dat wensouders 
alleen kiezen voor landen die voldoen aan 
dezelfde eisen als Nederland. Dat betekent 
onder meer dat een kind ten alle tijden moet 
kunnen nagaan waar zijn biologische 
oorsprong ligt. „Áls je al naar het buitenland 
gaat, ga dan vooral naar Canada of de 
Verenigde Staten”, zegt Grijmans. „Dat zijn 
prima landen voor draagmoederschap, 
omdat ze zorgvuldige procedures hanteren.” 
Maar het zijn ook gebieden waar de draag
moeder ruimhartig mag worden gecompen
seerd voor ‘ongemak’. In de VS betaal je als 
wensouder al snel meer dan 1 ton, een traject 
in Canada kost minimaal de helft. Een klein 
deel daarvan is overigens maar voor de 
draagmoeder, een behoorlijk deel gaat naar 
bemiddelings en juridische kosten. Grij
mans is, met het oog op het verbod op 
commercieel draagmoederschap hier, 
benieuwd hoe Nederland straks omgaat met 
kinderen die via zo’n traject worden geboren. 
„Het zou jammer zijn als de mogelijkheden in 
landen waar alles verder uitstekend is 
geregeld, vanwege die vergoedingen worden 

ACHTERGROND
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Waarom worden kosten die 
wensouders moeten maken 
voor een draagmoedertraject 
niet (deels) vergoed door de 
ziektekostenverzekering?
Het antwoord is vrij eenvou
dig: omdat de Zorgverzeke
ringswet daarin niet voorziet. 
Deze wet beschrijft in welke 
situaties verzekerden recht 
hebben op welke vergoeding 
bij medische kosten die ze 
moeten maken. Het gaat dan 
om hun eigen medische 
kosten. Een draagmoeder die  
zwanger wil worden ondergaat 
de medische behandeling die 
daarvoor nodig is niet vanwe
ge problemen bij haarzelf. 
Ook de zorgverzekering van de
wensouders kan niet worden 
aangesproken, omdat het om 
een behandeling gaat die bij 
een ander wordt uitgevoerd. 
Voor de donor van een eicel  
die vaak hormoonbehandelin
gen krijgt  geldt dat argu
ment ook. 
Wensmoeders met een 
medisch vruchtbaarheidspro
bleem kunnen onder bepaalde 
voorwaarden wel een vergoe
ding krijgen als bevruchting 
buiten het lichaam moet 
plaatsvinden. Maar kosten van 
een eiceldonor vallen ook daar 
niet onder, omdat die donor 
zelf geen medisch probleem 
heeft.  
Als de politiek het wenselijk 
vindt dat hier verandering in 
komt, zal daar eerst een 
besluit over moeten komen, 
adviseert het Zorginstituut. 
Dat heeft op verzoek van de 
minister van medische zorg 
eind 2018 bekeken in welke 
mate vergoedingen volgens de 
huidige wet mogelijk kunnen 
worden gemaakt. 

VERZEKERING 
BIEDT GEEN  
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geschrapt. De kans bestaat dat wensouders dan 
naar landen uitwijken waar dingen minder goed 
geregeld zijn en waar extra betalingen op papier 
niet bestaan, maar in de praktijk wel. En dat is 
nooit in het belang van het kind. ”
Ook zonder dat de draagmoeder geld krijgt om 
het kind te dragen, is draagmoederschap een 
kostbaar traject. Er zijn juridische procedures 
die moeten worden bekostigd, er is de verplichte 
psychologische begeleiding voor beide partijen, 
de ivfprocedure kost geld, er zijn medische 
kosten voor de draagmoeder en voor de eiceldo
nor. Maar de lijst is veel langer. Reiskosten, 
eventuele vergoeding van gebruikt eigen risico 
van de zorgverzekeraar van de draagmoeder, 
positiekleding, arbeidsongeschiktheids of 
overlijdensrisicoverzekering voor de draagmoe
der, extra huishoudelijke hulp, pre of postnatale 
gym. Grijmans adviseert wensouders om gede
tailleerd afspraken te maken over welke kosten 
worden vergoed, ook om te kunnen verantwoor
den dat het om echte onkosten gaat en niet om 
bedragen voor ‘ongemak’. 

GESPAARD
Arend en Erik houden voor hun traject rekening 
met meer dan 25.000 euro. „Bizar veel geld”, 
realiseren ze zich. „We hebben er flink voor 
gespaard”, zegt Arend. „We beseffen dat we in 
een bevoorrechte positie zitten, dat wij het 
kunnen betalen. Voor heel veel wensouders is dit 
niet haalbaar.” Erik: „We hebben een goede 
vriend die ook graag een traject in wil, maar hij 
durft het om financiële redenen niet aan.” 
Dat er in Nederland geen enkele vergoeding 
tegenover staat vanuit de zorgverzekeraar, 
vinden de twee wensvaders oneerlijk. Ook de 
stichting Meer dan Gewenst vindt het belangrijk 
dat daar actie op komt. „Het staat, samen met 
goede wettelijke regelingen rondom draagmoe
derschap en meerouderschap, hoog op de lijst 
van zaken waarvoor wij strijden”, zegt bestuurs
lid Sara Coster. „Het zou niet van je geaardheid of 
gezinsvorm moeten afhangen of er een vergoe
ding is voor een vruchtbaarheidstraject.”
Voor hun spaargeld krijgen Arend en Erik nu de 
kans op een kind. Garanties dat ze straks inder
daad vader worden, zijn er niet. Dat realiseert het 
stel zich. „We willen het heel graag, maar het is 
geen obsessie. Ons leven is zo ook al leuk genoeg, 
er zijn genoeg andere dingen waarop we ons 
richten.” Ze zijn blij dat homokoppels nu gewoon 
in Nederland terecht kunnen om het in elk geval 
te proberen. Erik: „We willen een vooruitstrevend 
land zijn, dan hoort dit er gewoon bij. De infra
structuur is er, het kan gewoon, maar in Neder
land had je tot nu toe pech. Die systematische 
uitsluiting, die moet er echt uit.”  

NIEUWE WET KOMT DIT JAAR IN STEMMING

De nieuwe Wet Kind, Draagmoeder
schap en Afstamming werd gepubli
ceerd in april 2020. De internetcon
sultatie, waarbij betrokken partijen 
bedenkingen of aanpassingsvoorstel
len hebben kunnen indienen, is 
inmiddels achter de rug. Verwacht 
wordt dat het wetsvoorstel dit jaar in 
stemming wordt gebracht.  
De nieuwe wet regelt draagmoeder
schap en versterkt het recht om 
informatie over je eigen afstamming 
te achterhalen.  Het belang van het 
kind staat voorop. Wensouders 
krijgen met de nieuwe wet meer 
zekerheden voorafgaand aan de 
zwangerschap. Bovendien wordt de 
juridische afwikkeling na de geboorte 
van het kind versneld. 
„Het huidige recht biedt onvoldoende 
kaders”, zegt juriste  Colette Grij
mans uit Weert. Zij studeerde 
afgelopen najaar af op het onderwerp 
draagmoederschap en de wet. 
„Ouderschap voor twee wensvaders 
wordt nu geregeld onder de huidige 
wetgeving en dat is een ingewikkeld 
verhaal. Nu is de draagmoeder na de 
geboorte de juridische moeder en 
heeft zij het ouderlijk gezag.”
Een van de wensvaders kan  of hij nu 
biologische vader is of niet  juridisch 
vader worden door de ongeboren 

vrucht of het kind te erkennen. Tenzij 
de draagmoeder gehuwd is, want dan 
is háár partner automatisch juridisch 
ouder en moet er eerst een bijzonde
re curator aan te pas komen om een 
verzoek tot  ‘ontkenning van het 
vaderschap’ in te dienen bij de 
rechtbank. 
Juridisch ouder zijn betekent 
vervolgens niet automatisch dat er 
ook ouderlijk gezag is, zegt advocaat 
familie en jeugdrecht Patsy Hoppen
brouwersNiesten uit Venlo, net als 
Grijmans werkzaam bij advocaten
kantoor Limburgse Meesters in 
Venlo. Hoppenbrouwers heeft 
inmiddels veel zaken rondom 
juridisch ouderschap en ouderlijk 
gezag gedaan. „De wensvader die 
tevens juridisch ouder is, moet de 
rechtbank verzoeken om een ‘gezags
wissel’, zodat het gezag van de 
draagmoeder wordt beëindigd en bij 
de wensvader komt te liggen.
De Raad voor de Kinderbescherming 
wordt om advies gevraagd, maar in 
situaties waarin dingen vooraf goed 
zijn vastgelegd, zal dat geen proble
men opleveren.” Daarna volgt de stap 
om de tweede vader ook juridisch en 
gezaghebbende ouder te maken. Dat 
gebeurt vaak door een verzoek tot 
partneradoptie. 
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