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Mediastorm kan Rosalyn
aan draagmoeder helpen
GOOS BIES

NIJLAND Rosalyn Pultrum en Jeroen
Kloosterman uit Nijland zijn al bij-
na twee jaar op zoek naar een
draagmoeder. Aandacht in de me-
dia kan het beslissende zetje geven.

,,Het is prachtig dat Xander de Bui-
sonjé en zijn vrouw Sophie Steger
nog een tweede kindje hebben kun-
nen krijgen met behulp van een
draagmoeder in Amerika, maar zo-
iets zit er voor ons helaas niet in”,
zegt Jeroen Kloosterman. In de Ver-
enigde Staten kun je in tegenstelling
tot in Nederland betalen voor een
draagmoeder. ,,Dat kost zomaar een
ton of meer. Zoveel geld hebben wij
niet, het enige wat wij kunnen doen
is publiciteit zoeken.”

Die aandacht in de media barst los
sinds Pultrum (34) en Kloosterman
(49) hun verhaal gisteren deden in
de Volkskrant. Hart van Nederland
kwam meteen langs, de talkshow
Pauw is geïnteresseerd en gister-
avond volgde een cameraploeg van

de publieke omroep, die al langer be-
zig is met het maken van een docu-
mentairereeks over het draagmoe-
derschap.

,,Dit is de enige manier. Het moet
een vrouw zijn die ons dit gunt”, legt
Kloosterman uit. Bemiddeling tus-
sen wensouder en draagmoeder is
volgens de Nederlandse wetgeving
verboden. Een draagmoeder zal zich
uit zichzelf moeten melden. Daarna
moet die eerst nog door een malle-
molen aan psychologische en licha-
melijke testen en juridische afspra-
ken, voordat aan de onzekere ivf-be-
handeling begonnen kan worden.
,,Het schijnt dat je al twee keer zon-
der complicaties bevallen moet zijn,
voordat je in Nederland draagmoe-
der mag zijn. En er mag dus geen
geld aan verdiend worden.”

Pultrum heeft een kleine twee jaar
geleden bij het ziekenhuis UMCG in
Groningen elf eicellen laten invrie-
zen. De geboren en getogen Dracht-
ster heeft door een zeldzaam syn-
droom (MRKH) geen baarmoeder,
waardoor ze zelf geen kinderen kan

dragen. Daar kwam ze halverwege
haar puberteit achter. Ze heeft zich
er altijd heel moeilijk bij neer kun-
nen leggen dat ze hierdoor haar kin-
derwens moest laten varen. Met
haar collega Jeroen – ze zijn allebei
docent op de vmbo-opleiding van
Ulbe van Houten in Sint Annaparo-
chie – heeft ze sinds vijf jaar een rela-
tie en zijn ze de mogelijkheden gaan
onderzoeken hoe ze mogelijk toch
samen een kind kunnen krijgen.
,,Eerst in onze eigen omgeving. Twee
keer is er iemand geweest die het
draagmoederschap heeft overwo-
gen. Zij hebben er om persoonlijke
redenen toch van afgezien, iets wat
we heel goed begrijpen.”

Sindsdien rest een bredere zoek-
tocht. Aandacht zochten ze op socia-
le media en kregen ze eerder dit jaar
in het tijdschrift Heit & Mem. Dat
leidde nog niet tot het gedroomde
resultaat, maar uiteindelijk wel tot
meer media-aandacht. Zo wordt het
stel gevolgd voor een documentaire,
die normaliter in de loop van vol-
gend jaar op televisie verschijnt.

,,We hebben ons verhaal daarom
een paar weken geleden uit de privé-
sfeer gehaald en ook op school ver-
teld”, zegt de net thuisgekomen Pul-
trum. Ze was bijna thuisgebleven
vanwege een opkomend griepje.
,,Gelukkig ben ik toch gegaan. Wat er
nu gebeurt is overweldigend en bij-
na niet te bevatten. Ons verhaal
werd gaandeweg het gesprek van de
dag op school, maar het was daar dus
niet onbekend.”

Heel veel aandacht, en heel veel
telefoontjes, maar nog niet dat ene
telefoontje. ,,Nee, nog niet het ver-
lossende antwoord. Maar wie weet
wat er de komende tijd allemaal los-
komt.”

‘Dit is de enige
manier. Het moet
een vrouw zijn
die ons dit gunt’

Rosalyn Pultrum en Jeroen Kloosterman kunnen geen kinderen krijgen, maar willen er wel graag een. Ze zoeken daarom een draagmoeder. FOTO NIELS DE VRIES


