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soms gaat het anders

Op en top vrouw
Ik had niet durven hopen dat ik ooit nog met een 
glimlach op mijn gezicht naar het ziekenhuis zou gaan. 
Toch gebeurde dat twee jaar later. We zouden gaan voor 
hoogtechnologisch draagmoederschap. Dat wil zeggen: 
een kind dat door mijn zus zou worden gedragen, 
maar biologisch helemaal van Niels en mij zou zijn. 
In Nederland hadden tot dan toe slechts zeven stellen 
op die manier een kind gekregen. Alleen vrouwen die 
een beschadigde of geen baarmoeder hebben, komen 
ervoor in aanmerking. Bovendien moeten zowel 
de biologische moeder als de draagmoeder strenge 
psychologische testen ondergaan om te weten of ze het 
emotioneel aankunnen. Volgens de psychologen bleek 
uit alles dat wij elkaar volledig vertrouwen. Dat moet 
natuurlijk ook als je dit samen aangaat.  
Ter voorbereiding op een ivf-behandeling slikte ik 
hormonen. Mijn buik groeide, mijn borsten zwollen op, 
ik leek wel zwanger! Geweldig, om me op en top vrouw 
te voelen. Hoewel ik enorm opzag tegen weer gerommel 
aan mijn buik, viel de eicelpunctie in vergelijking met 
alle pijn die ik al had geleden enorm mee. Het resultaat 
mocht er zijn: vierentwintig embryo’s. 

Shoppen voor haar buik
Na de derde terugplaatsing was het al raak. Ik was zo 
blij, maar durfde daar na alle ellende nog niet aan toe te 
geven. Zeker niet omdat Floor me op een dag belde dat 
ze tussentijds bloedverlies had. Zij was daar vrij relaxed 
onder, ik was als de dood dat het mis zou gaan. Ik weet 
niet of ik nog meer verdriet had aangekund.
Langzaam maar zeker kreeg ik meer vertrouwen in de 
zwangerschap. Floor bracht zakken vol babyspullen 
naar ons huis. Zo leuk om de rompertjes van mijn 
neefje in mijn handen te houden en te weten dat mijn 

‘Vanaf mijn warme, blote buik wordt Floris bij mijn 
zus gelegd. “Je komt uit een eitje van je mama en een 
zaadje van papa en hebt negen maanden in mijn huisje 
gewoond. Ik hou van je en je bent altijd welkom bij ons 
en je neefje en nichtjes.” Ik krijg tranen in mijn ogen als 
ik vanuit mijn bed naar het tafereel kijk. Daar is hij dan 
eindelijk. Floris. Over zijn naam hoefden we niet lang 
na te denken. Die stond al ver voor de conceptie vast. 
Vernoemd naar mijn zus, zonder wie dit allemaal niet 
mogelijk was geweest. Hoe kan ik haar ooit bedanken? 
“Als jij geen kinderen kunt krijgen, dan zal ik jouw kind 
dragen,” zei ze meteen nadat ze de diagnose hoorde. 
Het drong op dat moment niet tot me door. Ik kon 
amper bevatten wat me allemaal overkwam. Ik had 
een tumor. Mijn baarmoeder moest eruit. Niels en ik 
hadden een kinderwens. Hoe moest dat nu? Die ene 
zin van mijn zus sleepte me door die moeilijke periode. 
Want als mijn zus iets zegt, dan meent ze dat. Mijn 
eierstokken zouden intact blijven, dus in theorie was 
draagmoederschap mogelijk, vertelde mijn arts. De 
operatie en het herstel gingen voorspoedig en Floor 
hield haar woord. 

‘Ons kind zat  
op de veiligst 
denkbare plek: 
in de buik  

van mijn zus’

Een gezin, dat is  
waarvan José  
Provoost (40) altijd  
al droomde. Dankzij 
haar zus is die wens 
nu uitgekomen. 
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eigen kind die straks zou dragen. Op mijn beurt kocht 
ik positiekleding voor haar. Ik vond het fijn om iets 
terug te doen en genoot ervan dat het winkelpersoneel 
dacht dat ik voor mezelf shopte.  
Bij elke echo ging ik mee, ik vond het zo spannend 
allemaal. Met z’n allen stonden we te dringen om 
het echoapparaat. De twintigwekenecho vond ik het 
bijzonderst. Toen wisten we dat alles goed ging. We 
zouden een puntgaaf, gezond jongetje krijgen. Ik 
nam veel vrij van m’n werk om Floor te helpen in het 
huishouden. Want met drie kinderen - haar jongste was 
op dat moment twee - en een vierde in haar buik, was 
het best aanpoten voor haar. Gelukkig waren er ook 
veel mooie momenten waarvan we samen genoten. 
Zo kookte ik in die periode geregeld voor iedereen 
bij Floor thuis. Daarna legden we een doptone op 
Floors buik. Heerlijk vond ik het om even dicht bij ons 
mannetje te zijn en hem te kunnen horen.

Tjokvol hormonen
Maar soms had ik het ook moeilijk. Mijn emoties 
slingerden heen en weer. Als een soort moederdier 
wilde ik het liefst de hele tijd tegen Floors buik 
aanschurken. Dat kon natuurlijk niet, ik moest afstand 
houden. Ik vond het confronterend om haar buik 
te zien groeien en te beseffen dat ik dat nooit zou 
meemaken. Gelukkig hadden Niels en ik elkaar om 
daarover te praten. En het scheelde dat ik wist dat ons 
kind op de veiligst denkbare plek zat. In de buik van 
mijn eigen zus. 
Ondanks de spanning die deze heftige tijd met zich 
meebracht, hebben we maar één keer ruzie gehad. Toen 

ik een keer opmerkte dat Floor haar wasmachine wel 
heel vol had gepropt, ontplofte ze plotseling. “Bemoei 
je niet overal mee!” schreeuwde ze. Het was een 
ontlading waar we later om konden lachen. Niet alleen 
haar lijf, maar ook dat van mij zat tjokvol hormonen. 
Omdat ik graag zelf borstvoeding wilde geven, hoorde 
het slikken van hormonen erbij. Voor onze mannen was 
het ook zwaar af en toe. Floors vriend Niek zat zomaar 
opgescheept met een ‘vreemde’ dikke buik. De vierde 
in een paar jaar tijd, maar deze keer zonder zijn toedoen. 

Een wonder
We waren allemaal bij de bevalling. Ik lag op een eigen 
bed, dicht tegen dat van Floor aan, klaar om ons kind op 
mijn buik op te vangen. Floor had om een ruggenprik 
gevraagd. Nu het niet om haar eigen kind ging, wilde 
ze niet de volle pijn ervaren. 
Het was onwerkelijk. Mijn zoon stond op het punt 
geboren te worden en ik lag er hulpeloos naast, terwijl 
Floor aan het zwoegen was. Het enige wat ik kon doen, 
was haar samen met Niek aanmoedigen. Niels stond op 
de gang met de deur op een kier te wachten tot onze 
zoon er dan eindelijk was. Hij werd snel naar binnen 
geroepen om de navelstreng door te knippen. Daarna 
legde hij hem op mijn blote buik. Precies zoals ik met 
Floor had afgesproken. Floris kroop zelf naar mijn 
borst om te drinken, zoals ik zo vurig had gehoopt. Een 
wonder. Mijn zoon aan mijn eigen borst. Floor keek 
met tranen in haar ogen toe, terwijl ze, zoals alleen een 
nuchtere Friezin dat kan, vroeg om een boterham met 
kaas. Ze had berehonger van alle inspanningen. 
Floor hield ook na de geboorte haar woord. Floris is bij 
hen kind aan huis. Als je ziet hoe zij elkaar soms kunnen 
aankijken: ze hebben een heel bijzondere band. Net 
als Floor en ik. En de kinderen vinden het inmiddels 
ook reuze interessant allemaal. “Wij komen allemaal uit 
dezelfde buik!” roept mijn nichtje regelmatig trots.’ 

‘ Als een moederdier 
wilde ik de hele 
tijd tegen Floors  
buik aanschurken’
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