Checklist stichting Zwanger voor een Ander
Deze checklist is bedoeld voor wensouder(s) en draagouder(s) die eventueel samen een
draagmoedertraject aan willen gaan. Onderstaande vragen zijn onderwerpen die je samen kan
bespreken. De lijst is niet op iedere individuele situatie afgestemd of kan bepaalde onderwerpen missen.
Neem eruit wat voor jullie belangrijk is en stel je eigen lijst met vragen op.

Zwanger worden



















Willen jullie SOA testen?
Willen jullie medisch onderzoek van de draagmoeder en/of eiceldonor?
Wordt het traditioneel of IVF draagmoederschap?
In geval van IVF: wie levert de eicel?
Wil de draagmoeder contact met een eventuele eiceldonor?
Wie levert de zaadcellen?
Waar vindt de conceptie plaats?
Hoe vindt de conceptie plaats?
Wie begeleidt de draagmoeder bij de emotionele kant van het verhaal?
Wie begeleidt de wensouders bij de emotionele kant van het verhaal?
Wanneer en hoe willen jullie testen op zwangerschap? Wie zijn daarbij aanwezig, wie ziet/zien
de test als eerste?
Hoe lang ga je door als zwanger worden niet lukt?
Hoe wordt de draagmoeder verzekerd?
Wat gebeurt er als de draagmoeder arbeidsongeschikt raakt?
Welke kosten vergoeden de wensouders en welke niet?
Hoe regel je alles financieel?
Krijgt de draagmoeder een vergoeding buiten de onkosten?
Hoe gaan jullie om met verzoeken om interviews vanuit de media?

Zwanger zijn

















Wanneer gaan jullie aankondigen dat de draagmoeder zwanger is richting de rest van de
wereld?
Prenatale onderzoeken, welke wel, welke niet?
Wat als er iets met het ongeboren kind is?
Hoe denk je over vaccinaties voor zwangeren tijdens de zwangerschap?
Wat doe je samen tijdens de zwangerschap en wat niet?
Hoe vaak zien jullie elkaar tijdens de zwangerschap?
Zijn de wensouders bij elk bezoek aan de verloskundige/gynaecoloog aanwezig?
Wat doe je bij complicaties tijdens de zwangerschap?
Wie kiest de naam voor de baby en wie mag die weten?
Willen jullie het geslacht van de ongeboren baby weten?
Welke leefregels houdt de draagmoeder aan tijdens de zwangerschap (roken, alcohol,
kattenbakken etc)?
Mogen de wensouders ver op vakantie tijdens de zwangerschap?
Mag de draagmoeder ver op vakantie tijdens de zwangerschap?
Welke afstandsprocedure wordt gevolgd?
Welke advocaten gaan daarbij helpen?
Hoe wordt de draagmoeder ondersteund in de zwangerschap? Krijgt zij extra hulp of oppas voor
haar kinderen?
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Willen jullie een zwangerschapscursus volgen?
Hoe gaan jullie om met social media? Wat mag wel of niet online?

De bevalling
















Waar willen jullie bevallen (bij draagmoeder thuis, bij wensouders thuis, ziekenhuis,
kraamhotel)?
Waar blijven de kinderen van de draagmoeder tijdens de bevalling?
Wie zal de bevalling begeleiden?
Wie is er bij de bevalling aanwezig?
Wil de draagmoeder haar partner, een vriend(in) of doula bij de bevalling?
Mogen er foto’s of filmopnamen gemaakt worden van de bevalling?
Wat mag er wel en niet met die foto’s en opnamen gebeuren?
Als bij de bevalling de keuze moet worden gemaakt tussen draagmoeder redden of de baby
redden, wie gaat er dan voor?
Hoe wil de draagmoeder bevallen (op bed, waterbevalling, baarkruk etc)?
Wie pakt de baby aan?
Wie knipt de navelstreng door?
Bij wie komt de baby op de buik/borst direct na de geboorte?
Hoe vindt de overdracht van de baby naar de wensouders plaats? Direct na de geboorte?
Wat als er complicaties optreden tijdens de bevalling?
Wie mogen er direct na de bevalling op bezoek komen?

Na de geboorte

















Welke voeding krijgt de baby?
Waar brengt de draagmoeder de kraamweek door?
Waar brengen de wensouders de kraamweek door?
Hoe wordt de draagmoeder vernoemd op het geboortekaartje?
Worden er ook kaartjes (dezelfde of andere?) gestuurd naar vrienden en familie van de
draagmoeder?
Welke rol krijgt de draagmoeder na de geboorte?
Welke rol krijgen de kinderen van de draagmoeder na de geboorte?
Hoe ga je om met het gezag dat de draagmoeder en haar eventuele echtgenoot na de bevalling
nog een paar maanden hebben?
Hoe waken jullie over het voortbestaan van jullie vriendschap?
In hoeverre mag de draagmoeder zich wel/niet bemoeien met opvoedingskeuzes?
Volgens welk geloof wordt het kindje opgevoed?
Hoe vaak zien jullie elkaar na de bevalling?
Wat wordt het kindje verteld over diens herkomst en wanneer?
Bestaat er bij de wensouders wellicht een wens voor een tweede kindje?
Zou de draagmoeder eventueel open staan voor een tweede traject?
Wie wordt de voogd van het kindje als de wensouders iets overkomt?

Algemeen




Hoe is na de bevalling het gezag geregeld?
Welke advocaten zullen jullie begeleiden?
Welke overige instanties zullen betrokken zijn?
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Hoe wordt omgegaan met de eigen kinderen van de draagmoeder?
In hoeverre wordt de partner van de draagmoeder betrokken?

Om over na te denken




Wat betekent het voor alle betrokkenen wanneer de wensouders zouden scheiden?
Wat betekent het voor alle betrokkenen wanneer de draagouders zouden scheiden?
Wat gebeurt er wanneer een van de betrokkenen komt te overlijden voor de adoptie rond is?
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