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Nieuwsbrief
Rechtszaak tegen Nordic Cryo spermabank gestart
Vorige week startte in Denemarken de rechtszaak tegen de Nordic Cryo
bank nav het schandaal van het gebruik van het zaad van een
spermadonor die een ernstige genetische aandoening had, meer
bepaald NF1.

• Rechtszaken

In 2013 brachten wij het Belgische aandeel in dit schandaal aan het licht.

• Oproep focusgroepen

Niet alleen werden er teveel kinderen met het zaad verwekt, velen van hen hebben de
aandoening overgeërfd. Maar de Nordic Cryo bank wordt ook verweten dat ze nalatig waren
daar er vermoedens zijn dat de donor niet correct of volledig gescreend werd.

• DNA Detectives NL/BE

De uitspraak wordt eind november verwacht. Meer informatie over deze zaak, kan je terug
vinden via deze link http://www.donorkinderen.com/cryo-donor-7042-nf1

Rechtszaak dreigt tegen Nederlandse fertiliteitsarts
Op 25 oktober werd bekend dat een aantal Nederlandse ouders en
donorkinderen juridische stappen overwegen tegen de Nederlandse
fertiliteitsarts Jan Karbaat wegens vermoedens van wanbeheer:
gebruik van eigen sperma, toedienen van ander sperma dan
afgesproken, donoren die niet gescreend werden, ….
Donorkind Monique getuigde in EenVandaag over de knagende vermoedens en de onrust
die haar onbekende afkomst teweeg brengt. http://gezondheid.eenvandaag.nl/tvitems/70077/schadevergoeding_dna_test_ge_ist_van_arts_spermabank
Mochten er Belgische ouders bij deze arts in behandeling zijn geweest, of weet hebben dat
hun ziekenhuis samenwerkte met o.m. Centrum Bijdrop, gelieve contact op te nemen met
Laura Bosch L.Bosch@defenceforchildren.nl of Stichting Donorkind Nederland
info@donorkind.nl

Duits gerecht (her)bevestigd: geen anonimiteit
Het Duitse gerecht oordeelde op 18 oktober dat het
recht van het (donor)kind om diens eigen afkomst te
kennen hoger geschikt is aan het recht op privacy
van een donor.
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Vorig jaar werd hetzelfde juridisch oordeel geveld in
een andere zaak waarbij, naast het recht op afkomst
ook werd benadrukt dat er geen leeftijdslimiet aan
het kind mag opgelegd worden wanneer deze de
behoefte uitdrukt om te willen weten wie zijn
onbekende biologische ouder(s) is/zijn.

Gezocht volwassen donorkinderen voor focusgroepen/onderzoek
Professor Kristien Hens (UA) onderzoekt de betekenis van genen in het
kader van (familie)relaties bij donorkinderen. Hiervoor slaat ze de handen in
elkaar met professor Astrid Indekeu (KUL).
Ze zijn op zoek naar donorkinderen (18+) die willen deelnemen aan een
focusgroep. Zowel Belgische als Nederlandse donorkinderen zijn welkom.
Inschrijven kan via donorkinderen@gmail.com of rechtstreeks bij professor
Hens kristien.hens@uantwerpen.be
Inschrijven kan nog steeds. Je kan kiezen tussen volgende momenten:
• Zaterdag 19/11 vanaf 10:00 (Antwerpen)
• Dinsdag 22/11 vanaf 19:30 (Leuven)
• Woensdag 30/11 vanaf 19:30 (Antwerpen)
De resultaten van het onderzoek zullen je niet alleen persoonlijk bezorgd worden: ze worden ook op dinsdag 17 januari
op een symposium gepresenteerd.
Meer informatie kan je terug vinden via onderstaande link http://www.donorkinderen.com/studie

DNA detectives NL/BE
Voor zij die zoeken weten dat de sleutel naar het mogelijks vinden in je DNA verstopt zit.
Een aantal mensen bundelden hun krachten en richtten een platform op om anderen
wegwijs te maken in de wondere wereld van genetische verwantschap.
Momenteel zijn er heel wat online DNA-databanken die je in staat stellen niet alleen te
zoeken, maar ook om effectief je biologische familie te vinden. Een Nederlands donorkind
startte met de facebookpagina Donor Detectives NL/BE, het Nederlandstalig broertje van
DNA Detectives en DNA for the Donor Conceived.
Aanmelden doe je via https://www.facebook.com/donordetectivesnl/?fref=ts

Belgisch donorkind deelt haar zoektocht via een blog
Een tijdje terug leerde we An kennen. An is een geweldige jongedame die op zoek is naar
de puzzelstukjes die de storm in hart en hoofd kan temmen.
Ze begon een blog. Als je wil kan je met haar meelopen, als sympathisant, vriend of
metgezel. We hopen van harte dat zij (en alle anderen) antwoorden mag en kan vinden.
Link naar An’s blog https://opzoektocht.wordpress.com
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1 drieling, 1 cocktail van spermastalen in (inter)nationale pers
Eind juni werd reeds duidelijk dat onze voorzitter, Steph Raeymaekers en haar broer,
een andere biologische vader had dan hun drielingszus Sophie.
Bijkomend onderzoek wees uit dat de fertiliteitsarts een cocktail van sperma van
verschillende donoren had toegediend.
Haar verhaal werd opgepikt door De Standaard en het VRT nieuws, maar ook
buitenlandse pers schreven erover: The Sunday Times, Mercatornet en RTL
(Nederland). http://www.standaard.be/cnt/dmf20160729_02405131 en
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2725279

Klacht ingediend bij FAGG nav rekruteringscampagne UZ Jette
Naar halfjaarlijkse gewoonte lanceerde UZ Jette in oktober het zoveelste creatieve
idee ter rekrutering van spermadonoren.
Deze keer laten reclameboys niet letterlijk hun broek zakken, maar werd een
stripfiguurtje gepimpt om potentiële zaadleveranciers al masturberend wegwijs te
maken doorheen het bos van beperkte en selectieve informatie.
Ondertussen dienden we tegen dit initiatief een officiële klacht in, daar de website
mannen mogelijks verkeerdelijk informeert omdat het hen tracht te doen geloven dat
er geen enkele consequenties verbonden zijn aan het afstaan dan genetisch
materiaal waarmee mensen mee zullen verwekt worden.
Een blog werd aan hun campagne gewijd.
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/10/12/laat-je-niet-bij-je-pietje-nemendoor-uz-jette/

Werkgroep afstamming organiseert ronde tafel gesprekken
Naar aanleiding van de hoorzittingen die plaatsvonden in het Vlaams Parlement aangaande
de gedwongen adopties, werd op initiatief van minister Vandeurzen de werkgroep
afstamming opgericht. Onze voorzitter werd uitgenodigd om als officieel lid toe te treden.
De werkgroep werkte maandenlang aan concrete adviezen en voorstellen ter oprichting van
een afstammingscentrum en DNA-databank om mogelijkheden te kunnen bieden aan
eenieder die met vragen over een onbekende afkomst zit. Hetzij geadopteerden,
donorkinderen, afstandsmoeders, ouders, ...
Deze voorstellen zullen eind deze maand afgetoetst en besproken worden met verschillende
betrokken partijen, belangenverenigingen, juristen, ethici, ….
Dit zal ongetwijfeld vervolgd worden.
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Amerikaanse draagmoederbeurs landde in Brussel
Zoals vorig jaar landde de Amerikaanse draagmoedersbeurs Men Having Babies in Brussel en
zakten we af om het bij te wonen. Ook deze keer was er alles in aanbieding voor zij die eicellen
en/of baarmoeder te kort komen om hun kinderwens in vervulling te kunnen laten gaan. En net
zoals vorige keer was er dit jaar ook weinig aandacht voor de belangen en welzijn van
donor/draagmoeder-kinderen.
Een blog werd geschreven. Deze werd ook in het Engels verspreid. Hierop kregen we een zeer
bitsige reactie van één van de organisatoren, waardoor een uitgebreid weerwoord niet kon
uitblijven.
Blog (1) Draagmoedersbeurs: ‘Because nature is so homophobic’
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/09/26/draagmoedersbeurs-because-nature-is-sohomophobic-quote-intented-parent/
Blog (2) Men Having Babies Behaving Badly
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/10/06/men-having-babies-behaving-badly/

Europese raad verwerpt rapport draagmoederschap
In oktober heeft de Raad van Europa het rapport en aanbevelingen rond draagmoederschap
verworpen. Dit betekent dat het debat terug naar af is.
Voorstanders hopen via de insteek dat draagmoeders en kinderen beter juridisch beschermd
horen te worden, een wettelijk kader te kunnen forceren.
Meermaals werd er tijdens de hoorzittingen terecht aangehaald dat draagmoederschap toelaten (welke vorm dan
ook), het wettelijk kadreren en zelfs faciliteren, indruist tegen de waarden, normen maar ook een aantal Europese
wetten.
Niet alleen tast het de waardigheid van vrouw en het menselijk leven aan, een lichaam kan nooit onder een
verbintenis/contract vallen. Daarnaast horen kinderen niet, met oog om ze te verhandelen, besteld en zelfs
gekocht te worden.
In het rapport komt slechts een fractie van de belangen van draagmoeders en kinderen aan bod, en werden enkel
die belangen geselecteerd die zoveel mogelijk wensouders kinderen garandeert.

Amerikaans donorkind gehoord in commissie United Nations
Amerikaans donorkind Katy Doran kreeg, naast anderen, de gelegenheid gehoord te worden in
een panelcommissie van de UN, en verschafte toelichting over de implicaties voor diegenen die
bewust worden weggerukt van hun biologische familie: donor –en draagmoederkinderen.
Ze verwees er naar de Amerikaanse documentaire ‘Anonymous Father’s day’, maar vertelde ook
haar persoonlijk verhaal. Ze had het over de veranderende maatschappelijke tendens waarbij
door het najagen van een individueel verlangen naar een kind steeds meer kinderen zonder hun
beide biologische ouders, en familie moeten opgroeien. En dit, omdat dit zo voor hen
voorbedachte rade werd bepaald.
Haar fragment is vanaf 33:00 te bekijken http://webtv.un.org/watch/the-rights-of-the-child-parentsscience-and-experience/5161366192001#full-text
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Nieuw boek AnonymousUS.org te koop
Alana Newman, een Amerikaans donorkind, richtte het getuigenissen-platform
www.AnonymousUs.org op: een plek waar onder meer donorkinderen, ouders, donoren,
biologische familie hun verhaal kunnen posten.
Alana bundelde een 100-tal nieuwe ingediende getuigenissen. Een waardevol boek die de
andere kant van de reproductieve wand zichtbaar maakt.
Een must read voor eenieder die wil begrijpen of begrepen wil worden. Momenteel is het
boek enkel in Kindle-versie te bestellen. De papieren versie komt weldra uit.
Bestellen kan via https://www.amazon.com/Us-Project-Book-ebook/dp/B01M8II4M3

Debat geboortecertificaten in de UK
In Groot-Brittannië werd de anonimiteit van eicel/sperma/embryo-donoren reeds in 2005
afgeschaft. Dit houdt in dat alle donorkinderen die na de wetswijziging werden verwekt de
identiteit van hun (onbekende) biologische ouder(s) kunnen achterhalen. Ze hebben ook de
mogelijkheid, en het recht, om te weten hoeveel halfbroers- en zussen ze hebben.
Maar om dit recht te kunnen uitoefenen, dien je natuurlijk in eerste instantie te weten dat je een donorkind bent. Er werd
vastgesteld dat het gros van ouders dit verzwijgt. Het is paradoxaal dat de Britse regering het recht op afkomst erkent en
toekent, doch ervoor zorgt – door aangepaste en incorrecte geboortecertificaten aan te leveren - dat kinderen alsnog
kunnen opgroeien met een fundamentele leugen.
In Londen werd daarom een debat georganiseerd waarbij verschillende sprekers hun kennis of mening deelden, in de hoop
een oplossing te vinden voor dit pijnpunt in het Britse donorconceptiebeleid.
Link naar een verslag van het debat http://www.rebeccasteinfeld.com/2016/10/the-politics-of-birth-certificates.html?spref=fb

Oproep tot steun: hetzij lidmaatschap en/of financiële steun
Onze organisatie kende haar officiële VZW-levenslicht eind september ’14. De afgelopen
jaren werd hard gewerkt en vooral hard meegewerkt om het beleid in ons land te kunnen
veranderen.
Hier een warme oproep om je vrijblijvend (en gratis) in te schrijven als lid van onze
organisatie: of je nu donorkind, wensouder, ouder, donor, sympathisant, vriend, Belg of een
andere nationaliteit bent. Als uitdrukking van steun in hart en/of gedachte dat dit land klaar is
voor een beter en correcter beleid voor alle betrokken partijen. Uiteraard worden je gegevens
vertrouwelijk behandeld.
Inschrijven kan via onze website www.donorkinderen.com . We hebben enkel van jou je naam, voornaam, adres en
geboortedatum nodig.
Mocht je ons financieel wensen te steunen, dan kan en mag dit ook natuurlijk. De afgelopen jaren werden alle gemaakte
kosten uit eigen zak betaald voor onder meer de websites, vervoersonkosten, deelname aan seminaries, ... en blijven
we ons kosteloos in zetten voor het hogere doel. Een financieel schouderklopje is altijd welkom, maar geen verplichting.
Het rekeningnummer van de VZW is BE09 7370 4353 5057.
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Online print & TV
•

The Other Side of the Rainbow. An in-depth look into same-sex parenting from an
untold perspective
https://www.youtube.com/watch?v=lWMsEjRfSfs&feature=youtu.be

•

There Are No Laws Prohibiting Donor Recipients From Reaching Out To Donors
http://www.huffingtonpost.com/wendy-kramer/there-are-no-laws-prohibiting-donor-recipients-fromreaching-out-to-donors_b_11735288.html

•

No, single men do not have a “right” to reproduce
http://www.newstatesman.com/politics/feminism/2016/10/no-single-men-do-not-have-right-reproduce

•

Why connecting with our son's sperm donor siblings changed our lives
http://www.canberratimes.com.au/lifestyle/life-and-relationships/why-connecting-with-our-sons-sperm-donor-siblings-changed-our-lives-20160406gnzhaq.html

•

These clever photos show how much people look like their parents
http://uk.businessinsider.com/how-people-look-like-parents-photos-2016-10/?r=US&IR=T%2F#walter-84-and-andy-50-13

•

How my IVF baby made me reconsider my view of IVF
https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2016/10/20/how-my-ivf-baby-made-me-reconsider-my-view-of-ivf/

•

Toine (23) heeft mogelijk 200 broers en zussen
http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/2889758/2016/09/28/Toine-23-heeft-mogelijk-200-broers-en-zussen.dhtml

•

Quand les désirs font désordre, Géraldine Mathieu
http://www.lalibre.be/debats/opinions/quand-les-desirs-font-desordre-57e3f93ccd70f74e720a5c7a

•

Donorkinderen vinden ouders met speekselstaal
http://media.wix.com/ugd/ad4873_6fe5b4c78abf4f4295f2fcd17542dc40.pdf

•

Ton père n’est pas ton père
http://www.lemonde.fr/monde-academie/visuel/2016/09/02/un-reportage-de-la-monde-academie-nes-de-pma-ils-cherchent-leurpere_4991416_1752655.html

•

Donorvader, leef je nog?
http://nos.nl/artikel/2127626-donorvader-leef-je-nog.html

•

Mijn vriend wou geen kind, dus ging ik naar de spermabank
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160811_02421142?shareId=4f7ece98b4ca3173ccd59b6798e455f24d3971d371e1fdfda96534021efde1769393a2f
834e9d4980c87acb81b3d398d69840609c3ffcde00701eee9848ccd8aa2d675c11379f2c5685049e19e809a6b629ef77fc567f8c9aa5b3f2a0093cc1b

•

DNA test teaches triplets a difficult half-truth
http://www.thetimes.co.uk/edition/world/dna-test-teaches-triplets-a-difficult-half-truth-g6z7z9g6c

•

Twee verschillende vaders voor drieling: ‘Artsen spelen voor God’
http://www.rtlnieuws.nl/gezin/twee-verschillende-vaders-voor-drieling-artsen-spelen-voor-god

•

Drieling ontdekt dat hij twee verschillende donorvaders heeft
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2725279

•

Dan toch twee verschillende donorvaders
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160729_02405131
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Blogs
•

Beste fertiliteitarts: deed u ook een kwakje in eigen bakje?
http://tinyurl.com/j3r3vzm

•

Laat je niet bij je pietje nemen door UZ Jette
http://tinyurl.com/j3r3vzm

•

Waarom donorkinderen geen eicellen of zaadcellen horen te doneren
http://tinyurl.com/hhzd9b6

•

Men Having Babies Behaving Badly – deel 2
http://tinyurl.com/jlb95bf

•

Draagmoedersbeurs: ‘Because nature is so homophobic’ (quote intented parent) - deel 1
http://tinyurl.com/hpvjvvy

•

Op consultatie of manipulatie bij een Belgisch fertiliteitscentrum?
http://tinyurl.com/glljlm3

•

De 10 slechtst mogelijke manieren om te ontdekken dat je een donorkind bent
http://tinyurl.com/gsu6v2a

•

1 drieling, 1 cocktail van spermastalen
http://tinyurl.com/hm58vog

Bijeenkomst
Op zondag 4 december organiseren we een volgende bijeenkomst.
Ben je een donorkind en wil je er graag bij zijn, stuur ons een mailtje via de fb pagina
Donorkinderen België of via donorkinderen@gmail.com. Wij zorgen alvast voor
gezelschap en een gezellige setting. Net zoals alle andere keren, mag je – mocht je
je daar meer op je gemak door voelen – iemand meenemen.

• Delphine

Geheime facebookgroep donorkinderen en donoren
Op zoek naar een veilige plek om je verhaal te delen, er te zijn voor anderen of
mogelijks ook om een halfbroer/zus/donor te vinden? Stuur ons dan een berichtje
zodat we je aan de groep kunnen toevoegen.

Nog meer info?
www.donorkinderen.com

www.donorkinderen.wordpress.com

www.facebook.com/donorkinderenbelgie

@donorkinderen
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