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Nieuwsbrief
Donorkinderen zoeken hun biologische familie
Steeds meer donorkinderen maken gebruik van sociale en andere media om hun
onbekende biologische familie alsnog te kunnen vinden. Hieronder vind je de 3 oproepen
die de afgelopen en komende maanden vermoedelijk werden gelanceerd en mogelijks op
gepikt zullen worden.
An is een Belgisch donorkind. Ze werd verwekt toen haar ouders bij een
androloog in Halle op consulatie gingen.

• Zoektochten
• WG-afstamming

An neemt dit jaar deel aan het Tv-programma ‘Vandaag, over een jaar’
waarbij mensen met een voornemen worden gevolgd. Het zal je niet
verbazen dat An’s voornemen is om halfbroers, -zussen en vader te
vinden.

• Symposium UA

Je kan An’s zoektocht volgen via fb www.facebook.com/Angaatopzoek
en https://opzoektocht.com/gezocht/
Ester komt uit Nederland. Haar ouders gingen ten rade bij een
zekere dr. Leo Swaab in Amsterdam begin jaren ’70. Ook zij startte
een blog en nam deel aan Spoorloos.
Ondertussen zet Ester zich in om het Nederlands donorconceptiebeleid bij te schaven en beoogt ze tegemoetkomingen van de
overheid te bewerkstellingen ten aanzien van de donorkinderen die
vroeger onder anonieme noemer werden verwekt.
Esters zoektocht kan je volgen via http://esterdelau.nl/
Onze voorzitter Steph waagt zich dit jaar ook aan haar zoektocht.
Vorige zomer achterhaalde ze dat de zoektocht nog net iets moeilijker
dan moeilijk zal worden nu ze weet dat zij en haar zus niet dezelfde
biologische vader delen ookal zaten ze samen in moedersbuik. Ze zal
haar zoektocht ook op film proberen vast te leggen. Wie levert het haar
en ons een mooie documentaire op.
Ook zij startte een blog https://stephzoektfamilie.wordpress.com/
en bijhorende fbpagina https://www.facebook.com/StephZoekt/
Andere:
DNA-databanken
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Rechtszaak Cryo Bank
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Werkgroep Afstamming – kabinet Vandeurzen
De afgelopen maanden heeft de werkgroep Afstamming niet stilgezeten. Eind
november werden verschillende stakeholders uitgenodigd voor
Rondetafelgesprekken ter toetsing van de conceptnota die de werkgroep
opstelde. Alle input en feedback werden ondertussen verzameld en verwerkt in
een finale versie van de conceptnota.
Deze nota zal weldra voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement waarbij we hopen op
een positief onthaal zodat in 2018 de Belgische DNA-databank effectief opgestart zal
worden.
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Symposium UA ‘The meaning of genes’
Op dinsdag 17 januari organiseerde de Universiteit van Antwerpen organiseerde UA’s
prof. Kristien Hens en prof. Astrid Indekeu (KUL) het symposium rond de betekenis van
genen in donor conceptie. Heel wat sprekers uit binnen- en buitenland deelden hun
kennis aangaande het thema.
Op het symposium werden ook de eerste conclusies van gevoerde focusgroepen
meegedeeld:
• Genen zijn belangrijk als referentiepunt, om zichzelf te kunnen definiëren
• Associatie met familiebanden maakt het moeilijk(er) door biologische
connectie en herkenning
- status donor: aan de ene kant een bron van informatie, maar aan
de andere kant ook wordt deze persoon ook als een bedreigend
ervaren
• Het belang van genen kunnen opflikkeren op bepaalde momenten of
omstandigheden: adolescentie, relatie, krijgen van kinderen, …
• Het belang van genen is zowel een sociologisch als biologisch gegeven

Recordaantal inschrijvingen voor DNA-databank Ancestry
Het is al langer bekend dat de online DNA-databanken in de lift zitten. Wereldwijd registeren zich
steeds meer mensen. Sommigen doen het in de hoop hun familie te vinden, anderen dan weer om
hun familieboom verder te kunnen uittekenen.
De online DNA-databank Ancestry verkocht afgelopen kwartaal maar liefst 1,4 miljoen DNA kits,
waarvan 560 000 alleen al tijdens de afgelopen feestperiode. Het platform zit hierdoor momenteel
nu aan 3 miljoen gebruikers. Dit betekent ook 3 miljoen kansen om je biologische familie te vinden.

Nederlandse DNA-databank groeit in aantal en matches
In Nederland was er het afgelopen jaar heel wat media-aandacht voor donorkinderen en donoren.
Hierdoor kende de Nederlandse DNA-databank van FIOM ook een stijging in inschrijvingen, welke
onvermijdelijk ook voor een stijging in aantal matches zorgde.
Ondertussen staan er 316 donoren en 747 donorkinderen geregistreerd, welke 35 ‘donorkind met
donor’-matches en 119 ‘donorkind met halfbroer/zus en eventuele donor’-matches opleverde.

Commissie Herijking Ouderschap Nederland
Het adviesrapport van de Nederlandse staatcommissie aangaande de
herijking ouderschap werd begin december in Den Haag wereldkundig
gemaakt. De commissie boog zich twee jaar lang over een aantal hete
hangijzers zoals afstamming, gezag, meerouderschap, meeroudergezag
en draagmoederschap.
Niet alleen wij, maar ook anderen, stelden vast dat het advies vooral lijkt in
te spelen op de verzuchtingen en bezorgheden van volwassenen met een
kinderwens, dan het grootst mogelijk welzijn van de jonge en volwassenen
donorkinderen na te streven.
.
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Ouders verliezen rechtszaak tegen Nordic Cryo bank
In 2012 kwam aan het licht dat tientallen kinderen werden verwekt met het zaad van een
Deense donor die drager was van een zware genetische aandoening. Verschillende
kinderen erfden de aandoening en werden hierdoor getekend voor het leven. Een aantal
van de getroffen ouders spanden een rechtszaak in tegen de Nordic Cryo Bank, daar er
vermoedens van wanbeheer zijn.
Zo oversteeg het aantal kinderen van de donor het wettelijk maximum en verwittigde de bank niet meteen alle
ziekenhuizen nadat een eerste kind de diagnose van NF1 had gekregen waardoor het zaad 6 maanden lang
wereldwijd werd gebruikt.
Een concrete juridische grondslag voor dit soort rechtszaken is voor meeste landen onbekend terrein. Door het
gebrek aan precedenten of onmogelijkheid de schade wettelijk te kunnen bepalen, werd de Nordic Cryo Bank
vrijgesproken in deze rechtszaak.

Oproep deelname onlineonderzoek: families na donorconceptie
Je bent een donorkind (16+) of je bent de (wens)ouder van een donorkind?
Alvast zal je vanuit je omgeving of de samenleving hierover reacties hebben
gekregen. Om alle mogelijke verschillende ervaringen in beeld te kunnen
brengen werd deze vragenlijst opgesteld. Deelnemen kan zonder je identiteit
kenbaar te maken.
Deze enquête staat open voor alle types van gezinnen die gevormd worden of
werden via donorconceptie: heteroseksueel, lesbisch, homoseksueel,
alleenstaand, … via sperma-, eicel-, embryodonatie of draagmoederschap, maar
ook voor zij die overwegen om een kind via deze weg te krijgen.
Reken een 30tal minuutjes om je doorheen de lijst te klikken. Deelname is
bijzonder waardevol daar dit onderzoek licht zal werpen op de psychosociale
impact voor donorgezinnen en mogelijks hou je er ook nog een waardebon van
50 euro aan over.
Link naar de vragenlijst http://soc.kuleuven.be/ceso/news/families-nadonorconceptie-in-de-samenleving

Links
•

Er is gesjoemeld met het donorzaad waaruit Sophie voortkwam
http://www.vriendin.nl/voor-jou/uit-het-blad/13769/vriendin-5-er-is-gesjoemeld-met-hetdonorzaad-waaruit-sophie-voortkwam

•

Stunned father, 52, is reunited with long-lost daughter he never knew existed even
though they drank in the same local pub
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4177050/Father-reunited-daughter-never-knewhad.html#ixzz4XS2I7sgl

•

Ester is het kind van een anonieme zaaddonor
http://www.vriendin.nl/voor-jou/uit-het-blad/13686/vriendin-3-ester-is-het-kind-van-eenanonieme-zaaddonor

Pagina 4 van 6
•

Britse jongeman (20) is vier maanden zwanger: "Het is wel een beetje
verwarrend’
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3049463/2017/01/08/Britsejongeman-20-is-vier-maanden-zwanger-Het-is-wel-een-beetje-verwarrend.dhtml

•

26 vrouwen bevrucht met verkeerd zaad?
http://nieuws.vtm.be/buitenland/219810-26-vrouwen-bevrucht-met-verkeerd-zaad

•

Donorkind zoekt papa
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/donorkind-zoekt-pappa

•

Donorkind gaat vaker op zoek naar zijn vader
http://www.ad.nl/gezond/donorkind-gaat-vaker-op-zoek-naar-zijn-vader~a729f2da/

•

'Ik voel me afgewezen door mijn verwekker'
http://www.ad.nl/dossier-nieuws/ik-voel-me-afgewezen-door-mijn-verwekker~aeea15a5/

•

Sperm And Egg Donation: 10 Things Your Doctor, Clinic Or Sperm Bank Won’t Tell You
http://www.huffingtonpost.com/entry/sperm-egg-donation-10-things-your-doctorclinic_us_582dd815e4b08c963e343bca

•

Q&A: Damian Adams, We are donor conceived
https://www.wearedonorconceived.com/guides/damian-adams-qa/

•

Ester zoekt anonieme donorvader
http://www.spoorloos.kro-ncrv.nl/fragment/2016/11/28/nederland/ester-zoekt-anoniemedonorvader?q=fragment/2016/11/28/ester-zoekt-anonieme-donorvader

•

Joyce: ‘Je weet toch dat je van een spermadonor bent?’ vroeg mijn opa verbaasd’
http://www.viva.nl/tijdschrift-viva/joyce-ondekte-donorkind/

•

There Are No More Secrets in Sperm Donation
http://nymag.com/thecut/2016/11/there-are-no-more-secrets-in-sperm-donation.html

•

Mijn donor en ik, de Volkskrant
http://www.volkskrant.nl/voorpagina/mijn-donor-enik~a4411071/?hash=2f806c00677cd120a267666cb005746785f741ce

•

Ellis heeft spijt van anonieme eiceldonatie: 'Ik weet niet waar ik het voor heb gedaan’
http://www.rtlnieuws.nl/gezin/ellis-heeft-spijt-van-anonieme-eiceldonatie-ik-weet-niet-waar-ik-het-voor-heb-gedaan

•

Op mijn 21 kreeg ik te horen dat mijn vader niet mijn échte papa was
https://www.feeling.be/leven-in-balans/maatschappij/op-mijn-21-kreeg-ik-te-horen-dat-mijn-vader-niet-mijn-echtepapa-was.html#.WINTQjqz6wc.facebook

•

Extending the “Right to Identity” to Donor-Conceived Children in Ireland: A Jurisdictional Case Study, Dr. Donna
Lyons
http://media.wix.com/ugd/ad4873_295181d103ea4afcbce97bc93cac9545.pdf
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Blogs
•

Het doet er (niet) toe
https://donorkinderen.wordpress.com/2017/01/15/het-doet-er-niet-toe/

•

Help! Ongewild zwanger van een donorkind
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/12/28/help-ongewild-zwanger-van-eendonorkind/

•

Kerst-mis(je)
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/12/23/kerst-misje/

•

Gespiegeld verdriet
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/12/11/gespiegeld-verdriet/

•

Ouderschap herijkt, kinderen verongelijkt
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/12/07/oudershap-herijkt-kinderen-verongelijkt/

•

Gij zult geen kinderen verkopen
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/12/07/gij-zult-geen-kinderen-verkopen/

•

Mijn verwekker is dood
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/12/03/mijn-verwekker-is-dood/

•

Het ondankbare donorkind
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/11/24/het-ondankbare-donorkind/

•

Lieve, lieve Juliette
https://donorkinderen.wordpress.com/2016/11/16/lieve-lieve-juliette/

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 je halbroer/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

