Home
Donorkinderen
(/plus) (http://www.standaard.be/plus/tag/donorkinderen)

U kunt dit dS Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Veerle Beel.

(/abonnement)

INTERVIEW - VEERLE PROVOOST: ‘OPVOEDING ZEKER ZO BELANGRIJK ALS
GENETISCHE BAND’

Ouders bang dat donor hen van de
troon zal stoten
17 MAART 2016 | Veerle Beel (http://www.standaard.be/auteur/veerle-beel)

Een Belgisch donorkind heeft via Nederland haar donor
teruggevonden. Ouders van donorkinderen zitten nu op hete kolen:
gaat hun kind ook op zoek? En zal de anonimiteit van donoren in
België worden opgeheven? Veerle Provoost legt uit waarom ouders
daar ongerust over zijn.

Veerle Provoost rr

In ons land is anonimiteit van donoren bij de voortplanting de norm. Voorlopig
toch nog. Diverse politieke partijen dienden voorstellen in om de anonimiteit
voor toekomstige donoren, al dan niet gedeeltelijk, op te heffen. Gisteren
meldde de VRT dat een Belgisch donorkind en een Belgische donor elkaar
onlangs hebben teruggevonden, nadat ze zich beiden lieten registreren in
Nederland. Zoiets kan bij ons nog niet.
Het verhaal geeft hoop aan andere donorkinderen die op zoek zijn, maar wekt
onrust bij ouders van donorkinderen, zegt Veerle Provoost. Zij is professor
Ethiek aan de Universiteit Gent.
Waar zijn ouders van donorkinderen, of toekomstige ouders, bang
voor?
‘Ze vinden het belangrijk dat hun gezin hecht is en hecht blijft. Dat ze een goede
band hebben met hun kinderen. De hele discussie over donorschap komt op
sommigen bedreigend over. Vooral de sociale ouder, die geen genetische band
heeft met het kind, is bang dat hij van de troon zal worden gestoten.’
Ook als het donorkind pas op volwassen leeftijd op zoek zou gaan
naar contact met de donor?

‘Ook dan. Het is als een Zwaard van Damocles dat boven hun hoofd hangt. Ze
weten dat er iemand zit aan te komen. Het is alsof ze later aan een test
onderworpen zullen worden: is hun ouderschap wel goed en warm genoeg
geweest, zodat hun kind, eenmaal volwassen, de donor niet als een meerwaarde
gaat zien?’
Dus u denkt niet dat veel ouders voorstander zijn van het opheffen
van de anonimiteit van donoren?
‘Wij vangen daarover toch geen positieve signalen op. Al moet ik beklemtonen
dat wij onderzoek doen binnen de Belgische setting, waarbij donatie nu
eenmaal altijd anoniem is. Wie binnen die setting ouder is geworden van een
donorkind, blijft doorgaans voorstander van die anonimiteit. Maar er is wel iets
aan het veranderen: door het publieke debat gaan mensen hun keuze toch in
vraag stellen. Ze zitten nu met de angst: hoe zal ons kind later over onze
beslissing oordelen?’
Dat lijkt me een moeilijke positie.
‘Is het ook. Recent nog gaf ik een lezing, waarbij een vrouw uit de zaal het
woord nam. Ze stelde zich voor als moeder van twee kinderen die via
spermadonatie waren verwekt. Haar man zat naast haar te wenen. Hij zei toen:
‘Als ik alles hoor en lees in de media, lijkt het alsof wij onze kinderen iets
belangrijks ontzegd hebben. Zelf hebben wij dat gevoel niet. Wij als gezin, en de
band met onze kinderen, is het belangrijkste. Toch stellen wij onszelf nu in
vraag.’
Als het ooit zover komt dat de anonimiteit in België toch opgeheven
zou worden, wat moet er dan gebeuren om de angst van deze ouders
weg te nemen?
‘De jongste jaren is zozeer beklemtoond hoe belangrijk de genetische link is.
Dat maakt die donor nog bedreigender. We zouden er goed aan doen om het
sociale en opvoedkundige aspect van ouderschap weer veel meer in de verf te
zetten. Een warme band tussen ouder en kind, de kwaliteit van die relatie, is
uiteindelijk het belangrijkste. Toeval wil dat vzw De Maakbare Mens eerstdaags

een ouderschapsspel op de markt brengt, dat hierop inspeelt. Er zijn nu
eenmaal allerlei gezinnen en kinderen die op allerlei manieren bij hun ouders
terechtkomen. Er valt al eens een appel uit een perenboom.’
Door de sociale band tussen ouder en kind te beklemtonen, kunnen
we de angst voor de donor wegnemen?
‘Misschien. We moeten ouders in elk geval de garantie geven: wat er ook
gebeurt, hoe de wet ook verandert, jullie zijn en blijven de ouders! Dat zeggen
we nu niet genoeg. Als we die boodschap niet kunnen laten doordringen, zou
een wetswijziging weleens het perverse effect kunnen hebben dat ouders aan
hun kinderen niet meer vertellen dat ze via donatie zijn verwekt. Nu zeggen ze
het meestal wel, omdat ze zich beschermd voelen door de anonimiteit van de
donor.’
Moet alles dan maar blijven zoals het nu is?
‘Nee, wij vinden dat donoren in de toekomst zeker geregistreerd kunnen
worden. Dat moet transparanter gebeuren dan tot nu het geval is geweest.
Registratie kan belangrijk zijn wanneer er op medisch vlak iets misgaat.
Opheffen van anonimiteit tussen donor en donorkind moet voor ons iets blijven
op vrijwillige basis, waarbij liefst beide partijen een sleutel in handen krijgen.
Wat we zeker niet moeten doen is het voorbeeld van Australië volgen: daar is
recent de anonimiteit van donoren met terugwerkende kracht opgeheven. Dat is
erg respectloos ten aanzien van mensen die vroeger in het systeem zijn gestapt.’
Lees de getuigenissen van een donorvader en -kind
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20160316_02186241)
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Veerle Beel is correspondent 'Het perfecte kind'. Ze stelt het beeld van
het perfecte kind bij en maakt van u voortaan de perfecte ouder.
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Veerle Provoost:
‘We zouden er goed aan doen om het sociale en opvoedkundige
aspect van ouderschap weer meer in de verf te zetten’.
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