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Op uitnodiging van NGO European Centre for Law and Justice zullen 
Brits donorkind Dr. Jo Rose en onze voorzitter Steph Raeymaekers op 
dinsdag 6 maart in Genève bij de Verenigde Naties de belangen, 
rechten en welzijn van donor- en draagmoederkinderen bepleiten.  
 
Ze zullen gehoord worden tijdens de 37ste sessie van de VN’s 
Mensrechtenraad. 
 
 

Donorkinderen bepleiten belangen @ Verenigde Naties  
 

Massale misleiding dr Nederlandse fertiliteitsindustrie	

 In Nederland werd reeds in 2004 de wetgeving aangepast om 
tegemoet te komen aan het recht van het kind om over eigen 
afstammingsinformatie te kunnen beschikken. Artsen, 
ziekenhuizen en spermabanken werden bij wet opgelegd hun 
vroegere anonieme donoren te bevragen of ze zich voor hun 
donorkinderen alsnog identificeerbaar wilden opstellen.  
 

Op maandag 19 maart van 20-22u nemen we op het 
grondgebied van de VUB deel aan een debat over 
donorconceptie.   
 
Ben je een donorkind, donor, ouder van een donorkind of 
andere betrokken partij: iedereen is welkom. De toegang is 
gratis. Inschrijven kan via http://bit.ly/2Fa2n0u  
 
 

Debat donorconceptie - 19 maart @VUB 

Deze raad is een intergouvernementeel orgaan binnen de VN en bestaat uit 47 staten die 
verantwoordelijk zijn voor de bevordering en bescherming van mensenrechten (en dus 
ook rechten van het kind) overal ter wereld. 
 

Tevens werd hen verzocht alle dossiers over te maken aan Stichting Donorgegevens 
Nederland, zodat eindelijk een sluitend nationaal register opgestart kon worden. 
 
Begin februari zond Nieuwsuur een reportage uit waaruit blijkt dat het grootste deel van de 
industrie zich boven de wet stelde. Schriftvervalsing vond plaats toen fertiliteitsartsen 
massaal ten onrechte in dossiers noteerden dat een donor expliciet had aangegeven liever 
anoniem te willen blijven. De meeste donoren werden helemaal niet bevraagd. Het gros 
van de dossiers werd trouwens ook niet overgedragen. 
 
De uitzending van Nieuwsuur kan via volgende link (her)bekeken worden (vanaf 7e min) 
https://nos.nl/uitzending/31123-nieuwsuur.html  
 

Dit event kadert in de Week van de Verlichting en wordt georganiseerd door onder meer 
het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven in samenwerking met De 
Maakbare Mens vzw. Andere sprekers zijn Tim Duerinck, Freddy Mortier en Elia 
Wyverkens. 
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In de commissie voor Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke hernieuwing werd 
minister van Volksgezondheid Maggie De Block bevraagd naar de stand van zaken aangaande 
het nationaal centraal register dat sinds 2007 reeds in voege diende te zijn.  
 
Er werd ook gepolst of de voor 2007 uitgevoerde inseminaties met donorgameten met 
terugwerkende kracht tevens in het centrale register opgenomen kunnen worden.  
 

Ontbrekend register verbergt wanbeheer Belgische fertiliteitsartsen 

Vandaag over een jaar: donorkind neemt deel 
 

Vanaf donderdag 15 maart ontvangt Cath Luyten in het nieuwe Vandaag over een 
jaar wekelijks een aantal gewone Vlamingen die in 2017 iets bijzonders wilden 
realiseren – zowel grote als kleine plannen. Vijftig kilo vermageren, de Mont Ventoux 
beklimmen… Caths gasten waren stuk voor stuk vastberaden om hun voornemen 
waar te maken. Na een jaar wandelden ze de studio weer binnen: zijn ze geslaagd in 
hun persoonlijke missie? Dat vertellen ze aan de hand van beelden die ze zelf 
maakten op belangrijke momenten tijdens dat beslissende jaar.  
 
Ook donorkind An Peeters schreef zich in en nam deel aan het programma. Haar 
voornemen èn of ze er in slaagde, kan je vanaf midden maart ontdekken. 
 
 

Steeds meer donorkinderen gaan via DNA testing op zoek naar hun onbekende familie. 
Om hen nog beter te kunnen helpen werd midden januari een KID /DNA infosessie 
georganiseerd.  
 
Ook steeds meer geadopteerden overwegen zich te registeren bij een internationale 
DNA databank. Een groep Indiaanse geadopteerden nam het initiatief om een eerste 
infosessie voor hen en andere geïnteresseerden te laten plaatsvinden. Ook Donor 
Detectives kwam er toelichting en duiding verschaffen. 
 
 

Minister De Block repliceerde dat dit theoretisch zou kunnen ware het niet dat verschillende ziekenhuizen informatie 
over hun donoren niet bijhielden of gewoonweg hebben vernietigd eens het wettelijk maximumaantal gezinnen per 
donor gecreëerd had.  
 
Medische dossiers dienen bij wet 30 jaar bijgehouden worden. Het doelbewust vernietigen van dossiers, maar 
bijgevolg ook het onmogelijk maken dat mensen correct geïnformeerd of verwittigd kunnen worden in het geval 
erfelijke genetische afwijkingen worden vastgesteld, tart alle verbeelding. 
  
De lichtzinnigheid waarmee bepaalde fertiliteitsartsen, ziekenhuizen en spermabanken mbt levensbelangrijke 
traceerbaarheid om zijn gegaan, toont aan dat ze niet handelen in het belang en welzijn van ouders en kinderen.  
Of werden dossiers vernietigd om het effectieve wanbeheer zo lang mogelijk te verdoezelen?  
 

KID bijeenkomst en DNA infodag geadopteerden 
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Maris De Smedt is een freelance documentairemaakster en is momenteel druk bezig vorm te 
geven aan een documentaire over het complexe verhaal dat donorconceptie heet. Naast het 
volgen van een aantal zoektochten van donorkinderen had ze ook graag een ruimer verhaal 
geschetst. Want hoe je het draait of keert alle betrokkenen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: ook donoren en ouders van donorkinderen. Ook hen wil ze graag een stem geven.  
 
Ondertussen heeft ze al verschillende contacten gelegd, maar ze nog specifiek op zoek naar 
ouders die hun kinderen bijstaan in hun zoektocht en graag hun verhaal of hun beweegredenen 
kunnen delen. Heb je interesse, dan kan je haar mailen via mailto:anyid@caviar.tv .  
 
Weet ook dat voor er überhaupt sprake is van opnames, er vooraf één of zelfs meerdere 
kennismakingsgesprekken aan vooraf zullen gaan. 
 
 

Oproep – deelname Belgische documentaire 

Links 
 • Hoe je relatie met je vader doorwerkt in jouw leven - Polistik, feb  

http://holistik.nl/els-van-steijn-de-fontein-vader/  
 

• Sperm donor’s parents win the right to have contact with their four-year-
old biological grandson in landmark case - Daily Mail, feb 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5445677/Sperm-donors-parents-
win-right-grandson.html 
 

• Personal genetic testing and the implications for the donor conception 
community - Bionews, feb 
http://www.bionews.org.uk/page_934804.asp 

 

Hervorming wetgeving donorgameten in Frankrijk?  
Frankrijk wordt naar vijfjaarlijkse gewoonte de wetgeving aangaande donorconceptie 
geëvalueerd en mogelijks hervormd. In Frankrijk is anonimiteit troef en wordt ook zeer 
hard bevochten door de fertiliteitsindustrie daar. De Franse donorkinderenorganisatie 
PMA voert al jaren strijd om het recht op afstammingsinformatie voor donorkinderen te 
laten opnemen in huidige wetgeving.  
 
Naast een rechtszaak van een Frans donorkind dat momenteel bij het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens loopt, stijgt ook het aantal donorkinderen uit Frankrijk dat erin 
slaagt hun anonieme biologische vaders te traceren. Beleidsmakers beginnen te 
beseffen dat anonimiteit naast niet te garanderen, het recht van het kind op afkomst 
schendt.  
 
Het evaluatieproces zal ongeveer een zestal maanden duren en zal mogelijks voor 
Frankrijk een hervorming kunnen inluiden. 
 
 

• How I found and lost my donor - Varta, feb  
https://www.varta.org.au/resources/how-i-found-and-lost-my-donor  
 

• Overjoyed and devasted - AnonymousUS, feb  
https://anonymousus.org/overjoyed-and-devastated/  
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• Deze vrouw ging op zoek naar haar halfbroers en halfzussen en vond er maar liefst veertig – HLN, feb 
https://www.hln.be/bizar/het-leukste-van-het-web/deze-vrouw-ging-op-zoek-naar-haar-halfbroers-en-
halfzussen-en-vond-er-maar-liefst-veertig~ae61d504  
 

• Volledige DNA-analyse weldra op doktersvoorschrift – De Standaard, feb 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180218_03363330  
 

• 'Please don't pretend two dads is the new normal': RICHARD LITTLEJOHN – Daily Mail, feb 
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-5397713/Please-dont-pretend-two-dads-new-normal.html  
 

• Spermaklinieken jarenlang in de fout met gegevens donoren – Nieuwsuur, feb 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2216305-spermaklinieken-jarenlang-in-de-fout-met-gegevens-donoren.html 
 

• Geboren in de babyfabriek – de techniek is bijna zover – NCR, jan 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/26/geboren-in-de-babyfabriek-a1589934  

 
• ‘Drie identieke vreemden’: het ongelofelijke verhaal van een drieling die elkaar pas 19 jaar na hun geboorte 

voor het eerst ziet – HLN, jan 
https://www.hln.be/bizar/-drie-identieke-vreemden-het-ongelofelijke-verhaal-van-een-drieling-die-elkaar-pas-
19-jaar-na-hun-geboorte-voor-het-eerst-ziet~a1cfb192/  

 
• Donor-conceived people are tracking down their biological fathers, even if they want to hide – CBC, jan 

http://www.cbc.ca/beta/news/technology/sperm-donor-dna-testing-1.4500517  
 

• Don de sperme : le jour où Arthur Kermalvezen a retrouvé son géniteur – Libération, jan 
http://www.liberation.fr/france/2018/01/15/don-de-sperme-le-jour-ou-arthur-kermalvezen-a-retrouve-son-
geniteur_1622583  

 
• Dit staat u in 2018 te wachten (volgens ons) – De Standaard, jan 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171228_03271224?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term
=dso&utm_content=article&utm_campaign=seeding  

 

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.  
 

Geheime facebookgroep donorkinderen en donoren 

Nog meer info?  

www.donorkinderen.com  

www.facebook.com/donorkinderenbelgie  

www.donorkinderen.wordpress.com  

@donorkinderen  


