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Help je kind: vraag dossier bij arts/kliniek op
Toegang ontzeggen tot afstammingsinformatie staat niet alleen
haaks op het belang van een kind, artsen als ziekenhuizen denken
ten onrechte deze informatie te mogen achterhouden.
Voor juli 2007 was er namelijk geen wettelijk kader waarbij
anonimiteit vanuit het ziekenhuis/centrum kon beloofd worden.
Concreet betekent dit dat ouders hun volledige patiëntendossier
opvragen kunnen: ziekenhuizen of artsen mogen er geen
documenten morgen uit verwijderen; ook niet documenten die
informatie bevat over de donor.

• Help je kind
• Raad van Europa
• Uitspraak rechtszaak

Meer informatie en duiding over deze oproep kan je terugvinden in onze blog.
https://donorkinderen.wordpress.com/2019/02/12/oproep-aan-ouders-van-donorkinderenverwekt-voor-6-juli-2007-vraag-je-dossier-op/

Raad van Europa adviseert afschaffing anonimiteit
De Raad van Europa heeft onlangs het advies aan de Europese
commissie overgemaakt waarin alle lidstaten aanmaant
donorkinderen toegang tot hun afstammingsinformatie te geven.
De Raad is van oordeel dat anonimiteit van donoren op
onevenredige wijze afbreuk doet aan de rechten en belangen van
donorkinderen om hun identiteit te kunnen vormen.
Nu hopen dat ons land dit advies ter harte neemt en eindelijk de stappen zet zodat
donorkinderen effectief over dit recht beschikken kunnen. https://tinyurl.com/y5dzo4zf

Nederlandse rechtbank oordeelt in voordeel van
donorkinderen
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Op 13 februari oordeelde de Rotterdamse rechtbank dat het
DNA-profiel van de ondertussen overleden Nederlandse
fertiliteitsarts Jan Karbaat gebruikt mag worden om na te gaan
of hij daadwerkelijk de biologische vader van tientallen
donorkinderen is.
De rechtbank is van oordeel dat de belangen om te weten of zij
van de arts afstammen zwaarder doorwegen dan het belang
van de weduwe en de erfgenamen, die de wens van de
overleden arts willen respecteren.
Daarnaast gaf de rechtbank te kennen dat de opgeworpen waarborging van
anonimiteit onder de toenmalige wetgeving voor Karbaat niet van toepassing is. Zijn
positie was behandelde arts en dus geheel anders dan die van andere mannen die
destijds als anonieme donoren sperma ter beschikking hebben gesteld.
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Donorkinderen vzw haalt 2e plaats Kinderrechtenprijs 2018
In oktober namen we deel aan de Kinderrechtenprijs 2018. In de eerste
selectieronde stelden Tibo en Ster onze organisatie in het Vlaamse Parlement
voor.
Uit 25 organisaties werden we toen als één van de vijf finalisten geselecteerd.
Na het plaatsvinden van de grote finaleronde werd op 17 november de superwinnaar bekend gemaakt: Habbekrats vzw won. Tibo en Ster behaalden een
mooie tweede plaats.

Donor Detectives geven 6 DNA testen weg
Het aantal gevonden broers, zussen en vaders blijft stijgen. Momenteel vallen de meeste
matchen of vondsten langs Nederlandse zijde. Om hier wat balans in te brengen, schenken
de Donor Detectives in totaal 6 FTDNA testen weg aan Belgische donorkinderen die nog
geen DNA test hebben gedaan.
Wil je kan maken op een test? Laat het hen via FB weten en vertel wat je tot nu hebt
ondernomen om te vinden of waarom je nog geen DNA test hebben gedaan. Wie weet win jij
één van de 6 testen. https://www.facebook.com/donordetectivesnl/

KID-bijeenkomst – zat 30 maart
We organiseren nog eens een bijeenkomst en zal doorgaan op zaterdagnamiddag
30 maart. Naar goede gewoonte zal de exacte locatie worden bepaald door het
raakpunt der aanwezigen.
Uiteraard mag je deze keer ook iemand meenemen, mocht je je daardoor wat
geruster voelen. Wij zorgen alvast voor een leuke en gezellige locatie. Inschrijven
kan via onze facebookpagina Donorkinderen België.

Workshop Zoeken via internationale DNA-databanken – zat 27 april
Op zaterdag 27 april zal onze voorzitter een workshop geven waarbij ze uitleggen zal hoe
je via internationale DNA-databanken naar verwanten en familie opzoek kan gaan.
De workshop zal in Brussel plaatsvinden en is onderdeel van een colloquium rond
afstamming, adoptie en onderzoek. Heb je interesse de workshop of het colloquium bij te
wonen, hou dan zeker onze fbpagina in de gaten. Let op: de plaatsen zijn beperkt, dus
snel zijn is de boodschap.

Amerikaans donorkind getuigt tijdens de V.N.’s Vredesweek
Albert Franz is een Amerikaans donorkind en diplomatisch raadslid. Een aantal jaren
x
geleden verzorgde Albert een Ted welke de titel Identity Theft: How I Discovered My
Secret Identity kreeg.
Tijdens V.N.’s Vredesweek kreeg Albert opnieuw de gelegenheid om te spreken over een
onderwerp dat ons allen aanbelangt.https://tinyurl.com/yxbbz2da
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Links
•

Mijn bijzondere zoektocht – Flair
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_3c7a99d9ad8d47da92e7b6a6f9c57e6e.pdf

•

Ineens had Joëlle 32 halfbroers en –zussen – Het Parool
https://tinyurl.com/y5seax9v

•

Donorkinderen: 'Het gaat om bestaansrecht’ – Knack
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad4873_af95d90c18984360aa60fe502ab74c58.pdf

•

Raad van Europa vraagt om anonimiteit van donoren af te schaffen, persbericht Valerie Van Peel
https://www.n-va.be/persbericht/raad-van-europa-vraagt-om-anonimiteit-van-donoren-af-te-schaffen

•

Mom Who Used Sperm Bank Threatened with Legal Action Following Child’s DNA Test – DNA + love
https://www.dnaandlove.com/home/spermbank

•

Anything is Possible – We are donor conceived
https://tinyurl.com/y4xhpaer

•

VIDEO. Vrouw wordt 12 jaar later verliefd op donorvader van haar dochter – HLN
https://tinyurl.com/y2o9db5y

•

3 donorkinderen vertellen: ‘Ik wil weten waar ik genetisch vandaan kom’ – Margriet
https://www.margriet.nl/persoonlijk/donorkinderen-weten-genetisch-vandaan-kom/

•

Donorkinderen Karbaat emotioneel: ‘Ik wil weten wie mijn vader is’ – AD
https://tinyurl.com/y3mvrtyg

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

