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Op een druilerige weekdag
vond de Artsenkrant-redac-
tie een mail van Stephanie
Raeymaekers (38) in de

inbox. Stephanie is donorkind, voorzitter
van Donorkinderen vzw en bestuurslid
bij Donor Detectives. “Ik werd in 1978
verwekt in de privépraktijk van wijlen
prof. Robert Schoysman in Sint-Agatha
Berchem”, vertelt ze. “Ik ben op zoek
naar de man die ooit aan hem zijn zaad
afstond: mijn biologische vader.”

Steph Raeymaekers heeft een sterk ver-
moeden dat ze die in de medische sector
moet zoeken. Uit haar research is namelijk
gebleken dat prof. Schoysman destijds
spermadonoren ‘rekruteerde’ onder stu-
denten geneeskunde, kinesitherapie en
sportkot aan wie hij les gaf. Verschil lende
oud-studenten bevestigden dat aan
Stephanie. “Hij schreef er ook over in zijn
wetenschappelijke werken.”

De fertiliteitsarts was verbonden aan
het UZ Jette (nu UZ Brussel) en het Van
Helmont Ziekenhuis in Vilvoorde (nu AZ

Jan Portaels). “Uit mails die ik kreeg,
blijkt dat prof. Schoysman ook kandida-
ten zocht onder het mannelijk medisch
personeel. Tevens schuimde hij met
medewerkers kraamafdelingen af, om de
vraag te stellen aan kersverse vaders. Aan
mannen die een vasectomie ondergingen,
werd gevraagd of ‘ze geen laatste kwak
wilden afstaan'.”

Herkenning
Op haar 25ste kwam Steph Raeymaekers

te weten dat ze donorkind is, door een
tante die uit de biecht klapte. “Samen met
mijn drielingbroer en -zus had ik al van
kinds af aan een vermoeden dat er iets
niet klopte, en dat de man die ons heeft
opgevoed niet onze echte vader was. Er
was steeds een afstand, een gevoel van
afwijzing dat onze jeugd kenmerkte.”

De geboorte van haar eerste kind was
voor Stephanie naar eigen zeggen een
eye-opener. “Voor het eerst kon ik mezelf
volledig weerspiegelen aan een ander
mens.” Bij haar biologische vader hoopt

ze dan ook een “gevoel van herkenning”
te vinden. “Ik wil weten wat mij mij
maakt, welke stukjes écht van mezelf zijn,
en welke eigenschappen ik van hem heb
geërfd.” Het is een oerinstinct, zegt
Stephanie, dat je moeilijk kan begrijpen
als je niet in dezelfde situatie zit. Haar
vader vinden zou rust in haar leven bren-
gen. “De cirkel zou eindelijk rond zijn.”

Verantwoordelijkheid
Zelden of nooit worden donoren ten

volle ingelicht over de gevolgen van 
spermadonatie, zegt Stephanie. “Zo vinden
steeds meer donorkinderen hun  biolo -
gische ouder via internationale DNA-data-
banken. Fertiliteitscentra hebben dan ook
de plicht donoren erop voor te bereiden

dat ze gevonden kunnen worden.” In 
eenzelfde adem pleit Stephanie voor de
opheffing van de anonimiteit bij donor-
conceptie. De verwekking onder anonieme
noemer is fundamenteel onrechtvaardig
ten aanzien van de donor kinderen, vindt
ze. “Iedereen heeft er baat bij om zijn
afkomst en familie te kennen. Waarom
donorkinderen blijven discrimineren?”

Emily Nazionale

>> Herkent u zich in het verhaal van
Stephanie? www.donordetectives.be

Vorige donderdag overleed na
een lange ziekte huisarts Adia
Rabau (58), een bekende
dokter in het Antwerpse. Ze

was tussen 2000 en 2006 raadslid en van
2003 tot 2006 ondervoorzitter van de 
provinciale raad van de Orde in Ant -
werpen. Van 2006 tot 2009 was dokter
Rabau plaatsvervangend raadslid, van
2009 tot 2015 opnieuw raadslid en tussen
2009 en 2012 penningmeester. Voorzitter

van de provinciale raad dokter De Poorter
stelt dat Adia Rabau met beide voeten in de
praktijk en de zorg stond en vooral erg
begaan was met haar patiënten. “Ze wist
perfect wat er reilde en zeilde”, aldus
dokter De Poorter.

Bijzonder gewaardeerd
Voorts was dokter Rabau bestuurslid

van de Koninklijke Geneeskundige Kring
van Antwerpen en voorzitter van de

Geneeskundige Dagen van Antwerpen.
Ze lag ook mee aan de basis van de huis-
artsenvereniging van Wilrijk. Tot aan
haar overlijden was ze daarvan trouwens
ook nog penningmeester.

Haar echtgenoot, dokter Dirk
Scheveneels, zelf jarenlang voorzitter
van de kring van Wilrijk, benadrukt dat
“Adia bijzonder gewaardeerd werd door
haar patiënten en zeer begaan was met
zieke mensen”.

De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag
18 november plaats om 11 uur in de kerk
Kristus Koning, Jan De Voslei in
Antwerpen. Gelegenheid tot groeten in
de kerk vanaf 10u30. De redactie 
van Artsenkrant condoleert dokter
Scheveneels en de familie met het verlies
van Adia Rabau.

Geert Verrijken 

Donorkind zkt biologische vader

Dokter Adia Rabau overleden

Actueel

“Het is niet mijn bedoeling om levens te
verstoren. Ik wil me gewoon kunnen weerspiegelen aan
de persoon van wie ik afstam, zodat ik niet langer hoef
rond te lopen met de vraag: waar kom ik vandaan?” 

ZOEKTOCHT

“Vooral met haar nuchtere, menselijke
interventies maakte Adia het verschil in de beleidsbeslissingen
van de Provinciale Raad van Antwerpen. De zorg voor de
patiënt stond altijd centraal”, getuigt dokter Christel De
Poorter, voorzitter van de provinciale raad van de Orde van
Antwerpen en vriendin van de overledene. 

IN MEMORIAM

Oproep
Artsenkrant zoekt spermadonoren

die tijdens hun studie
geneeskunde hun zaad hebben
afgestaan en daarover (anoniem)
willen getuigen. Of heeft u er weet
van dat studenten geneeskunde
tijdens hun studie gerekruteerd
werden als zaadceldonor, en wil u
daarover iets kwijt?
Neem dan contact op 
met de redactie via
emily.nazionale@roularta.be.
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