
Onze reactie op ‘initiatief’ fertiliteitcentra
10 september 2014
 
Een aantal maanden geleden gaven een aantal fertiliteitcentra een persconferentie ter rekrutering van
spermadonoren. Naast een hamersessie op de anonimiteit, werd er ook een website gelanceerd met
‘levensadvies van donoren’. And we quote ‘zo geeft hij niet enkel een leven maar ook een teken van
leven’.

Officialisatie van onze organisatie: you can call us Donorkinderen vzw from now
29 september 2014
 
Twee jaar geleden startten we de facebookpagina Donorkinderen België op zodat bruggen konden gebouwd worden en
donorkinderen voor het eerst met elkaar in contact konden treden. Vandaag hebben we reeds zoveel op terug te
blikken: bijeenkomsten, informatiedeling, samenwerkingen met buiten- en binnenlandse organisaties, opstart websites,
blog, pers, politieke lobby, officiële vragen/onderzoeken, ... dit alles om een beter beleid te bewerkstelligen die alle
partijen ten goede zal komen.
 
Officialisatie van onze organisatie in een rechtsvorm kon niet uitblijven. Eind september hebben we onze statuten
neergelegd bij de rechtbank van Koophandel.
 
Hier een warme oproep om je in te schrijven als lid van onze organisatie. Dit heeft geen echte implicaties voor je: het is
enkel een soort van uitdrukking dat je ons initiatief in hart en/of gedachte steunt. Uiteraard, en zoals we in het verleden
reeds bewezen, worden je gegevens vertrouwelijk behandeld.
 
Inschrijven kan via bovenstaand adres of via deze site: we hebben enkel van je je naam, voornaam, adres en
geboortedatum nodig.

Eerste Belgische - Nederlandse KIDbijeenkomst te Eindhoven
26 oktober 2014
 
Het afgelopen jaar hebben we niet alleen een goede band opgebouwd met de Nederlandse donorkinderenorganisatie,
we maakten ook contact met Nederlandse donorkinderen (cfr forum KIDlotgenoten en HUMO-artikels Dossier
Donorkinderen).
 
Al een hele tijd broedde het in het hoofd en hart om ooit een keer een bijeenkomst te organiseren die de landgrenzen
overstijgt.
 
Op zondag 26 oktober was het zover: in samenwerking met Stichting Donorkind organiseerden we een bijeenkomst te
Eindhoven.

We zijn dan ook oprecht blij dat Kinderrechtencommissaris in zijn verslag ook aandacht vraagt rond de problematiek die ontstaat als donorkinderen
het recht op afkomst en identiteit worden ontzegd.
 
Het huidig Belgisch beleid, aangaande de verwekking van mensen adhv donormateriaal, schendt alvast twee artikels in het Verdrag inzake de
Rechten van het Kind, ondermeer Artikel 3 dat bepaalt dat de belangen van het kind een van overwegingen moeten vormen (voorrang heeft).
Daarnaast wordt ook Artikel 7 geschonden dat stelt dat elk kind recht heeft op kennis van zijn identiteit èn om te weten van wie het afstamt. Voor het
kind zijn daar immers psychologische, sociologische, medische en juridische belangen mee gemoeid. 

Nog veel werk aan winkel, doch stemt de toekomst ons optimistisch daar onze boodschap wordt onderschreven door anderen en dit op
verschillende vlakken en niveaus. 

Voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat 
19 november 2014
 
Op de vooravond van het 25-jarig bestaan van het 'Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’ stelde onze
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen het jaarverslag in het Vlaams Parlement voor. 
 
Het Kinderrechtencommissariaat stelt dit jaar vast dat ‘kinderen en jongeren tijd vragen’. Tijd voor zichzelf maar ook tijd
van volwassenen en het belang ervan in verschillende levensdomeinen van kinderen. 
 
De afgelopen jaren hebben we een goed contact/band opgebouwd met het Kinderrechtencommissariaat en volgden zij
van op afstand de ontwikkelingen en verwezenlijkingen de we bewerkstellig(d)en. 

Conferentie Recht op Roots - FIOM - Amsterdam
20 november 2014
 
Op 20 november vond de conferentie ‘Recht op Roots’ van FIOM in Amsterdam plaats. Uiteraard waren we van de partij.
Zelf hadden ze geen betere dag kunnen uitkiezen daar het 25jarig jubileum te vieren viel van het Verdrag Inzake de
Rechten van het Kind. Op deze dag werd het recht op afkomst en identiteit van het kind (terecht) in de verf gezet. Of het
nu donor-, adoptie, vondeling, of buitenechtelijk kind is: elk kind hoort namelijk te kunnen beschikken over informatie
die voor hem/haar van belang is. 

Het deed oprecht deugd een conferentie en debatten bij te wonen die het belang van het kind op de
voorgrond plaatsten, maar ook het grotere geheel voor ogen houden nl. het gezinsleven en
familiebanden onderling. Nederland staat voor de uitdaging om het ouderschap te herijken, waarbij
getracht zal worden een maatschappelijk kader en leidraden uit te tekenen die moderne gezinnen zal
helpen en ondersteunen. Steeds vertrekkend vanuit het belang dat de invulling van een kinderwens
nooit ten koste van diens basisrecht op afkomst en identiteit hoort te gaan. Het één hoort met het
ander namelijk hand in hand te gaan.

Hier alvast heel veel inspiratie opgedaan, dierbare contacten terug gezien en nieuwe
vriendschapsbanden aangegaan. In de hoop ooit zulke conferentie hier te kunnen organiseren. 

Steph en Christine 
 
(op verzoek: fragmentje met de pruik nav de persconferentie zit er ook in )

http://www.donorkinderen.com/#!word-lid-/c63j


Eindwerk laatstejaarstudente Kelly Craessaerts 
23 juni 2014
 
In oktober ontvingen we een mail van laatstejaarstudente Kelly Craessaerts. Ze wou heel graag haar eindwerk wijden aan
het complexe thema donorconceptie.
 

Persconferentie fertiliteitcentra 
24  juni 2014
 
Op dinsdag 24 juni organiseerden een aantal fertiliteitcentra een persconferentie ter rekrutering van spermadonoren.
Wij zakten die dag incognito af om het bij te wonen en de sprekers aan een aantal kritische vragen te onderwerpen.
 
Uiteraard met de bekendmaking van onze identiteit. Het relaas en verloop van die voormiddag kan je via deze link lezen.

Workshop egg/spermdonation – München
28 juni 2014
 
Op vraag van een Japanse onderzoekster trokken we het naar München.We woonde er de internationale “Men, Infertility
and new developments”-workshop bij.
 
Een verscheidenheid aan presentaties werden voorgeschoteld door verschillende sprekers die elk een expertise bezitten in
hun vakgebied. Heel fijn aan deze workshop was dat kritische vragen gesteld konden worden, maar
ook dat dialogen werden aangegaan.
 
In Duitsland is anonieme donatie verboden. De Cryo spermabank in München kentgeen tekort sinds de wetswijziging. In
hun bank zitten eigen gerekruteerde donoren (geen aanvulling door de Nordic Cryo Bank). Deze bank zit zelfs met een
overschot
en leveren zaad aan andere Duitse centra aan. Donoren werden niet afgeschrikt door de wetswijziging en stemmen toe dat
het donorkind later via een tusseninstantie contact met hen kan hebben.

10e KIDbijeenkomst
20 juli 2014
 
Op zondag 20 juli was het weer zover: een volgende bijeenkomst. Vertrouwde en nieuwe gezichten, eerste kennismakingen
en het verder uitdiepen van vriendschappen. 
 
Deze keer waren ook een wensmama en geboortemoeder van de partij. Wil jij er ook eens een keertje bij zijn, mail ons.
 De volgende bijeenkomst wordt trouwens een Nederlandse/Belgische bijeenkomst. Datum: zondag 26 oktober in
Eindhoven. 

Donorkinderen hekelen beleid
2 juli 2014
 
De afgelopen jaren stelden we vast dat het huidig beleid aangaande behandelingen met donormateriaal op verschillende
vlakken faalt.
 
Niet alleen wordt het zelfbeschikkingsrecht over informatie die donorkinderen aanbelangt ontzegd, de houding
van bepaalde centra en artsen is zwaar in vraag te stellen. We hebben alles een keertje op een rijtje gezet.
 
Loop je even mee?
 

Debat vzw Donorfamilies
27 augustus 2014
 
Ken Daniels was in het land. Ter gelegenheid van zijn aanwezigheid organiseerde vzw Donorfamilies een debatavond met
andere experten, ouders van donorkinderen en donorkinderen. In totaal namen 3 ouders van donorkinderen deel aan het
debat: een mama van een zoontje verwekt dmv eiceldonatie, een papa van twee jonge kindjes verwekt dmv
spermadonatie en een moeder van drie volwassen donorkinderen.
 
Uiteraard waren we ook van de partij. Een kort verslagje kan je hier terugvinden.

Naar première Vlaamse film ‘Plan Bart’
10 september 2014
 
Op 17 september werd de film ’Plan Bart’ aan het grote publiek voorgesteld.  
Sarah is 34 en wil een kind. Alex, haar grote liefde, wil alles... behalve een kind. En Sarah’s ex, de eeuwige vrijgezel Bart, heeft geld
nodig voor het WK luchtgitaar in Osaka. Dus zet Sarah Alex aan de kant en overtuigt ze Bart om haar zwanger te maken in ruil voor
een som geld. Ze plannen zeven keer met elkaar naar bed gaan, en spreken af om elkaar daarna nooit meer te zien...
 
Wij kregen een uitnodiging om met cast en crew de première op 10 september in Antwerpen bij te wonen. Vergezeld door een
fan-tas-tische wensmama konden we het aanbod niet afslaan.

 
Zolang het zelfbeschikkingsrecht aan de mensen die door zulke behandelingen worden verwekt niet
wordt toegekend, kunnen en zullen ons nooit achter zulke initiatieven zetten.
 
En omdat wij er voor kiezen mensen geen blaasjes te willen wijs te maken, maakten we een
tegenreactie op het initiatief van de centra. Wij opteren namelijk voor realiteitszin ipv gemarketeerd
levensadvies. Onze boodschap aan donoren en meer van dat goeds kan je terugvinden via dit filmpje.

http://donorkinderen.wordpress.com/2014/06/26/de-ceci-nest-pas-une-annonce-persconferentie-fertiliteitcentra/
mailto:stephke.r@pandora.be?subject=bijeenkomst
https://vimeo.com/96985246
http://donorkinderen.wordpress.com/2014/09/09/debatavond-vzw-donorfamilies/
http://www.cinevox.be/nl/?videos=trailer-plan-bart


Samen @ the movie 'Delivery Man'
19 januari 2014

 
Op zondag gingen we met een aantal naar Delivery Man kijken.

For us it's all about bringing people together, so we did: donorkinderen, eiceldonor, wensmama,
spermadonor en sympathisanten.Voor wie er bij was: oprechte dank, and we hope you enjoyed it as
much as we did. Deze feelgood movie is trouwens een aanrader, eentje met een lach en traan, maar
vooral met een boodschap.

Brief Onkelinx
27 januari 2014

 
Vorig jaar kreeg minister Onkelinx reeds een parlementaire vraag gekregen aangaande het gebrek aan
transparantie mbt fertiliteitbehandelingen. 

Met dit verzoek hopen we dat centra eindelijk kleur bekennen en hun verantwoordelijkheid open nemen om
deze veranderende maatschappij en de stem van een aantal wensouders te vertegenwoordigen.

Het doel van deze vraag is wensouders veel makkelijker het bos door de bomen vinden en allen over eerlijke
en duidelijke informatie kunnen beschikken. 

8e KIDbijeenkomst
februari 2014

 
Op zaterdag 8 februari was het weer zover. Kriebels in de buik, zenuwachtige blik richting deur van het restaurant, maar die
verdwenen als snel bij de eerste begroeting. Het werd weer een fijne en gezellige avond met nieuwe gezichten en verhalen. 

Niet alleen werden we vergezeld door lotgenoten, ook een wensmama en geboortemoeder schoven aan tafel. 

Elke keer opnieuw is een bijeenkomst de bevestiging van hetgeen we gemeen hebben en vooral wat me elkaar kunnen delen. 
De datum voor een volgende bijeenkomst wordt weldra bekend gemaakt.

Humo - Dossier donorkinderen
11 - 18 - 25 februari 2014
 
Drie weken lang besteedde Humo aandacht het thema donorkinderen en publiceerde volgende artikels:
 

Deel I: dokter Jan Karbaat en zijn lekkende spermatanks
Deel II: 'Het is niet eenvoudig als de helft van jezelf opeens in het niets verdwijnt'
Deel III: 'Je kunt niet uitsluiten dat we misschien halbroers en -zus zijn. Maar we nemen het risico. Wij willen
kinderen' Agathe & Arthur

 
We hebben van Humo eenmalig de toestemming gekregen om pdf's naar de artikels op onze site te mogen zetten.
 
Hier vind je de link naar onze voorwoorden en pdf's.

De Standaard - Cassiman en Vanobbergen op de bres voor donorkinderen: 'Afstamming
kennen is een mensenrecht' 
20 maart 2014
 
Anoniem donorschap en anoniem bevallen zijn niet meer van deze tijd, zegt Bruno Vanobbergen, de Vlaamse
kinderrechtencommissaris. De Leuvense geneticus Jean-Jacques Cassiman treedt hem volledig bij.
 
Vanobbergen pleit in zijn memorandum voor een breed debat over kinderen en hun afstammingsvragen: ‘De vraag waar
we in onze samenleving familiebanden op baseren en hoe we ze juridisch vorm geven, moet het onderwerp zijn van een
brede discussie. Het is bovendien essentieel om de behoeften van kinderen op dit vlak te onderzoeken.’
 
Daarnaast Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om afstammingsinformatie goed bij te houden, vindt de
Leuvense geneticus Jean-Jaques Cassiman. Hij staat volledig achter de vraag van Donorkinderen België naar openheid.
‘Sommige fertiliteitscentra zijn daartegen gekant, omdat ze denken dat openheid hun werk zal hinderen. Daarom
beschermen ze de donoren.’
 
Gesteund worden door deze twee heren in onze queeste naar recht op afkomst en identiteit is een gigantisch hart onder
de riem.

Met de toestemming van De Standaard mogen we het artikel publiceren. 
 
 

Ze vroeg of we haar konden helpen. Met beide handen en grote bereidwilligheid hielpen we haar. Het leverde een
geweldig eindwerk op dat niet het wetenschappelijke omschrijft, ze legde haar oor ook te luister bij (wens)ouders,
donorkinderen en donoren.
 
Dit is het derde werkstuk in twee jaar tijd dat door studenten wordt afgeleverd rond het thema en waar we aan konden
meewerken. (Voor de nieuwsgierigen: ze werd terecht beloond met goeie punten, 88%)

Hier de link naar haar eindwerk. 
 

http://www.donorkinderen.com/#!humo/c1610
http://media.wix.com/ugd/ad4873_687c88b1af2e492db62cfd0b0b4abe92.pdf
http://media.wix.com/ugd/ad4873_bc276c336683424ea513803a8778c98c.pdf


7e KIDbijeenkomst
november 2013

 
Op zaterdag 2 november vond er weer een bijeenkomst plaats in Gent. Het blijft hartverwarmend om onbekenden aan tafel te
zien schuiven en te ontdekken dat ongeacht leeftijd, gezinssituatie, het altijd geweten of pas later te weten gekomen, we veel
raakvlakken met elkaar delen.
 
Voor de eerste keer waren er ook wensouders van de partij die hun verhaal met ons wilden delen, alsook hun oor te luister

Verslag sociale stage laatstejaarstudenten die SOWO 2013 wonnen
november 2013

 
Laatstejaarstudenten 'Merve, Vincent en Robin, van het Katholieke Scholencentrum JOMA te Merksem, wonnen
op zaterdag 18 mei in het Vlaams Parlement met hun eindwerk  de Sociale Wetenschappen Olympiade. Hun
eindwerk handelde over het fertiliteitsbeleid in België en de psychologische en sociale gevolgen voor
donorkinderen. 

Naast een geldprijs wonnen zij de hoofdprijs: een sociale stage naar Kirgizië. We hielden contact en ze waren zo
vriendelijk om ons een verslagje van hun stage door te sturen. 

Het is trouwens heel fijn te weten dat door samenwerken je  een verschil of bijdrage kon maken in het leven
van anderen.

Lees meer

Gesprek FAGG
november 2013

 
Eind november hadden we een gesprek met het FAGG en dit ondermeer aangaande de Deense donor met NF1.
Niet alleen dit geval werd uitvoerig besproken ook werd er gepolst naar het huidige bestaande alarmsysteem
en procedures. 

Informatie werd gedeeld met 1 doel voor ogen: het huidig beleid te verbeteren.

Publicatie Goed Gevoel
20 december2013

 
In de januari 2014 editie verschenen er het magazine Goed Gevoel een aantal interviews met donorkinderen. Elk hebben
zij hun eigen verhaal, mening en beleving over het donorgegeven.

Oprechte dank aan de donorkinderen die hieraan deelnamen en uiteraard de journaliste van Goed Gevoel, Sophie
Allegaert om een artikel aan dit thema te wijden. 

Delivery Man - release movie
25 december2013

 
Een paar dagen geleden ging de film 'Delivery Man' ook bij ons in première. Als er 1 film is die we samen
zouden kunnen gaan zien, dan is het deze wel. 

In het weekend van 18 januari gaan we met een aantal naar de film kijken. Wil je graag mee, dat
kan. Stuur een mailtje via deze site of stephke.r@pandora.be en dan bezorgen wij je de verdere
praktische gegevens. 

De feelgoodmovie gaat over David Wozniak, een kerel die weinig verantwoordelijkheden kent en worstel
met een doel in het leven. Wanneer zijn vriendin aankondigt zwanger te zijn, krijgt hij de schrik van zijn
leven. Alsof dat nog niet genoeg is, blijkt hij aangeklaagd te worden door een deel van de 533 kinderen
die hij heeft verwekt als spermadonor. Zijn kinderen willen de ware identiteit van hun spermavader
weten. Met behulp van zijn beste vriend Brett bedenkt hij een plan om dit te voorkomen. Maar wanneer
David meer over zijn kinderen te weten komt, begint hij te twijfelen en gaat hij de uitdaging aan om een
goede vader te worden voor zijn nageslacht.

Dus wensouders, donoren, politici en sympathisanten, feel invited, because you are.
 
Hier kan je een trailer bekijken.

New Year's resolution
1 januari 2014

 
Ons voornemen: om alle goeie dingen van het afgelopen jaar mee te pakken en verder te
bouwen aan een correcter beleid.Dank voor het vertrouwen, de steun, de hulp, het volgen van
deze pagina, de babbels, de schouderklopjes, hart onder de riem, wijsheden, de lach en de
traan, ...
 
Het was een bewogen jaar maar we maken een verschil. Het jaar beginnen doen we met
(hopelijk) een brede glimlach. Can't wait to see what 2014 holds for us.
 
Happy New Year everyone!

http://www.donorkinderen.com/#!sociale-stage-sowo-2013/c148v
https://www.youtube.com/watch?v=K7CWO7ceJAg


Doctoraat KUL - Astrid Indekeu - Parenthood by donorconception 
1 oktober 2013

 
Op 1 oktober doctoreerde Astrid Indekeu met haar baanbrekend onderzoek over gezinnen die werden
gevormd met hulp van een eicel- of een spermadonor. Het onderzoek richtte zich op het onderbelichte
thema van ouderschap na donorconceptie. 
 
Bij zulke gezinnen heeft een van de ouders geen genetische band met hun kind. Het onderzoek tracht te
belichten hoe wensouders die hun gezin gaan vormen, of ouders die hun gezin reeds vormden met behulp
van een donor, betekenis aan biologische verwantschap en sociaal ouderschap geven. En hoe ervaren ze

Oprichting vzw Donorfamilies 
2 oktober 2013

 
Uit het onderzoek van Astrid Indekeu groeide de vzw Donorfamilies. “Er is een groot gebrek aan informatie rond het
thema. Voor zoiets als een nieuwe auto kan je bij familie, vrienden, in folders terecht. Maar voor de belangrijkste
beslissing in je leven – een gezin vormen met hulp van een eicel-, zaadcel- of embryodonor – sta je met lege
handen: hierover vind je in België zelfs geen folder.
 
Via Donorfamilies komen ouders en koppels die nadenken over een behandeling met donormateriaal een paar
keer per jaar samen om informatie en ervaringen uit te wisselen. Het helpt als je kan praten met mensen die
hetzelfde doormaken.”
 
Hun website is volop in opbouw. Aanmelden is wel al mogelijk.
 
www.donorfamilies.be 

Belgisch wetsvoorstel in de maak 
30 oktober 2013

 
Het contact met de politica werd verder gezet. Meer nog, we trachten haar zo goed mogelijk te helpen om tot een wetsvoorstel
te komen waarbij de anonimiteit van donoren opgeheven kan worden.

Om dit te kunnen verwezenlijken brachten we niemand minder dan Laura Witjens in contact met onze politica. Laura is Chief
Executive van het Britse National Gamete Donation Trust.
 
Reeds een jaar in contact met ons en op vraag van de Belgische politica en haar team, samen met ons, aan tafel om
haar wijsheid, ervaring en kennis mbt fertiliteitsbeleid met ons te delen.

Sinds 1 april 2005 werd in de UK de anonimiteit van donoren opgeheven. Hierdoor heeft een donorkind, indien het dit
wenst, de mogelijkheid om later via een tusseninstantie in contact gebracht te kunnen worden met de donor. Uiteraard
onder begeleiding door hulpverleners. Donoren die voor april 2005 doneerden kunnen hun anonimiteit alsnog laten
opheffen.
 
In de UK is het aantal donoren hierdoor NIET gedaald. Door de aanpassing in beleid werd het hele plaatje ook
geëvalueerd. Dit leidde tot een transparant beleid, een overheid die haar taak en verantwoordelijkheden opneemt en
tracht tegemoet te komen aan betere begeleiding en hulpverlening naar alle betrokken partijen toe.
 
Heel veel van haar/hen te leren en een perfecte gesprekspartner om tot een voorstel te komen die zowel donorkinderen,
wensouders als donoren ten goede zal komen.
 
It’s all about bringing the right people to the right table.

Laura Witjens 
www.ngdt.co.uk

wensten te leggen bij ons.  
 
De volgende bijeenkomst staat trouwens gepland op 8 februari 2014.  Ben je een donorkind dan ben je, zoals altijd, van harte
welkom. Mocht je er bij willen zijn, laat gerust iets weten via onze facebookpagina of website.

En toen was er Franstalige website 
Oktober 2013

 
Il est arrivé! Met trots, maar ook met veel zweet, bloed en geduld werd een Franstalige website het leven in geroepen. Na de
Franstalige facebookpagina geeft deze website ons de kans de hand uit te reiken naar Franstalige donorkinderen, ouders en
donoren.
 
Avec un grand merci à Christine et Jean-Michel.
 
www.enfantsdedonneurs.com

Getting connected abroad
Oktober 2013

 
Ondertussen werd contact gemaakt met buitenlandse donorkinderenverenigingen. Met Stichting Donorkind
Nederland hadden we reeds contact. Landen die we tot het lijstje kunnen toevoegen zijn Duitsland, Frankrijk,
Denemarken en Groot-Brittannië.
 
Naast het uitwisselen van informatie, kennis, verschillende wetgevingen, trachten we ook een internationaal
platform op te richten waar (h)echte samenwerkingen uit gegeneerd kunnen worden.
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd..

http://ww.donorfamilies.be/
http://www.ngdt.co.uk/
http://www.enfantsdedonneurs.com/


2 Parlementaire vragen gesteld gekregen aan minister Onkelinx
Augustus 2013

 
Jullie weten dat we reeds maanden met een aantal kopstukken uit de politieke wereld aan tafel zitten om het beleid in
de land aangepast te krijgen.

Een goede samenwerking, open en transparante communicatie zorgde ervoor dat reeds 2 parlementaire vragen
werden gesteld aan onze minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De vragen handelde over:
 

de summiere informatieverstrekking aangaande het soort behandelingen met donormateriaal
wat fout liep in beleid en wetgeving toen het AZ Sint-Lucas de Deense spermabank alarmeerde bij de geboorte

En toen was er een ... blog
Augustus 2013

 
De afgelopen maanden zijn zo druk geweest dat het plan om de blog effectief levenslicht in te blazen keer
op keer werd uitgesteld.
 
Altijd kwam iets wel op de voorgrond dat niet onaangeraakt kon blijven: de verdere uitbouw van de
website, organiseren bijeenkomsten, het verhaal van de Deense donor, politieke lobby, hulpvragen
lotgenoten, ouders, donoren, contact met andere organisaties, …
 
Deze blog geeft ons de mogelijkheid om een onderwerp iets breder toe te lichten en vanachter het

computerscherm hersenkronkels en gebeurtenissen weer te geven. 

www.donorkinderen.wordpress.co
m

6e KIDbijeenkomst
Augustus 2013

 
Op 18 augustus vond de 6e KIDbijeenkomst plaats. Locatie: ergens in Antwerpen.
Deze keer bereidde we de bijeenkomst uit met partners en kinderen maar ook met adoptiekinderen en een
afstandsmoeder.

Het is keer op keer vreemd om mensen te ontmoeten die je voorheen nooit hebt gekend, en ongeacht leeftijd,
geslacht, gezinssituatie, of ze het donorgegeven altijd al wisten of niet, een zelfde oerbehoefte kennen meer te
willen weten van wie we afstemmen en of er nog halfbroers/zussen van ons zouden rondlopen. 

De volgende bijeenkomst vindt trouwens plaats op zaterdag 2 november. Wil je erbij zijn, geef gerust een seintje.

Debat "Recht op Roots" - Humanistisch Verbond Gent
18 september 2013

 
Op 18 september vond het debat "Recht op Roots' plaats in het Geuzenhuis te Gent. 
Ook aan het woord toen, èn in het kamp van het behouden van de huidige wetgeving, was Prof. dr. Guido
Pennings (ethiek en bio-ethiek UGent).

Terugblikkend ging het er best heftig aan toe. Wat vast staat is dat het vuur van onze queeste weer hevig
aangewakkerd werd door in 'gesprek' met hem te gaan.   

In het verleden hadden we met hem reeds contact. Die avond kon hij ons niet overtuigen met zijn argumenten.
Meer nog, hij kon geen begrip of erkenning opbrengen voor het recht op roots van donorkinderen.

De vingers jeukte en er volgde een blog op. Je kan hem hier lezen.

het ouderschap na donorconceptie?

Haar bevindingen werden geplaatst in de context van het (al dan niet) delen van informatie over de donorconceptie met het kind/en of derden zoals
familie of vrienden.  
 
De doctoraatsgegevens dragen bij aan de beperkte kennis over families gevormd met de hulp van een eicel- of spermadonor en aan de aanhoudende
professionele discussies rond het delen van informatie mbt de donorconceptie met het kind of derden.
 
Haar doctoraatstudie bevatte ook aanbevelingen naar een betere fertiliteits-counseling en beleid van fertiliteitstechnieken toe. Zo wordt de mogelijkheid
van blijvende ondersteuning en informatie, andere donorconceptie families te kunnen ontmoeten naar voren geschoven. Er werden ook suggesties
voor toekomstig onderzoek aangereikt, zoals verdere opvolging van jonge gezinnen of de beleving van donorkinderen en donoren. 
 
Persoonlijke noot: haar presentatie, de manier waarop ze het bracht, hoe ze haar onderzoek heeft uitgevoerd en de resultaten die het voortbracht zijn
echt baanbrekend. 

Het dankwoord van 1 van de papa's in de zaal was de menselijke weerspiegeling van hetgeen ze voor die mensen en hun gezin heeft betekend. Een aantal
ouders die deelnamen aan het onderzoek bundelen nu hun krachten om een organisatie op te richten die de hand zal uitreiken naar andere
wensgezinnen/ouders.
 
Het zal het eerste platform in België worden waarbij ouders met elkaar in contact kunnen treden, maar ze zullen ook trachten gerichte informatie aan te
bieden en voorstellen te formuleren voor een betere hulpverlening.
 
Een superinitiatief als je het ons vraagt.

Lees hier een interview met Astrid Indekeu alsook de voorstellen van de nieuwe organisatie die werd opgericht door een groep ouders van
donorkinderen.

http://www.donorkinderen.wordpress.com/
http://donorkinderen.wordpress.com/2013/09/19/debat-recht-op-roots-18-sept-gent-humanistisch-verbond/
http://donorkinderen.wordpress.com/2013/09/19/debat-recht-op-roots-18-sept-gent-humanistisch-verbond/
http://nieuws.kuleuven.be/node/12334


Opstart franse facebookpagina Enfants de donneurs
Juni 2013
 
Vanaf heden gaan we over de taalgrenzen heen gaan we op zoek naar lotgenoten, donoren en
wensouders.
De pagina wordt beheerd door een franstalig donorkind. 

De link er naar toe vind je hier.

 

Buttons please
Juni 2013

 
Het is zover, eindelijk werd ons logo in een geweldige buttonversie gegoten.
We will and are already making a difference.
 
Voor alle sympathisanten, fans en believers, wil je er eentje, kom ons zoeken.
Met dank aan Verona.

Weldra volgt er trouwens een versie voor donoren.

Het deksel werd gelicht: 2 donorkinderen met NF1 door Deense donor 7042
Juni 2013

 
De meesten onder jullie hebben waarschijnlijk op vrijdag 21 juni de mediastorm horen uitbarsten. Het was
op die dag dat een Belgisch ziekenhuis toegaf 2 donorkinderen te hebben verwekt met de erfelijke NF1-
aandoening van een Deense donor.
 
Het grootste schandaal is dat de spermabank in juni 2009 werd gecontacteerd maar het naliet om alle
ziekenhuizen meteen op de hoogte te brengen zodat het zaad overal ‘on hold’ kon worden gezet.
 
Het zou 6 maanden duren eer ze de ziekenhuizen op de hoogte brachten en dit pas nadat er andere
meldingen bij hen toekwamen van donorkinderen geboren met de genetische afwijking.
 
Het is omdat een aantal getroffen Deense mama’s ons vonden via de facebookpagina en ons die informatie
bezorgden, dat we met een sluitend dossier naar de pers konden stappen.
 
Wat we echter nooit konden vermoeden was dat er in totaal 20 donorkinderen met het zaad in
België verwekt werden. Heden weten we nog niet of de 18 andere donorkinderen effectief werden getest
op het gen.

Onze zoektocht hieromtrent stopt trouwens nog niet.
 
Lees meer

Donorregistratie systeem ein-de-lijk in de maak en op de Europese tafel
Juni 2013

 
Het is jammer dat eerst iets heel ergs moet gebeuren voor landen ein-de-lijk de beslissing nemen om samen aan tafel
te zitten om gelijkaardige gevallen in de toekomst te kunnen vermijden.
 
Je kan niet vermijden dat een genetische afwijking ongezien wordt doorgegeven aan een donorkind maar je kan wel
het aantal donorkinderen per donor beperkt worden en dat ziekenhuizen, ouders, donoren en donorkinderen tijdig
kunnen ingelicht te worden.

Zaad wordt al decennia lang geëxporteerd en zal in de toekomst nog meer de landgrenzen oversteken.

Vandaar dat de opstart van een donorregistratiesysteem niet alleen per land verplicht moet worden, maar ook op
Europees niveau opgestart dit te worden.

Minister Onkelinx wist ons alvast matig te gerust te stellen door te melden dat het in 2007 beloofde Belgische donorregistratie systeem eindelijk onder-
schreven zal worden met het langverwachte uitvoeringsbesluit. Het systeem zou in werking treden eind 2013.

En toen werden er affiches geplakt
Mei 2013

 
We bezochten Leuven, Antwerpen en Brussel, waar we naarstig elke plek of
paal die we tegen kwamen voorzagen van onze affiches. Beiden steden
ronselen maar al te graag studenten om een kwakje in een bakje aan te
leveren onder het mom dat ze het kunnen vergelijken met het afstaan van een
zakje bloed.
 
Ter geruststelling v de centra: geen enkel spermatozoïde werd gebruikt als

van een donorkind met het NF1-gen in juni 2009

Lees meer
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Deens meisje start met fb donorkinderen alle Deense sperma-banken
Mei 2013

 
Deens meisje start met fbgroep om donorkinderen uit alle Deense sperma-banken te groeperen.

 

Lees meer

Laatstejaarstudenten van het Katholieke Scholencentrum JOMA te
Merksem winnen SOWO met hun eindwerk over het fertilteitsbeleid in
België en de psychologische en sociale gevolgen voor donorkinderen
Mei 2013

 
Laatstejaarstudenten 'Merve, Vincent en Robin, van het Katholieke Scholencentrum JOMA te Merksem,
wonnen op zaterdag 18 mei in het Vlaams Parlement met hun eindwerk  de Sociale Wetenschappen
Olympiade, het werd ook verkozen als het beste eindwerk uit 600 ingediende GIP's.
 

 

Lees meer

plakmiddel om de affiches op te hangen. Mocht er per toeval toch 1tje achter
verzeild zijn geraakt: hij kan zijn roots komen claimen via de url. 


