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'DNA liegt niet' 

·zoektocht naar af komst 
in stroomversnelling 
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Donorkinderen en adoptiekinderen hebben het recht hun biologische ouders 

te kennen en zo antwoorden te vinden op identiteitsvragen. Tegenwoordig zijn 

DNA-technieken populair bij het zoeken naar afkomst. Sams zorgt dat voor 

onverwachte en verrassende ontdekkingen. 

'W1e is JC vader. wie is Jc moeder? · Voor de meeste mensen 

een doodgewone vraag. maar voor sommige k1ndcren 

en volwassenen ligt het 1ngew1kkelder. Ze hebben een 

moeder . een opvoedvader en een donorvader (de man die 

sperma heeft afgestaan waaruit het kind 1s geboren). Of 

adoptieouders en b1olog1sche ouders . 

Sams is de b1olog1sche ouder of donorvader niet bekend 

en tot voor kort bctekende zoekcn dan veel speurwerk 

met een onzekere afloop . Die zoektocht heeft een 

nieuwe dimens1e gekregen door toegankel1Jke en steeds 

goedkopere DNA-analysetechrneken. Door het s1mpelweg 

opsturen van een buisJe met wat speeksel kan warden 

vastgesteld of er een match is met een b1olog1sche 

ouder of ander fam1l1el1d zoals een (half)broer of (half) 

zus . De veelgehoorde u1tdrukk1ng 'DNA l1egt niet'. geeft 

kernacht1g aan waarom zoeken naar verwanten in een 

stroomversnell1ng 1s geraakt. 
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ldentiteitsvragen 
Vo\gens het lnternationaa\ Verdrag van de Rechten van het Kind 

heeft elk kind het recht zijn ouders te kennen. D1t recht Is be\angrijk 

voor donorkinderen die verwekt z1jn met KID (kunstmatlge 

InsemInatIe met donorzaad) en adoptiek1nderen . Het kennen 

van de donorvader of b10\ogische ouder kan antwoord geven op 

1dentite1tsvragen als ·van wIe heb 1k mijn neus·. "LiJk ik op mijn 

onbekende voorouders? · of "Hoe kom ik aan m1jn creatieve aanleg?· 

Daarnaast is het belangri]k om te weten of er erfeliJke ziekten in 

de familie voorkomen . Sams Is het krijgen van informat1e over de 

achtergrond al voldoende . Enke\e donorkinderen van de Halfjes (zie 

kaderl wilden b1Jvoorbee\d we\ hun afkomstgeschiedenis horen en 

hun halfbroers en ha\fzussen leren kennen . maar hoefden de donor 

ze\f niet te ontmoeten. 

Anonieme donoren 
Een organisatie die z1ch al lang bez1g houdt met afkomst en 

ident1teitsvragen 1s F1om. specialist bij ongewenste zwangerschap 

en afstammingsvragen . Ze beheert ook de F1om KIO-DNA Databank 

(zie kader) waar donorkinderen en donoren zich kunnen Inschri]ven 

om elkaar te vinden via ONA-onderzoek . Dit is vooral belangrijk voor 

tie naar schatting 40.000 donorkinderen die voor 2004 zijn verwekt 

door vaak anonieme donoren. B11 een wetsw1jziging In 2004 is de 

anon1mite1t van de donor opgeheven. 

De overhe1d heeft het in 2017 mogelijk gemaakt voor spermadonoren 

om zich gratis in te schrijven In de F1om KIO-DNA Databank. maar het 

zou voor donorkinderen ook mogeliJk moeten zIJn om zich koste\oos 

in te schrijven. Fiom heeft een actieve rot na een match door bij de 

ontmoeting begeleid1ng te bieden aan donor en donorkind. 

DNA en DNA-databanken 

De Halfjes 

Jan Karbaat. de veelbesproken d1recteur van een voorma\1ge 

spermabank in Bc1rendrecht, gebruikte zijn eigen zc1:id voor 

KID. Maar dat niet al\een. Hij maakte het ook mogeli]k dat 

een spermadonor. Louis. de b1ologische vader werd van 

zo·n tweehonderd donorkinderen. Vroeger werd vaak een 

m,1X1mum van hoogwt 2 5 kinderen per donor a;ingehouden. 

In het geval van Louis (en andoren?) was die grens er 

met. Het bock Alie kinderen van Louis. dat leest als een 

thriller, gaat over de meer dan viJftig tot nu toe bekende 

donorkinderen van Louis. Ze zijn halfbroers en ha\fzussen 

van elkailr en noemen zich de Halfjes . 

Het is bijna niet voor te stellen hoe het is om dee! uit te 

ma ken van zo·n grate groep donorkinderen. Bjorn zegt 

craver 1n het bock: 'Het drong tot me door dat ik de zoon ben 

van een man met w1ens sperma tweehonderd kinderen zijn 

verwekt. Er is vast niemand anders in Nederland die dat kan 

zeggen. lk ben biotechno/009 en heb mijn eigen kijk op zulke 

dingen. Vanwt evolutionair en genetisch perspectief is dit 

immers een uniek reproductiesucces. /k vind het vermakelijk 

dat ik daar dee/ van uitmaak.' 

Voor de meeste HalfJes was de ontdekk1ng van zoveel 

hillfbroers en -zussen schokkend. En hoe geef je zo'n 

fom1liereliltie vorm? Oat hebben de Halfjes moeten 

uitvinden. Niet iedereen b\ijkt evenveel contc1ct met elkaor 

te hebben. wel hebben ze een gezamenliJke WhatsApp- en 

Facebookgroep. 

Elke menselijke eel - met u1tzondenng van geslachtscellen - heeft 23 paar chromosomen waarm erfeluke e1genschoppen zijn 

vastgelegd. terw1JI elke eel een ONA-molecuul (Deoxyrib0Nude1d Acid) bevat. ONA l<an gebruikt warden omdat de chromosomen. en 

dus ook de ONA-moleculen. 1n e!ke l1chaamscet hetzetfde 21jn. Het maakt daarom niet wt of DNA uit speeksel of bloed wordt gebruikt. 

ONA-databanken gebruiken b1J verwantschapsondarzoek twee techniekcn: in Nederland vooral de klass1eke methode en bi} 

Internationale databanken een n1euwe methode. De klassieke methode test met Short Tandem Repeat (STR) en kijkt naar 

repeterende stukJe-s in het ONA dte tussen mensen versch11!en of overeenkomen. De nieuwe methodo Smgle Nucleotide Polymorphism 

(SNP) onderzoekt de ONA-volgorde en ONA-vanat1e op een bepaaldc ptaats op een chromosoom. Er wordt getest op duizenden tot 

miljoenen markers die verspre1d over alle chrornosornen l!ggen. 

De F1orn KlD-ONA Oatabank is opgezet in 2010 en werkt samen met het Canisius W1thelm1na Ziekenhu1s met de STR methode. die 

het pnma1r rnogeliJk maakt de donor v,m donorkindercn le vinden. De data bank 1s ntet bedoeld om verwantschap te vinden tussen 

donork1nderen onderlmg, maar dat komt wel voor. lntemattonate commerc1ele DNA-databanken zoals Family Tree ONA. My Heritage 

en Ancestry zI1n gericht op algemeen stamboomonderzoek en werken met SNP waarmee ook andere verwant>chappen kunnen 

worden gevonden. 
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> Laagdrempelig 
"De behoefte van zoekers om hun achtergrond te kennen 

Is groat en we vinden dat 1edereen het recht heeft om te 

weten van wIe hlJ afstamt". zo l1cht F1om- 1nnovatiemanager 

Naomi Boer de uItgangspunten van F1om toe . "Daarom is 

het belangriJk dat Je laagdrempel1g toegang kunt kriJgen 

tot Je afstamm1ngs1nformat1e. DNA speelt h1erbiJ een grate 

rot. omdat DNA veel mogel1Jkhedcn geeft om verwanten te 

zoeken en te vInden." 

Naomi Boer vertelt dat er momenteel veel gaande is op het 

geb1ed van DNA en afkomst. Zo zijn er diverse 1nItIatIeven 

van donorkmderen en geadopteerden die ondersteunin g 

b1eden bIJ het zoeken via DNA. zoals Donor Detectives en 

Plan Angel (21e kader). Er wordt dan vaak gebru1k gemaakt 

van mternationalc databanken. maar die b1eden geen 

begeleid1ng. Naomi Boer: "We merken dater behoefte is 

aan begele1d1ng bIJ de zoektocht via DNA en bIJ de match. 

B1Jvoorbceld b1j het benaderen van de gevonden persoon of 

om na de ontmoetmg te bespreken hoe deze persoon een 

plek kan kriJgen in Je !even." 
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Acties donorkinderen 
en geadopteerden 

Zowei donork1nderen als geadoptecrden hebben 

het zoeken naar verwanten via DNA ontdekt. 

St1cht1ng Donorkind komt op voor de betangen en 

rechten van donorkinderen en verw1;st naar diverse 

DNA•databanken. Oaarnaast hebbcn zcs Jonge 

vrouwen . die z1chzelf met 'donorme1s1es· ;iandu1den. 

de st1chting Donor Detectives opgencht. Donor 

Detectives helpt (votwassen) donork1ndcren aan 

1nform;it1e. b1jvoorbeeid hoe zc met cen DNA-kit 

thu1s zclf DNA kunncn afnemen. Daarnaast bteden ze 

lotgenotcncontact 

Pl;in Angel is opgezet door Marcia Engel d1c 

;ils twec;ang adopt1ek1nd vanu1t Colombia naar 

Nederland kwam. Omdat biolog1 che ouders tn 

Cotombi;:1 de mogelykheden van ONA va,1k nict 

kennen of er de mtddelen ntet voor hebben. verspreidt 

Plan Angel grat is ONA-kits ondcr Colomb1aanse 

b1olog1sche ouders De DNA-kits warden vervolgens 

geanalyseerd door een commemcte datab,mk. Ook 

gcadopteerden u1t andere herkomstlanden. zeals 

Bangladesh en Sri Lanka. hebben groepen opgencht 

om vcrwanten op te sporen via DNA. 

Do Klrlde, ,-ww.donorkind n, 

& www dono detectives.~, 

feadopte rden www plijnanget org/nl/p 0Jectcn/dna-k1t 

Ethisch protocol 
Hoe zit het met de ethIsche aspecten? Er ZIJn voorbeelden 

bekend waarb1J mensen zich 1nschreven bIj een 

commercIele data bank als Family Tree DNA om meer over 

de eIgen stamboom te weten . En daarno tot hun verrassing 

ontdekten een donorkind te ZIJn. 

F1om- medewerker Fred Gundlach . senior spec1al1st 

hulpverlenmg. herkent het voorbeeld. "Voor alle 

du1dei1Jkheid. dIt komt met voor binnen onze eIgen 

databank omdat mensen daar alleen mgeschreven staan 

als ze In contact willen komen met donoren of met hun 

halfbroers en halfzussen. De Fiom KID-DNA databank Is 

niet voor stamboomonderzoek. Omdat het geval u1t het 

voorbeeld bij F1om met aan de orde is. hebben wiJ daar 

geen eth1sch protocol voor." 

Privacy 
En hoe 1s het geregeld b1J de Fiom - databank? "Voor 

onze cIgen databank hebben we natuurl1Jk wet een 

eth1sch protocol." vertelt Fred Gundlach. "Oaarb1J staat 

vooral de privacy van de mensen voorop. Voorafgaand 

aan een ontmoetmg wa rden er m princ1pe geen 

persoons1dent1ficerende gegevens u1tgewisseld. tcnzIJ 

de betreffende personen daar zelf op staan en ans 

ook schriftel1Jk toestemming geven. Zelfs tijdens een 

ontmoeting proberen we de privacy te w;:iarborgen door 

vooraf aan te geven dat het u1twisselen v;in 1dentificercnde 

1nformat1e - zeals een mailadres. telefoonnummer en 

volled1ge naam - met hoeft. We nemen namel1Jk alt1Jd een 

to t twee weken na de ontmoetmg contact op om te vragen 

hoe 1eder de ontmoetmg heeft ervaren en of er behoefte 

Is aan u1tbouw van de eerste kenmsmaking . In de prakt1Jk 

Is het echter wel zo dat mensen vaak gegevens u1tw1sselen 

tijdens de ontmoetmg.'' 
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- Kami! Baluk (2018). Alie kmderen van Louis. 

Een zoektocht noor ofkomst. De Geus. 

- Website F1om: www.fiom .nl/afstammmgsvragen/k1d-dna 
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