
Ties van der
Meer is donor en
donorkind en
voorzitter van
Stichting Donor-
kind.

KINDERWENS

De geheimhouding rond
de verwekkingswijze van
donorkinderen maakt do-
nor onterecht onzichtbaar.

iesbeth Staats roept in haar
opiniestuk'Vruchtbaarheids-
industrie verdient cen stevig
debat'op tot een discussie over

de grenzen van wat toelaatbaar is
(Opinie, t: april).

Het debat over de grenzen aan een
kinderwens is ingewikkeld door alle
emoties van ouders. Maar misschien
nog wel meer door de misvattingen
die spelen rond behandelingen met
gedoneerde sperma- of eicellen en
draagrnoederschap.

Hoewelveel klinieken ditwel zo
noemen is geen enkele interventie die
gebruikmaaktvan gedoneerde
sperma- of eicellen een'vmchtbaar-
heidsbehandeling'. Niemand wordt er
vruchtbaarvan. Watwel gebeurt is het
verwekkenvan een ldnd. Nageboorte
van dit kind ziin de ouders nietvrucht-
baar, rnaar niet meer kinderloos.

ouders wordt nog steeds verteld
dat zij de verwekkingswijze geheim
moeten of mogen houden. De on-
schuld van die geheimhouding (een
familiegeheim) is op geen enkele we-
tenschappelijke kennis gebaseerd,
maar helpt om te doen alsof de donor
of draagmoeder niet bestaat.

Betrek donor bij het familieleven

Wensouders kopenbii
de kliniekde fantasie
'hetverantwoordeliik
aan te pakken'

Door anonimiteit en geheimhou-
ding lijkt het alsoIartsen medisch
handelen en kunnen zij nietgecon-
troleercl worden.

Ouders worden niet voor vrucht-
baarheid behandeld, maar geholpen
rnet de fantasie dat zij wel vruchtbaar
zijn en de donor niet bestaat.

De betrouwbaarheid van artsen is
voor wensouders belangrij k omdat
het henzelf ontslaat van een verant-
woordelijkheid in medisch opzicht

'Goede familierelaties zijn beschermende factoren.' Foto Colourbox
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voor hun kind. Het is tenminste beter
(lees medisch veiliger) dan'de kroeg
induiken en met de eerste de beste
een kind krijgen.

Het medischevoordeel van eenkli-
niekboven iemand uit de kroeg is
echter minimaal en heeft zelfs duide-
lijke nadelen.

Er is geen wettelijke regel over hoe
donorenworden gescreend. Zij wor-
den gecontroleerd op soa's. Op erfe-
lijke aandoeningen en psychische ge-
steldheid wordt niet getest, maar er
wordtgevraagd wat de donordaar-
over kwijt wil. Cezien het feit dat do-
noren vaak jong en (nog) gezond zijn
wanneer zii doneren, zullen zij aan-
doeningen niet weten en niet noe-
men.

Er zi jn vervolgens geen wettelijke
regels over of zij deze in hun latere le-
ven alsnog moeten melden en of de
ouders en het donorkind dan moeten
worden ingelicht. Dit is een groot na-
deel ten opzichte van die man uit de

kroeg, die je kunt opzoeken via soci-
ale media en door wie je ingelicht kan
worden als er iets bij hem of zijn fami-
lieleden speelt. Dat kan ook als hij ou-
der wordt of nieuwe ziekten gene-
tisch herkend worden.

Wensouders kopen bij de kliniek de
fantasie'het verantwoordelij k aan te
pakken'.

Goede en uitgebreide farnilierela-
ties zijn beschermende factoren en
dragen bij aan de gezondheid en het
sociaal welzijn, zo blijkt uitveel on-
derzoek. Het uitsluiten van íamilie-
leden leidt tot loyaliteitsproblemen
en gevoelens van minderwaardig-
heid van betrokken kinderen. Dit
geldt ook voor donorkinderen.

Erwordt geen recht geschonden
wanneer het gebruik van anonieme
donoren of commerciële draagmoe-
ders worden verboden. Wensouders
staat niets in de weg zolang zii de do-
noren of draagmoeders maarerken-
nen als belangrijke familieleden van
hun kind(eren). Dat vraagt van wens-
ouders dat zij hun fantasie van'alleen
met z'n twee een kindje krijgen' opge-
ven want de kosten daarvan wentelen
zij nu af op het kind dat zij wensen.

Bil Stichting Donorkind melden
zich nooit donorkinderen met een
donor d ie bekend was en met wie zij
contact konden hebben. Logisch
want zij mogen in vrijheid hun fami-
lierelaties vormgeven. Hun rechten
lvorden niet geschonden. De arts en
kliniek houden zich vervan hun
privéleven.

Goede wensouders zoeken naar
een bekende donor of draagmoeder,
die een rol speelt in het familieleven
van hun kind. Goede artsen stellen al-
les in het werk om daarbij te helpen,
iiveren voor strenge wetgeving en
zijn bescheiden over hun kennis en
rol.
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