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tegen de aÍspraken

Tweesperma-
donoren hebben
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Op het matie
De andere donor zegt bij vier kli-
nieken te hebben gedoneerd. Hij
heeft twee kinderen verwekt bij
wensouders die via internet een
donor zochten. Ze gebruikten ziin
donorzaad bij ivf-behandelingen.
Datgebeurde in rwee verschil-
lende klinieken

Deze donor is vrijdag per brief
door de Isala-kliniek in Zwolle op
het matie groepen.Isala schriift
dat hi1' tegen de afspraken in bij

- 
meerdere spenrngba$eqjlce-

schreven staat.,,Met uw handels-
wijze heeft u niet alleen het ver-
ffou\Men van Isala geschaad, maar
nog belangrijker het vertrouwen
van de betrokken patiënten."

Daarnaast hebben de twee man-
nen meer donorkinderen dan offi-
cieel geregistreerd zijn, omdat ze

zich ook jarenlang via internet
aanbieden als donor. Ze verwek-
ten zo ookkinderenbij vrouwen
die met hulpvan een internetdo-
norvia zelfinseminatie hun kin-
derwens vervullen.

De NVOG neemt de zaakhoog
op. In een briefaan de klinieken

11
lk bem ëËrr
bekendgdonör.
Kinderen kunnën
rnë elt§§d
cöntööten
-Anoniemezaaddonor

'Mijn doel is niet om veel kinderen te hebben'

in aan meerdere
klinieken zaad
gedoneerd. Een van
hen verwekte zo1o2
donorkinderen.

Tonny van der Mee

oor gebrekkige con-
trole is het kinderliik
eenvoudig om de
normvanmaximaal
z5 nakomelingen te

overschrijden. Een van de twee
donoren gafzo'n tien jaar lang bij
biina alle spermabanken in Neder-
land. ,,Maar nooit bii meerdere kli-
nieken tegelijk", zegt de donor, die
anoniem wil blijven.
Volgens de richtlijn van de vereni-
ging van gynaecologen (NVO G)
mogen spermadonoren maximaal
z5 donorkinderen hebben. Maar in
de praktijk wordt alleen pertli-
niek gecontroleerd of dat màxi-
mum is bereikt, maar erwordt niet
gekeken ofze bij andere klinieken
ook hebben gedoneerd.

,,Bii de intake vragen ze vooral
ofje je bewust bent van de gevol-
gen van het donorschap, en ofje
gezond bent en erfelijke ziektes
hebt. Vaak wordt er niet specifiek
gevraagd ofje ookbij andere kli-
nieken doneert. En als ze het wel
vragen, zeg je gewoon'nee'. Kli-
nieken zijn allang blij als ze een
donor hebben die door de scree-
ning heen komt. Mijn sperma

werd vaak meteen ingezet."

- uit het AD van maandag er augustus 2oL7

Twee donoren verspreidden hun zaad op allerlei manieren

adviseert de NVOG direct te stop-
pen met het gebruik van het zaad
van de twee donoren. Ze hebben
zich volgens de vereniging recent
nog aangeboden als donor. Ook
wordt hun zaad momenteel bii be-
handelingen gebruikt.

Overschreden
De Inspectie voor de Gezond-

. heidszore is een-gndelao-ek ge-* *
start. Alle patiënten van klinieken
die sperma hebben onwangen van
de mannen worden geïnformeerd.
Ook patiëntenvereniging Freya
voor mensefi met vruchtbàar-
heidsproblemen is op de hoogte
gebracht.

De twee spermadonoren ont-
kennen bij verschillende klinieken
tegeliik zaad te hebben afgegeven.

,,Als ik bii de ene kliniek klaar was,
ging ik naar de volgende", zegt de
man met 1o2 donorkinderen.
,,Soms kreeg ik te horen dat ze vol-
doende van mij op voorraad had-
den. Dat maximum van z5 is vrij
snel bereikt. Van één kliniekweet
ik dat ze dat ook overschreden
hebben. Daar heb ik35 donorkin-
deren."

De man vindt niet dat hii fout
bezig is geweest.;,Ik ben niet eer-
lijk geweest, maar aan de andere
kanc ik ben een bekende donor,
dus ze kunnen me gewoon vin-
den. Kinderen kunnen me altijd
contacten", zegt hij,

,,Miin doel was niet om zoveel
mogelijk kinderen te hebben. Ik
vind het leuk om te doen en men-
sen blij te maken.Ikvoel me nur-
tig. De dankbaarheid van artsen en
wensouders is groot. Ik heb men-
sen geholperi die anders mis-
schien kinderloos waren gebleven.
Dat wordt wel eens vergeten."


