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Pleidooi om analyse op te nemen in zorgverzekering

Dna helpt adoptiekinderen
in speurtocht naar ouders
Anneke Stoffelen
Amsterdam

Honderden geadopteerden gaan
met commerciëIe dna-databan-
ken op zoek naar hun biologische
familie. Na gevallen van adoptie-
fraude in Sri Lanka en Bangladesh
is het inzenden van wangslijm
naar de VS voor sommige geadop
teerden de Iaatste hoop: dna liegt
niet.

De eerste matches zil'n er al. Zo werd
onlangs een moeder uit Colombia ge-
koppeld aan haar biologische zoon in
Nederland via een match in de Ameri-
kaanse dna-databank FamilyTree. Dit
kwam tot stand dankzij de Neder-
landse stichting Plan Angel.

Een Nederlandse geadopteerde uit
Libanonvond in een dnadatabankeen
neef in Canada en via hem zijn vader in
Egypte. En een geadopteerde Kore-
aanse stuitte dankzij een dnadatabank
op een halfbroer in de Verenigde Sta-
ten, vertelt Chamila Seppenwoolde van
United Adoptees International (UAI!

Nederland telt ruim ao duizend
mensen die uithet buitenland zijnge-
adopteerd. Belangengroep UAI organi-
seerde de afgelopen maanden twee in-
formatiebijeenkomsten over de moge-
lijkheden van grote commerciële dna-
databanken.'Dit is echt in opkomst',
zegt Seppenwoolde. Nieuwsuitzendin-
gen overadoptiefraude in Sri Lanka en
Bangladesh ziin voor geadopteerden
een extra aanmoediging om nu op
zoek te gaan naar de waarheid.

Iedereen kan tegen betaling een
dna-kit aanwagen bij Amerikaanse da-
tabanken als 23andme, Ancestry en Fa-

mily Tree. Op basis van een buisje
wangslijm r,vordt een dna-profiel aan-
gemaakt en vergeleken met miljoenen
andere geregistreerden.

Omdat wordt getoetst op 7oo dui-
zend dna-markers, komen ook mat-
ches metverreverwanten aan het licht.
Daarmee zijn nog niet direct biologi-
sche ouders gevonden, maar zij kun-
nen wel een doorbraak in een speur-
tocht betekenen.

Dat bleek eerder al bij kinderen van
anonieme spermadonoren. Begin dit
jaar vond vbor het eerst een Neder-
lands donorkind haar biologische va-
der mer behulp van een commercièle
dna-databank. Die leidde haar naareen
Australische achternicht van haar va-
der. Stamboomonderzoek bracht haar
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uiteindelijk bij de man die inderdaad
de donor bleekte zijn.

Siuds die doorbraak hebben al vijftig
andere Nederlandse donorkinderen
via een dna-speurtocht familieleden
gevonden, zegt familiedetective Els
Leijs, die geadopteerden en donorkin-
deren helpt zoeken.

Zoektochten die eerder vastliepen
omdat met adoptiepapieren is gesjoe-
meld, vvorden door de voortschrij-
dende technologie nieuw leven inge-
blazen.'Vaak staat bijvoorbeeld in het

dossier dat de ouders zijn overleden',
zegt voorzitter Kana Verheul van stich-
ting Shapla voor geadopteerden uit
Bangladesh.'Maar er blijken kinderen
te zijn geroofd uit kostscholen. De ou-
ders leven soms nog.'

Door massaal te registreren in de
dna-databank FamilyTree hoopt Sha-
pla broers en zussen te kunnen hereni-
gen die uit elkaar zijn gehaald. Ook is
de stichting begonnen dna-kits uit te
delen aan zoekende families in Bangla-
desh. Amerikaanse zusterorganisaties
verspreiden al dna-kits onder ouders
in China en Korea.

De stichting Plan Angel van de uit
Colombia geadopteerde Marcia Engel
richt zich eveneens al langer op fami-
Iies die een kind hebben afgestaan. Af-
gèlopen week reisde Engel naar Co-
lombia met honderdvijftig dna-kits
van Family Tree om uit te delen aan
zoekende ouders. Een vergelijkbare
reis dit voorjaar leidde tot de hereni-
ging van een Colombiaanse moeder
met haargeadopteerde zoon in Neder-
land.

De organisaties van geaöpteerden
pleiten ervoordat de overheid dna-tes-
ten - kosten: minimaal 60 euro - voor
hen gaat vergoeden, bijvoorbeeld via
de zorgverzekering. De overheid was
immers verantwoordelijk voor het stel-
sel waarin deze misstanden konden ge
beuren, stellen het UAI en stichting
Shapla.

Staatssecretaris Dijkhoff (]ustitie)
zei te'bezien'ofereen rol is voor de Ne-
derlandse overheid in dit dossier.



Als j e aÍkomst op drrifzand berust
Mogelijkzo procentvan de adoptiedossiers uitSri Lanka isvervalst. Kinderen kwamen nietuitweeshuizen maar
uit op dewesterse marktgerichte'babyfarms'. De betrokkenen laten het er dertig jaarlater niet bii zitten.

Gijs Beukers
Utrecht

Anouschka twijfelt de laatste maanden
'overal aan'. Haar Nederlandse ouders
hadden altijd gezegd dat ze bij een Sri Lan-
kaans weeshuis was achtergelaten. In een
afl evering van het televisieprogramma
Zembla in mei over adoptiebedrog in Sri
Lanka wordt een kennis van haar ouders
geïnterviewd, die ook een kind uit Sri
Lanka heeft gèadopteerd. Anouschka
stapt in de auto en rijdt naar haar ouder-
lijk huis omerover te praten.

Daar vertèlt haar moeder d at ze zo op
haar biologische moeder lijkt. 'Maar die
hebben jullie toch nog nooit gezien?',
vraagt Anouschka verbijsterd. Haar ou-
ders zijn nooit over haar achtergrond be-
gonnen, zeggen ze, omdatAnouschka er
nooit interesse yoor heeft getoond.

Anouschka (az) krijgt een foto te zien
van de wouw die haar heeft afgestaan.'lk
denk wel dat ik op haar liik, maar zeker
weten dat ze mijn echte moeder is doe ik
niet', zegt ze nu. Ze overweegt haar dna bij
een databank te registreren.

In het restaurant Colourful Kitchen in
Utrecht ziin honderd mensen bijeen naar
aanleidingvan twee recente afl everingen
van Zembla.Het merendeel van de aanwe-
zigen is uit Sri Lankageadopteerd.Ze heb-
ben elkaarnog nooitgezien envoeren ge-

animeerde gesprekken over wat ze
gqmeen hebben: een adoptiedossier
waaryan niets of weinig klopt. Namen van
ouders, geboorteplaatsen en zelfs geboor-
tedata zijn gefabriceerd. Sommige ge-
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adopteerden zijn boos, anderen opge-
lucht, maar ze zijn allemaal verbijsterd -
vooral doorde schaalvan de misstanden.

Mogelijkzo procentvan de adoptiedos-
siers uit Sri lanka is vervalst. Twee weken
geleden erkende de Sri Lankaanse minis-
tervanVolksgezondheidinZembla hetbe-
staan van zogeheten 'babyfarms' in de ja-
ren tachtig, waar wouwen tegen betaling
zwanger werden gemaakt om aan de
adoptievraag te voldoen.,,{ctr ng mothers -
nepmoeders - pretenderen vervolgens,
ook tegen betaling, de biologische moe-
der te zijn en overhandigen de kinderen
aan de adoptieouders.

Renuka van Gaal (:s) denkt dat zij door
zo'n nepmoeder is weggegeven. In 2o04
werd ze allesbehalve hartelil k onwangen
door haarvermeende moeder en broer in
Sri Lanka. Renuka, toen student, bracht
een paar honderd euro, kleding en speel-
goed mee, maar dat werd niet gewaar-
deerd. Het bedrag was te laag, kleding en
speelgoed waren {iberhaupt niet ge-
wenst - alleen geld was welkom. Uit het
bezoek bleek ook dat allerlei informatie
in haar adoptiedossier niet klopt.

Renuka was ïerdrietig en gefrustreerd'
overde houdingvan de vrouw. De uitzen-
dingen vanZemblo luchtten haardan ook
op.'Dit moet biinawel een actingmother
zijngeweest.'

De bijeenkomst in Utrecht wordt geor-
ganiseerd door United Adoptees Interna-
tional (UAI), een organisatie die belangen
van geadopteerden behartigt. 'lkwil iullie
iets laten horen', zegtvoorzitterAnand Ka-
peraan het beginvan de avond. Hij speelt

op zijn laptop het nummer In the blood
van de Amerikaanse zangerf ohn Mayer af.
'How much of nry mother has my mother lefi.
in me? How much of my father am I destined
to becomeT Kaper laat een stilte vallen.
'Deze tekst kwam bij me binnen. Hier
doen we hetvoor. Op welke manier lijken
we op onze moederenvader?'

Zeven sprekers informeren de zaal over
adoptiedossiers en dna-databanken. Aan-
gezien de adoptiedossiers van wijwel alle
aanwezige geadopteerden vervalst zijn,
gaat de aandacht vooral uit naar dna-da-
tabanken, bij gebrekaan zuivere dossiers
de enige manier om biologische ouders te
vinden.

Renuka is onder de indruk van de mo
gelijkheden die de databanken bieden,
maar de kosten (goedkoopste optie:60
euro) schrikken haar af.'Dat moet gratis
zijn', zeg! ze fel. David (ao), ook uit Sri
Lanka geadopteerd, valt haar bij:'lemand
anders bepaalt dat je naar Nederland
komt, en dan moet je vervolgens zelf be-
talen om uit te zoeken hoe het zit.'

Fardau Huisman (:z) wist al veel langer
dat ze door een nepmoeder is weggege-
ven. Haar'papieren moeder', zoals ze haar
noemt, speelde het destijds overtuigend:
in tranen gaf ze Fardau een kusje op haar
hoofd, waarna ze haar overhandigde aan
haar adoptieouders.

Als Huisman t9 is, zoekt ze de vrouw in
Sri l,anka op. Huisman weet dan'voor 97
procent zeker' dat het haar moeder is,
maar om alle twijfel weg te nemen wil ze
toch een dna-test doen. De vrouw werkt
mee.'Als je het niet bent, kun je het nu nog

zeggen',zegtHuismanvoordetestnogte-
gen haar.

Na zeven weken belt een Sri Lankaanse
arts om te zeggen dat de uitslag negatief
is: de vrouw is haar moeder niet. Huis-
man:'Dat was een schok.' Ze neemt de
vrouw haar optreden niet kwalijk.'Als ik
arm was, had ik misschien hetzelfde ge-
daan.'Wat Huisman wel boos maakt, is
dat ze haar niet verder helpt met haar
zoekocht, die nog steeds voortduurt. Ook
zii wil zich nu registreren bij een dna-da-
tabank.

Amanda fanssen (:z) heeft haar dna-
materiaal al bij drie databanken afge-
staan. Ook haaradoptiepapieren zijn ver-
valst en haar moedertoondegeen enkele
emotie toen ze haar afstond. Een jaar ge-
leden ging ze in Sri Lanka op zoek naar
haar geboortecertificaat, maar dat bleek
onvindbaar.'Op dat moment ben je een
niet-bestaand persoon, dat werkte verdo-
vend. Dan houdt het op', zegtAmanda.

'Totdatin Zembls naar boven kwam dat
70 procent van de adoptiedossiers niet
klopt', vervolgt ze. 'Dan staat een hele ge-
meenschap op en ben je nietmeeralleen.'
Amanda is beheerder van de Facebook-
groep'Sri Lanka-DNA, die inmiddels ruim
viiÍhonderd leden telt. zil houden elkaar
van de ontwikkelingen op hetgebiedvan
dna-databanken op de hoogte.

'Mij houdt nu vooral bezig dat in de ja-
ren tachtig elfduizend kinderen uit Sri
lànka zijn geadopteerd. Door de baby-
farms is de kans heel groot dat daar fami-
Iie van mij tussen zit', zegt Amanda. 'Dat
wil ik héél graag uitzoeken.'


