
 

                                                             
 

 

 

Aan:   Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Betreft:  AO zwangerschap en geboorte, 22 juni 2017 

 

         Leiden 20 juni 2017 

 

 

Geachte Minister Schippers en leden van de vaste Kamercommissie VWS, 

 

 

Op 22 juni 2017 houdt de Tweede Kamer een algemeen overleg over zwangerschap en geboorte met 

op de agenda onder meer het IGZ rapport "Van donor tot donorkind: ketenzorg en 

registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde.” Met deze brief vragen 

wij uw aandacht in het Algemeen Overleg voor de positie van kinderen en volwassenen die zijn 

ontstaan door donorconceptie.   

 

De casus MC Bijdorp was de aanleiding van het Inspectierapport naar donorconceptie in september 

2016. In de begeleidende brief concludeert de Inspectie dat MC Bijdorp een uitzondering was. Sinds 

de nazomer van 2016 is er veel gebeurd. De casus MC Bijdorp heeft geleid tot een onrechtmatige 

daadsactie door een groep donorouders en kinderen tegen wijlen de heer Karbaat. Onderdeel van dit 

proces is de vaststelling middels DNA-onderzoek van zijn vermeend donorschap en andere 

misstanden in de kliniek Bijdorp. Deze zaak loopt nog en is veelvuldig in de media geweest. Daarnaast 

heeft de oprichting van stichting Donor Detectives het vraagstuk over de legitimiteit van anonieme 

donoren van vóór 2004 op de kaart gezet. Misstanden met donorconceptie in de Rijnstate kliniek 

tenslotte stelden vraagtekens bij de controle op het maximale aantal kinderen per donor en het hoge 

maximum wat Nederland hanteert.  

 

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen, de aanbevelingen uit het inspectierapport en de 

begeleidende brief van Minister Schippers van september 2016 hebben Defence for Children, St. 

Donorkind en st. Donor Detectives de volgende vragen en zorgpunten: 

 

1.  MC Bijdorp en DNA-onderzoek  

 

In het inspectierapport wordt aangegeven dat van de zeventien klinieken in Nederland er dertien 

gebruik hebben gemaakt van semen van MC Bijdorp voor én na 2004. Bij deze klinieken zijn de 

dossiers ingezien. Er ontbreekt echter een conclusie of hiermee is voldaan aan de eisen van de Wet 

donorgegevens kunstmatige bevruchting (hierna Wdkb) en welke waarde er nu aan deze dossiers kan 



worden gehecht door de betreffende donorkinderen. De Minister heeft vooralsnog een zogenaamde 

Bijdorp regeling in het leven geroepen voor kinderen ‘van kliniek MC Bijdorp’ die ná 2004 zijn 

verwerkt. Deze groep krijgt een tegemoetkoming van 50 euro op de inschrijvingskosten van 250 euro 

voor de KID-DNA Databank van FIOM. Donoren van MC Bijdorp van voor en ná 2004 kunnen zich 

gratis inschrijven dankzij de voorgestelde Bijdorp regeling. 

 

Stichting Donorkind, Donor Detectives en Defence for Children zijn teleurgesteld in deze regeling. Het 

is onbegrijpelijk dat kinderen wiens recht op afstammingsinformatie is geschonden zélf 200 euro 

moeten betalen voor een kleine kans op herstel van dat recht. Dit is een zeer pijnlijke situatie voor 

kinderen van ná 2004 wiens afstammingsrecht is geschonden maar ook voor kinderen die 

geconcipieerd zijn voor de arbitraire grens van 1 januari 2004. Het recht om te weten wie je ouder is 

zou voor alle kinderen gelijk moeten gelden. We hebben betere argumenten nodig die het huidige 

onderscheid rechtvaardigen.  

Daarbij geldt dat de FIOM KID-DNA Databank slecht een kleine kans op succes biedt gezien de 

omvang en gekozen techniek van deze databank. Een match tussen halfbroers en -zussen kan niet 

worden gegarandeerd en daarmee verliest de databank een groot deel van haar meerwaarde. 

 

Het gaat om een afgebakende groep van mensen waar we met beperkte middelen hun rechten 

kunnen herstellen. Een stap die eveneens ruimte biedt voor het herstel van dit recht voor andere 

groepen zoals geadopteerden uit bijvoorbeeld Bangladesh en Sri Lanka. Hierbij past ook een moreel 

appel op de instanties, klinieken, zorgverzekeraars en organisaties die deze schendingen al dan niet 

bewust hebben veroorzaakt of gefinancierd. Nederland kan hier een gidsland zijn voor onze 

omringende landen als het gaat om de naleving van kinderrechten en het afstammingsrecht.  

 

2. Vervolgevaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)  

De minister heeft in haar brief van september 2016 aangegeven de vervolgevaluatie in 2017 uit te 

zetten. Stichting Donorkind, Donor Detectives en Defence for Children kijken uit naar deze evaluatie, 

met name op de volgende punten. 

- Maximumaantal kinderen per donor. Misstanden bij Rijnstate maken een correcte interne 

registratie binnen klinieken en overkoepelende registratie bij de Stichting Donorgegevens 

Kunstmatige Bevruchting (SDKB) middels het KIDS-registratiesysteem urgent.  

- De wettelijk taak en capaciteit van de SDKB hangt hier nauw mee samen. Wanneer kunnen 

we hier stappen op verwachten? 

- Buitenlandse donorgameten. Het gebruik van buitenlandse donorgameten verschilt per 

kliniek. Er zijn klinieken die dit als te risicovol inschatten terwijl andere klinieken dit semen 

wel gebruiken. In hoeverre worden wensouders geïnformeerd over het gebruik van 

geregistreerde buitenlandse donorgameten met daarbij bijzondere aandacht voor maximaal 

aantal kinderen dat wereldwijd en nationaal mag worden verwekt per donor. En in hoeverre 

beperkt een buitenlandse donor de mogelijkheden voor donorkinderen om hun recht op 

afstammingsinformatie te doen gelden? In de meest recente NVOG-standpunt over 

donorgameten (juni 2016) wordt hier niet op ingegaan.  

 

Vraag: op welke termijn kan de onderzoeksopdracht ter evaluatie van de Wdkb worden verwacht en 

op welke wijze zullen donorkinderen, donoren en ouders hierbij worden betrokken?  

 



3. Overgangsregeling einde anoniem doneren in 2004 moet worden nageleefd.  

Stichting Donorkind, Donor Detectives en Defence for Children maken zich zorgen over de wijze 

waarop invulling is gegeven aan de overgangsregeling in 2004. De SDKB stelt dat de gegevens van 

donoren van de periode voordat de WDKB in werking trad (1 juni 2004) ook in het register moeten 

worden opgenomen (Reglement SDKB, art 2 lid 5). Daarvoor moesten indertijd alle donoren worden 

benaderd met de vraag of hun persoonsgegevens bekend mochten worden gemaakt en of zij van een 

zogeheten A-donor een B-donor wilden worden (Anoniem respectievelijk Bekend).  

Uit het inspectierapport blijkt echter dat niet alle klinieken hier gehoor aan hebben gegeven. In tabel 

6 worden de verschillende manieren waarop de klinieken rond 2004 zijn omgegaan met de nieuwe 

wet WDKB en haar registratieverplichting beschreven. Daarbij worden er onderscheid gemaakt 

tussen klinieken die de donoren wel actief benaderd hebben en klinieken die de donoren niet 

benaderd hebben. Helaas ontbreekt een overzicht hoeveel klinieken er tot welke groep behoren en 

kunnen we ook niet vaststellen dat alle donoren zijn benaderd in 2004. Voor zover onze kennis strekt 

heeft slechts één kliniek daadwerkelijk de donoren benaderd.  

 

De oproep van de Minister aan anonieme donoren om een ‘tweede goede daad’ te doen zou verder 

ondersteund moeten worden. Zou de minister een tweede goede oproep kunnen doen om 

inschrijving van alle donoren van voor 2004 bij een DNA-databank te vergoeden vanuit de 

beroepsvereniging, verzekeraars en wellicht de staat? En daarnaast de beroepsgroep aan te sporen 

meer werk te maken van het benaderen en informeren van de donoren van voor 2004. Gezien het 

feit dat anonimiteit niet langer te garanderen is zou dit wellicht ook een moment zijn om de groep 

donoren van vóór 2004 counseling aan te bieden.  

 

 

4. Procedure (ernstige) ongewenste voorvallen en bijwerkingen in alle klinieken 

Bij het werken met donorgameten zijn klinieken gehouden aan een procedure voor het melden van 

ongewenste voorvallen en bijwerkingen. Ze doen deze meldingen elektronisch bij de stichting TRIP. 

Daarbij bestaat er ook het Europese Rapid Alert system for human Tissues and Cells (RATC). Bij beide 

netwerken betrof het merendeel van de meldingen de afgelopen jaren Gameten, embryo’s en 

gonadaal weefsel. Waarbij de RATC specifiek aangeeft dat in 2015 van de 32 meldingen er 30 over 

Deens donorzaad ging. In 2016 waren 7 van de 9 meldingen gedaan voor Deens donorzaad. In het 

inspectierapport wordt afgevinkt in hoeverre de klinieken een participatieverklaring hebben van de 

stichting TRIP. Met andere woorden of zij zelf meldingen maken bij TRIP bij ongewenste voorvallen.  

 

De vraag voor stichting Donorkind, Donor Detectives en Defence for Children is in hoeverre de 

wensouders en kinderen die voortkomen uit deze donaties toegang hebben tot informatie mocht 

zich een melding voordoen. Welke protocollen zijn er bij klinieken om bij reeds gebruikt donorzaad 

waarover een melding wordt gedaan de wensouder(s) en donorkind te informeren? Deze vraag blijkt 

urgent uit het inspectierapport waarin staat: ‘Vier klinieken hadden vanuit de Deense semenbanken 

recent een dergelijke melding (RATC-melding) ontvangen. In alle klinieken was het semen 

geblokkeerd maar in één kliniek was de registratiesystematiek niet sluitend; deze kliniek scoorde 

onvoldoende’.1 Uit het rapport blijkt niet welke informatie er gedeeld is met de eventuele 

                                                           
1 Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken 

op orde, september 2016, p.29 



ontvangster van dit donorzaad, haar mogelijke partner en het mogelijk daaruit ontstane kind.  

Stichting Donorkind, Donor Detectives en Defence for Children vraagt klinieken en de inspectie om 

het uitwerken van een toetsbaar protocol voor de communicatie over medisch essentiële informatie 

van klinieken aan de ontvangers van donorzaad en de kinderen die daaruit ontstaan. Dit geldt voor 

donorkinderen van ná 2004 maar net zo goed voor donorkinderen en hun families van vóór 2004.  

 

 

Stichting Donorkind, Donor Detectives en Defence for Children lichten bovenstaande punten graag 

nader toe per telefoon, mail of in een persoonlijk gesprek mocht daar behoefte aan zijn.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Laura Bosch – Defence for Children/ECPAT Nederland  (071 516 09 80) 

Ties van der Meer – Stichting Donorkind (06 48 25 90 88) 

Emi Stikkelmans – Stichting Donor Detectives (06 14 99 99 13) 

 

Defence for Children/ECPAT, Postbus 11103, 2301 EC Leiden, 071 516 09 80 

Stichting Donorkind, Van der Duynstraat 198, 2515 NM Den Haag, 06 48 25 90 88 

Stichting Donor Detectives. 1e Daalsedijk 266. 3513 TL Utrecht, 06 14 99 99 13 


