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De dokteren zlj n
donorkinderen
Gebruikte fertiliteitsarts Jan Karbaat in zijn kliniek zijn eigen sperma
om vrouwen mee te bevruchten? De vermoedens zijnzo sterk dat
zz donorkinderen eisen dat ziln dna magworden gebruiktvoor
verwantschap so nderzoek. Vandaag do et de rechter uitsp raak.

Door Anneke Stoffelen

ertiliteitsarts Jan Karbaat
gebruikte vermoedelijk ja-
renlang stiekem zijn eigen
sperma om vrouwen met
een kinderwens te insemi-
neren. De rechtbankbe-
paalt vandaag oízz donor-
kinderen die vermoeden

dat zijafstammen van de onlangs overle-
den Karbaat, het dna uit ziin tandenbor-
stel en steunkousen mogen gebruiken
om te toetsen of hij inderdaad hun vader
is.

Watbezielde de arts om in plaats van
anonieme donoren heimeliik zijn eigen
genetisch materiaal te gebruiken om
vrouwen in zijn kliniekte bewuchten?
Hetantwoord is metJan Karbaat in het
graíverdwenen, want op 11 april over-
leed de arts. Hij werd s9 jaar. Een halfjaar
eerder had hij in een laatste interview
met hetAD nog stellig ontkend zijn
eigen sperma in te zettenvoorwucht-
baarheidsbehandelingen.'Miin prostaat
is langgeleden verwijderd. Dus ikkan
nieteens sperma doneren.'

Toch zijn erzware vermoedens: som-
mige kinderen lijkenwel heel ergop de
fertiliteitsarts. ookvonden enkele moe.
ders hetdestiidsweemd dat Karbaat
soms vlak voor de inseminatie naar een
zijkamerrje verdween om vervolgens te-
rug te komen meteen bekertje'vers
zaad'.

De verdenkingen van moeders en kin-
derendeden hem niets, beweerde Kar-
baat echter.'Ik heb hetverwerld, sta er-
boven en lach om elke klacht.'

Karbaat begon ziin carrière in de jaren
vijftig als tropenarts in het Militair Hos-
pitaal in Suriíame. Daardeed hijnaar

eigen zeggen ook zijn eerste insemina-
ties. Hij vroeg een verpleegkundige uit
het ziekenhuis sperma te leveren. In de
jaren zeventigwas hij medisch directeur
in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam,
waar hij zich ook bezighield met kunst-
matige inseminatie. Hij vertrol< daar in
1979 vanwege een conflict met medisch
specialisten en maakte vervolgens snel
furore met zijn onderwijl opgerichte
particuliere spermabank in Baren-
drecht. Voor hem was het eenvoudig:
'Vrouwen willen baby's en het blijkt dat
ze daar alles voor over hebben, zelfs in-
grijpende operaties', zei hij in een inter-
view

Karbaat hielp ook alleenstaande vrou-
wen met een kinderwens, in tegenstel-
ling tot sommige collega's.'Typisch ge-
zwets van oudere gynaecologen',
noemde hil hun ethische bezwaren
daartegen.'Om zwanger te worden
moesten zij in hetverleden hun heil zoe-
ken bii loslopende mannen die ze in een
kroeg oppikten. Of ze lieten een kennis
wat zaad produceren in de keuken, dat
vervolgens met de slagroomspuit naar
binnen werd gebracht. Dat soort toe-
standen vonden we onverantwoord.'

Jagen
In1995 meldde hij trots datvia zijn sper-
mabank ao duizend kinderen op de we-
reld waren gezet.'En nog steeds gaan er
elke week tweehonderd porties sperma
de deur uit voor35 klinieken
in hetland.'Of die ge-
tallen kloppen is
niet



te achterhalen, maar de
journalist die destijds met

hem sprak, reptevan een
'regelrechte winkel in sper-

macellen' te Barendrecht. Over
Karbaat:'Hij noemt zijn werk een

sport, het is vooral 'jagen' om zo snel
mogelijk aan de kinderwens van vrou-
wentevoldoen.'

Wellicht dat die kennelijke haast
eraan bijdroeg dat Karbaat ook zijn ei-
gen genen gebruil«e. Hij was in elk geval
wars van regeltjes, blijkt uit interviews.
'Als je in dit land een kip wilt slachten,
moet er al een keurmeester aan te pas
komen', sprak hij verbolgen. In 2004,
toen het inmiddels verbodenwas ano-
nieme spermadonoren te gebruiken, gaf
hijtoe:'lkkrijg hiervan die stoere bin-
ken die zeggen:'lk wil wel donorworden
maar dat kost 5O0 euro per portie'. Dat is
illegaal, maar ik moet eerlijk zeggen: ik
heb er weleens over gedacht.'

Vanaf zooT moesten vruchtbaarheids-
klinieken verplicht een zogenoemde
!WKL-erkenning aanwagen bij het mi-
nisterie. Jan Karbaat kreeg eind zoos de
Inspectie voor de Gezondheidszorg op
bezoek, die kwam kijken oíMC Bijdorp
welvoldeed aan de eisenvooreen derge-
lijke erkenning. De inspecteurwas be-
paald niet te spreken over de toestand in
Barendrecht. Karbaat kreeg geen goed-
keuring. Perl januari 2oo9 werden de
deuren van de kliniek daarom voorgoed
gesloten.

De jaren daarna druppelden de mel-
dingen van misstanden bij MC Bijdorp
binnen, met name nadat de overheidsor-
ganisatie Fiom in 2o1o een dna-bank had
geopend waarmee kinderen van ano-
nieme donoren op zoek konden naar
verwanten. Kinderen van dezelfde moe-
der die was verteld twee keer te zijn geïn-

semineerd met zaad
van dezelfde donor, ble-

ken nu ineens geen volle
broers en zuSsen van elkaar te

zijn. ook 6evàft en donorpaspoorten
valse informatie ovel uiterlijk en beroep
van de donorvader.

Twee onderzoekers die in opdracht
van de ministerprobeerden wijs te wor-
den uitde in beslaggenomen archieven
van MC Bijdorp, rapporteerden in 2O15
dat er 'een soort administratie is gedaan
(niet bijgehouden) door een amateur
die niet begrijpt hoe belangrijkdeze do-
cumenten kunnen zijn voor nakomelin-
gen, patiënten en donoren'.

Dossiers zijn onvolledig,'veelal zien
we wat sporadische gegevens op losse
papiertjes genoteerd'. Genetisch materi-
aal komt bovendien deels uitDuitsland,
noteerden de onderzoekers.'Geen con-
tracten, wel rekeningen.'

Spermavan meerdere mannen blijk
soms gemengd waardoor helemaal niet
meer is te achterhalen van wie een
vrouwzwanger is geworden. Diter-
kende Karbaat in zijn Iaatste interview
ook.Volgens hem was de kans op be-
vmchting zo groteq omdat zaadcellen
harderzouden zwemmen als ze concur-
rentie hebben.'Elke kliniek deed het, al-
leen niemand gaf het openlijk toe.'

De Inspectie Iegde een aantal meldin-
gen vooraan justitie: vervalste donorge-
gevens en de beschuldiging dat ook na
de wetswijziging van 2004 in MC Bij-
dorp nog anonieme donoren werden ge-
bruik. De zaken bleken ofiuel verjaard,
ofi,lrel niette bewijzen, dus werd Karbaat
nooitvervolgd.

Donorkind
Donorkind Moniek Wassenaar vertelde
inzoto in devolkkrant over de zoekocht
naar haar anonieme donorvader. Ze ont-
ving daarop een mysterieus, anoniem
bericht van iemand:'We zouden weleens
dezelfde vader kunnen hebben.' Een
technisch goed onderlegde wiend wist
het berichtje terug te leiden naar de aË
zender. Het bleek een wettige dochter
van Karbaat.

Wassenaar heeft de fertiliteitsarts
daarop met haar bestaan geconfron-
teerd. Hij onMnghaarbij hem rhuis in
2011.'Het was een fl amboyante, excen-
trieke, woliike man van 82', herinnertze
zich.'Hij was ervan overtuigd dat hij de
wereld een dienst had bewezen doorzo
va-ak spermadonorte ziin.Wathet moge-
lijk voor die kinderen betekende, daai
was hij niet mee bezig. Ik zou er een psy-
chische stoornis op kunnen plakken', àl-
dus Wassenaar, zdlf psychiater. 'Maar
laatikdatnou nietdoen. laten we zeg-
gen dat hii wel watweg had van een À
kere president in Amerika.'

Karbaat vertelt haar tijdens het be
zoek dat hii zesrig donorkinderen heeft

verwekt door de jaren heen. Zelf denkt
ze dat het er nogwel meer kunnen zijn,
hetwas immers zo'n chaos in zijn kli-
niek. Haargetuigenis tijdens de rechts-
zitting op 12 mei was belangrijk, omdat
zij het enige donorkind is dat Karbaat
daadwerkeliik heeft ontmoet. Aan dna-
onderzoek weigerde hij mee te werken.

Rechtszaak
Met de rechtszaak hopen de donorkinde-
ren alsnog een genetische vergelijking af
te dwingen. Nu Karbaat in april is overle-
den, zal dat moeten via dna dat op zijn
spullen is achtergebleven. De politie
doorzocht op 2 mei zijn woning in Baren-
drecht, het pand waarvoorheen de sper-
mabank was gevestigd. Advocaat Tim Bu-
etersvan de donorkinderen had hierbii
de voorzieningenrechter eerder toe-
stemming voor geregeld. Zodoende kon-
den onder meer Karbaats tandenborstel,
steunkousen en scheergerei worden vei-
liggesteld voor nader onderzoek. De we-
duwe van Karbaat vindt dit een inbreuk
op de privaryvan haar overleden echtge-
noot en eist de spullen terug.

Intussen werd de rechtszaak door-
kruist door het nieuws dat een zoon uit
een huwelijk van Karbaat zich al een tijd
geleden heeftgemeld bij de dna-data-
bank van Fiom. 'Hi j vindt dat de kinde-
ren het recht hebben te weten van wie zij
afstammen', zegt Fiom-directeur Ellen
Giepmans.

Het genetisch materiaal van de zoon
mocht pas na hetoverlijden van ziin va-
derworden gebruikt, omdat Karbaat
zelf niet instemde met het onderzoek.
Vorige weekwerd bekendgemaakt dat er
een verwantschap bestaat tussen het
wettig kind en negentien donorkinde-
ren die al in de Fiom-databank stonden
geregistreerd. Zij zijn dus hoogstwaar-
schii nlilk door Karbaat verwek.

De meeste donorkinderen die de
rechtszaak voeren, waren nog niet aan-
gemeld bij Fiom en hebben dus nog
geen uitsluitsel. Bovendien vinden zij
dat er alsnog een belang is bij het dna-
materiaal van Karbaat zelf: een vergelij-
king van het dna van vader en kind biedt
meer zekerheid over verwantschap dan
een vergelijkins met een halfbroer.

'Het zou wel rust brengen als die extra
bevestiging er komt', zegt directeur
Giepmans van Fiom.'Bovendien zou een
positieve uitspraak ook een sterk signaal
zijn van de rechter aan kinderen van
anonieme donoren, dat hetrecht om te
weten van wie je afstamt zwaarweegt.'

De mogelijke kinderen van Karbaar
worstelen met dubbele gevoelens. Ener-
zijds willen ze duidelijkheid overhun af-
komst, anderzijds is er de vrees af te
stammen van een oplichter. Donorkind
f oey Hoofdma n in EenVandaog'Hij heeft
toch een soort van God-complexgehad.
Heb ik dat dan ook?'

Schandaal spermakliniek
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Jan Karbaat, hij over-
leed op 11 april.

lj
Wouwen
willenbaby's
enhetblijkt
datzedaar
allesvoor
overhebben,
zelfs
ingrijpende
operaties

Jan Karbaat in een
interview

Is hetdna

nogwelnodig?
n de zaak-Karbaat hebben
de dna-specialisten van het
Canisius Wilhelmina Zie-
kenhuis (CWZ) in Niimegen

van l(arbaat

voorhet eerst een'virtueel dna-
profiel'van een zaaddonor opge.
steld zonder daadwerkeliik te
beschikken over dna-materiaal
van de donor.Volgens klinisch
chemicus los van der Stappen
van hetCWZ biedt de uitkomst
99,999 procent zekerheid en is
het daarmee eigenlijk niet meer
nodig om materiaal van Karbaat
zelf te gebruiken voor onder-
zoek, zoals een groep van u z do.
norkinderen bii de reqhter heeft
geëist.'Al snap ikdat zii graag
die extra zekerheid willen.'

Doordat een wettig kind van
Karbaat zich registreerde in de
Fiom dna-databank, werden
tg donorkinderen onlangs'ge-
matcht' met het virtuele dna-
profielvan Karbaat.

Andere donorkinderen die
denken dat zii afstammen van
de fertiliteitsarts kunnen hun
dna-profiel ook laten registre
ren bij Fiom en laten toetsen aan
het virtuele dna-profïiel. Door
alle publiciteit rondom ano
niem donorschap schreven afge-
Iopen weken 38 nieuwe donor-
kinderen zich in bii de dna-data-
bank, evenals 13 tot nog toe anG
nieme spermadonoren.

De19 reeds gematchtedonor-
kinderen in de zaak-Karbaat
hebben elkaar deze week ont-
moet bij Fiom. Van der Stappen
gaf hen daareen technische uit-
leg over hoe hii tot ziin bevindin-
genisgekomen.

Het vaststellen van verwant-
schap tussen (half-)broers en-
zussen gaat normaal gesproken
met een veel groter€ onzeker-

heidsmarge gepaard dan een
verwantschap tussen ouder en
kind.'Beide ouders hebben twee
autosomale kenmerken waar-
van zeeréén doorgeven aan hun
kind', zegtVan der Stappen. 'Dus
als vaderAB heefit en moeder CD,
kan het ziin dat één kind de com-
binatieAC bezit en het andere
kind BD. Dan is er geen overlap
tussen broers en zussen.'

In de zaak-Karbaat is erwel ze-
kerheid verkregen doordat er
een grotere 'kritische massa'van
kinderen aanwezigwas en bo-
vendien een aantal moeders van
donorkinderen ook materiaal
heeft afgestaan. Zo kan bil deze
kinderen per dna-marker wor-
den bekeken welke kenmerken
van de moeder zijn - en ander-
ziids welke kemnerken dus van
de donorvader komen. Door ook
de potentiële donorkinderen
per dna-marker te vergelijken
en deze gegevens te combineren
wordt het dna-profiel van de
zaaddonor bii elkaar'gepuz-
zeld'. Deprofielen van andere
donorkinderen kunnen vervol-
gens met dit profiel worden ver-
geleken. Van der Stappen zegt
dat hii metgegevensvan mini-
maal 8 totro kinderen (mannen
en wouwen) en 3 tot 5 moeders
tot een betrouwbaar virtueel
dna-profiel van devaderkan ko
men.

Nadatde onderzoekers dit in
de zaak-Karbaat hebben gedaan,
hebben zij dezelfde methóde
toegepast op andere dpnorkin-
deren in de Fiomdatabank. Zo
zijn er nog drie grote groepen
van L:!,15 en 20 halfbroers en -
zussen aan elkaargekoppeld die
afl<omstig zlin van dezelfde ano-
nieme zaaddonoren.


