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Sophie (38) en hoor drielingzus Steph en -broer
Bernhord ontdekïen op hun 25e doi hun voder
niet hun biologische voder is Afgelopen zonner
kwom door nog een schokkend detoil óiy,ze
hebben ook nog verschillende vodersl "Hoeveel

kinderen zullen niet in hetzelfde schuitje zilien?"

VROUWEN MOGELIJK
BEVRUCHT MET ZAAD
VERKEERDE VADER

Bij het UMC Utrecht zijn ruim qnderholÍ
joor'procedureÍouten' gemookt in het
ivf-loborotorium, zo werd in december 201 ó

bekend. Door het gebruik von een besmette
pipet zijn de eicellen von 2ó vrouwen
mogelijk bevrucht met de zoodcellen von de

' verkeerde yoder. Dertien von de behondelde
. vrouwen zijn inmiddels zwonger oÍ bevollen.

Von jonuori lot en met opril worden extro
' kwoliteits-enveiligheidscontrolesuitgevoerd,
. doorno wordt de behondelcopociteit weer

. vergroot. Door de blunders heeft hel
ziekenhuis ruim 400 verontruste mensen

' te woord moeten stoon en in totool zijn

. ruim 150 behondelingen opgeschort.
Volgens het ziekenhuis is de kons klein dot er

' doodwerkelijk verkeerd zoqd bij de eicellen
. is terechtgekomen.
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Na acht jaar tevergeefs proberen natuurlijk
zwanger te worden, stapten de ouders

van Sophie na overleg met de huisarts
naar een vruchtbaarheidskliniek. Uit tests

bleek dat het zaad van Sophies vader weinig
bewegelijk was, waardoor de kans op een

spontane zwangerschap heel klein was.

Een flinke tegenvaller, maar ze konden wel
kiezen voor spermadonatie. 38 jaar geleden

werd er nog niet met ivf gewerkt. Met ivf
kun je het aantal teruggeplaatste eitjes goed

controleren. Sophies moeder kreeg destijds

een hoge dosis hormonen toegediend,

waardoor er meerdere eitjes vrijkwamen.
En die eitjes werden met behulp van

inseminatie bevrucht door
het donorzaad.

Sophie "ln eerste instantie
Ieek het om vier embryo's

te gaan, later waren het toch
'maar'drie kinderen. Ook dat

was lastig te bepalen, omdat

er nog geen echo's bestonden.

Een enorme schok voor mijn
ouders. Mijn moeder wilde
dolgraag kinderen, maar drie
kinderen tegelijk is natuurlijk
ontzettend ingrijpendl'
De drieling kwam gezond ter
wereld, maar de drie gingen
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zoals Sophie het omschrijft'een donkere
jeugd tegemoet'.

'lk vind dat het spermadonorschap een

schaduw over ons leven heeft geworpen.

Onze vader, van wie wij dachten dat hij onze

biologische vader was, heeft ons nooit als

zijn eigen kinderen beschouwd. Hij toonde
geen interesse in ons en leefde zijn eigen

leven. Naarmate we ouder werden, werd dat
gedrag erger, Hij was er totaal niet voor ons:"

Steun oon elkoor
"Drie jaar na onze geboorte raakte mijn
moeder plotseling spontaan zwanger.

Die kans was door de artsen nooit helemaal

uitgesloten en het was eenverrassing dat
het toch gebeurde. We kregen een broertje,
Diether. In die tijd werd mijn moeder

depressief. Op ons elfde werd ze opgenomen

r:,(-)lri ii 'CNZE VADERTCCNDE
GEEN INTERESSE IN CNS,

BLEEK DUS WAAROM'

en kwamen wij doordeweeks

in een internaat terecht.
Gelukkig hadden we als

kinderen steun aan elkaarl'

Twijfel
Sophie kreeg vanaf haar
veertiende het gevoel dat

er iets niet klopte. "lk begon

te twijfelen aan de samen-

stelling van onze familie.
De aÍstandelijkheid die

mijn vader naar ons had,

had hij bijvoorbeeld minder
naar Diether. Daarbij zijn
hij en Diether allebei

heel sportieí wij totaal niet.
Eigenlijk pasten wij niet
binnen de rest van de familie.

Zo isde familie Raeymaekers,

de familie van mijn vaders

kant, vrij materialistisch.
Ze houden graag de schone

schijn op. Wij voelden ons

daar niet in thuisl'

Gemene tonte
Toen Sophie 21was, gingen

haar ouders scheiden. Zij en
haarbroers en zusbleven bij
hun vader wonen, omdat hun
moeder qua gezondheid niet
in staat was voor ze te zorgen.
"In die periode kwam de zus

van mijn vader veel bijons
over devloer omte helpen.

Zij was nooit echt aardig

tegen ons en kon heel gemeen

uit de hoek komen.'Jullie zijn
geen echte Raeymaekers', zei

ze dan. Ik vroeg me af wat ze

daarmee bedoelde en waarom
ze dat zo vaak zei. Ik kon er
mijn vinger niet op leggen,

maar het bevestigde wel
mijn vermoeden dat er iets

niet klopte.

Toen we gingen studeren,

kwamenwe allemaal
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: 'lK BEGON TE TWIJFELEN
: AAN DE SAMENSÏELLING
: VAN ONZE FAMILIE'

zo min mogelijk thuis. Toen

ik afstudeerde, liet mijn
vader niets van zich horen.

Heel verdrietig en pijnlijk,

VRIENDIN.NL 35

ae,:*'



al diejaren al niet anders van hem gewendl, -

Sophies broer Bernhard had op z'n 25ste

een vriendin die eens met Bernhards tante
de moeizame verhoudingen tussen vader

: 
un kinderen besprak. De tante, een zus van
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DAAR KWAM MIJN GEVOEL
: VAN ER NIET BIJ HOREN
: DUS VANDAAN'

Sophies moeder, vertrouwde haar toe

dat dit kwam, omdat de drieling van een

spermadonor was. Met dat geheim wilde
Bernhards vriendin niet blijven rondlopen.

Daarom besloot ze hem het te vertellen.
Bernhard vertelde het op zijn beurt aan

Sophie, Steph en Diether. "Dat deed hij
tijdens een etentje. Diether rende van taÍei,
hij was zo overstuur. Voor hem betekende

dit dat hij nóg meer buiten onze drie-eenheid
viel. Mijn mond viel in eerste instantie open,

maar meteen daarna zei ik: 'lk wist hetl'
Alle puzzelstukjes vielen op z'n plek:

dóór kwam mijn gevoel van er niet bij horen
vandaan, dàt verklaarde de afstandelijke
houding van mijn vader. En daarom maakte

mijn tante die opmerkingen. Ik begreep

nu ook waarom mijn moeder geestelijk

zo overhoop lag. Onze familie droeg al jaren

een enorm geheim met zich mee."

"Mijn zus Steph was meteen heel boos,

bij mij kwam de klap een dag later. Ik heb

twee weken lang alleen maar in bed gelegen.

Het was een heftig gevoel van rouw. Ik kon
niet slapen, ik wilde niet eten, niets. Al die
jaren waren we voorgelogen. Ik had me

al die jaren geïdentiflceerd met een Íamilie
die helemaal niet mijn Íamilie bleek te zijn.

Dat heeft een enorme impact.

Ik heb niet veel gelijkenissen met de man
van wie ik al die jaren dacht dat hij mijn
vader was, maar ik ben net als hij wel heel

slank en creatief. Dat had ik van hem, dacht
ik aliijd. Niet dus. We delen helemaal geen

dna. Vijfentwintig jaar lang heb ik liefde
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gevraagd van mijn vader en

niet gekregen. Nu moest ik
dat loslaten. Ik hoefde die

liefde niet langer na te iagen,
want die was er gewoonweg

al die tijd niet.
Een paar maanden daarna

sprak Steph er met hem
over. Hij zei dat hij opgelucht

was dat we het nu eindelijk
wisten. En nu het hoge woord
eruit was en hij niet meer
hoefde te doen alsoí was
hij er ook wel klaar mee.

Hij hoefde ons niet meer te
zien. In de afgelopen dertien
jaar heb ik hem nog een paar

keer gezien: op een bruiloft
en op een begrafenis. We
praten niet met elkaar en

het is misschien moeilijk

voor te stellen, maar het is goed zo. Hij heeft
ons hele Ieven geen interesse in ons getoond.

Ik weet niet beter. Ik weet nu alleen waarom
hij dat niet deed.

Ik ben niet zo snel boos te krijgen, dat zit niet
in mijn karakter. Met mijn moeder heb ik er

wel over gesproken. Ik ben niet boos op haar,

maar ik had wel graag eerder willen weten
wat er speelde. Toch is onze band nu goedl'

38 jaar geleden gingen vruchtbaarheids-
klinieken slecht om met voorlichting.
Zo gaven ze ouders het advies om kinderen
van spermadonorschap niet te vertellen hoe

ze zijn verwekt. Er was geen psychologische

begeleidÍng en donoren werd gezegd dat

er geen consequenties waren voor later.

Dat laatste vindt Sophie onbegrijpeiijk:
"Geen consequenties? Die zijn er wel!
Zo zullen kinderen van anonieme donoren
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:,.', 'i r i:: 'lK HCOP MIJN BIOLOGISCHE VADER

TE VINDEN. IK DENK DAT HIJ EEN TCFFE MAN IS

DIE VAN LACHEN HCUDÏ'

nooit weten wie hun vader is, waar hun
roots Iiggen en met wie ze zich moeten

identificeren. Jarenlang is alleen de mooie

kant van het spermadonorschap belicht,
aan de gevolgen voor de kinderen werd
niet gedacht.

Steph maakte zich daar zo druk om, dat

ze vier jaar geleden besloot de organisatie

Donorkinderen op te richten, om de belangen

van deze kinderen te behartigen. En toen
ze zich in de materie verdiepte, hoorde ze

ook over de spermamixen. Daarbij krijgt
de vrouw het zaad van meerdere donoren

tegelijk ingebracht, om de kans op een

zwangerschap te vergroten. Dat werd niet
met de wensouders besproken, dat deden de

klinieken op eigen initiatief. Toen Steph dat

met ons besprak, wilden we natuurlijk weten
of dit bij ons ook was gebeurd. We zijn een

drie-eiige drieling, maar hadden we aile drie
wel dezelfde vader? Plotseling moesten we
ons ook nog bezighouden met die vraagJ'

De drieling deed een vaderschapstest en

zat twee weken lang in spanning. Eind juli
201ó kwam de uitslag. En die is verbijsterend:

Sophie blijkt namelijk een andere vader
te hebben dan haar broer en zus. Door de

mixprocedure in de kliniek heeft de drieling
dus twee verschillende vaders.
"Steph dacht dat ik heel erg van de kaart
zou raken door de uitslag, maar gek genoeg

bleef ik vrij rustÍg. Natuurlijk schrok ik,
maar het bracht me vooral meer inzicht.
Ik ben bijvoorbeeld een stuk rustiger dan

Bernhard en Steph. En ook mijn lichaams-

bouw is anders. Biologisch gezien zijn
Bernhard en Steph dus mijn halfbroer en
-zus. De band met mijn broers en zus is er
niet minder om geworden, integendeel.

We kunnen nog altijd onvoorwaardelijk
op elkaar rekenen. Het grappige is dat

Diether en ik qua karakter
op elkaar lijken, en Steph en

Bernhard ookl'
Inmiddels is het drietal op

zoek naar de bioiogische

vaders. Steph is druk bezig

met een familiestamboom
en er is al een dna-match
met een verre neef gevonden.

"Het is moeilijk uit te leggen

waarom het vinden van je

familie zo belangrijk is aan

iemand die wel weet waar
zijn roots liggen. Dat is zoiets

gewoons: weten bii wie je

hoort. Maar voor ons dus

niet. Het bepaait wie je bent,

met wie je je identificeert.
Ik ga ervan uit dat ik mijn
biologische vader niet ga

vinden. Toch houd ik hoop

dat het wel lukt. Ik heb me

al een voorstelling van hem
gemaakt: ik denk dat hij een

toffe, rustige man is, die wel
van flink lachen houdt.
Hij is geinteresseerd in reizen

en totaal niet materialistisch.
En hij is een familieman. AIs

we hem niet vinden, zou me

dat we1 teleurstellenl'
Sophie heeft de berichten van
het UMC Utrecht uiteraard
ook op de voet gevolgd en

Ieeft mee met de stellen die

nu in spanning zitten.
"Ze werken daar al anderhalf
jaar volgens een verkeerde
procedure. Dat is heel langl

Ik kan me de bezorgdheid

van die ouders voorstellen:

wat als het verkeerde zaad

werd gebruikt? Maar ook de

mannen wiens zaad verkeerd
werd toegediend, moeten

nu door een hel gaan: zal het
kind toebedeeld worden aan

de biologische moeder of aan

de vader?

De kinderen die hieruit
voortkomen, zullen net
zo'n ontheemding kennen
als donorkinderen: slechts

opgroeiend bij één biologische

ouder én met de wetenschap

dat halfbroers en -zussen over
tientallen andere gezinnen

verspreid zitten. Ik pleit voor
meer zorgvuldigheid op dit
vlak. Het kan niet zorgvuldig
genoeg gaan."

Dat er destijds mixen van
sperma werden gebruikt,

wisten de ouders van Sophie,

Steph en Bernhard ook niet.
"Dat is toch ongelofelijk?

Artsen dachten dat zebezig
waren met pionieren, maar

ik noem het eerder piraterij.

En dan te bedenken dat dit tot
2004 nog gewoon is gebeurd.

Dat is helemaal nog niet zo

lang geleden.

Hoeveel kinderen zullen niet
in hetzelfde schuitje zitten als

wij? Wij weten het, omdat we
het hebben laten uitzoeken..."

Inmiddels heeft Sophie zelf

twee kinderen, waardoor ze

eindelijk die herkenning voelt
waarnaar ze al die jaren heeft
gezocht. "Het is zo fljn om te

zien wat mijn kinderen van
hun vader hebben en welke
typische trekjes van mij zijn.

Mijn kinderen geven me de

kans het anders te doen dan

mijn ouders het met ons

hebben gedaanl' 0
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