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ÍSpermadonor,
stadnaatuoor
usterÍt, a.Lt.b.'
Laatste kans! Duizenden kinderen
van anonieme spermadonoren weten
niet wie hun vader is. Dat blijft zo als hun
inmiddels bejaarde verwekkers zich niet
nÍ registreren.

Francine Wildenborg
Rotterdam

laneriik kindere-n hervinde-n hun verwekt.
Nooit aan je ouders getwijfel<i, afkomst te kennen, eigenscirappen Guus' openheid geldt lang niet

, maar dan krijg je een onverklaar- te kunnen verklaren." voor alle donoren en zeker nier
bare erfelijke ziekte of bekent een Via de dna-databank zijn tot nu voor de ouderen, stelt Van Hooff.
familielid plots dat je vader niet je toe 145 mensen gematcht. Onder Daarom mogen de donoren ook
échte vader is. Het overkomt kin- hen 35 donoren en kinderen, de zonder naam en alleen met fysieke
deren van spermadonoren uit de rest zijn halfzussen en -broers die en sociale gegevens (burgerlijke
jaren 5o en 6o geregeld, zegt stich- elkaar hebben gevonden. Eeuwig stand, karaktereigenschappen) in
ting voor afstammingsvragen zonde als het bij zolr klein aantal de databank staan. ,,Het donor-
Fiom. De kans dat ze hun verwek- blijft, vindt Nienke (r7): ,,le wilt sperma werd gebruikt door echt-
ker vinden is echter heel klein -
sperma doneren mocht van 1948
tot 2oo4 anoniem. Via dna kan er
alsnog een match komen, maar
dan moeten de donoren die nu dik
in de 8o zijn zichwel met spoed la-
ten opnemen in de KID-DNA Da-
tabanlg benadrukt Fiom. '

Vooralsnog hebben 247 mannen
zich geregistreerd, een fractie van
de geschatte z.ooo tot 4.ooo dono-
ren die totzoo4zo'n4o.ooo nako-
melingen hebben voortgebracht.
,,Nu kunnen zij nog wat betekenen
voor hun kinderen die het vaak
heel belangrijk vinden om te we-
ten waar ze vandaan komen. Daar
hebben ze ook recht op. Niet alleen
vanwege medische informatie,
maar vooral om hun identiteit te
kunneh begriipen", stelt Hans van
HooffvanFiom.

]ohan (8o) is een van de weinige
ouderen die inmiddels in de data-
bank staat. ,,De gegevens van de
kliniek in Almelo waar ik do-
neerde zijn vernietigd, dus een
dna-match is de enige manier om
te weten ófen hoeveel kinderen ik
heb. Maar ik wil mezelfvooral be-
kend maken voor hén, voordat ik
het eeuwige betreed. De ouder-
domskwalen stapelen zich op,

lt
Kinderen hebben
er necht op. Niet
alleenvoorde

mii lijken, dus zó erg kan het nou
ook weer niet zijn.'1

Het ontmoeten van een kind
was sinds de donatie twintig jaar
terug al de wens van Guus (58), die
door de ontmoeting rnet Nienke
en haar broerq'e Tifmen (r4) - ook
van hem - in vervulling ging. Zijn
doel was ongewenst kinderlozen
te helpen. Via de kliniek waar hij

paren van wie de man onvrucht-
baar was. Dat werd zeker niet ver-
teld aan het kind dat daaruit voort-
kwam. Wie dat pas zo laat ontdekt,
krijgt een enorme klap: je leven
lijkt plots een leugen. Vind fe dan
via de databank alsnog je vader, al
is het maar een beschrijving, of je
ontdekt halÍbroers en -zussen, dan
kom je dichter bij je oorsprong."

,,Vroeger was spermadonatie ta-
boe", beaamt Johan. Hil'trok zich
daar weinig van aan: ,,Ik weet van
dichtbii hoe het is als mensen geen
kinderen kunnen krijgen." De 8o-
jarige hoopt dat zijn leeftijdsgeno-
ten alsnog over de g6ne heen stap-
Pen:

Los van schaamte, zouden de
kosten vooropname in de dna-da-
tabank een.obstakel kunnen vor-
men, denkt Fiom. Donoren beta-
len r5o euro voor een dna-test, kin-
deren z5o. Van Hooff:' ,,Het is
wrang dat wie na zoo4 is verwekt,
gratis zijn donor kan vinden, en
oudere kinderen niet."

Guus en zijn donorkinderen willen
om privacyredenen nièt met hun
achternaam in de krant. Johans
naam is op zijn verzoek gefin-
geerd.

straks ben ik er niet meer. Ik zie op doneerde, weet Guus dat hij in elk
programma's alsSpoorlooshoebe- geval negentien kinderen heeft

' medischeinformatie,
maarookvoorhun
identiteit
- Hans van Hooff (stichting Fiom)
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bliif ievooraltiid
met vragen zitten
-Nienke (donorkind)

weten wie je donor is. Ook al doe
je er verder niets mee. Als hij
doodgaat, blijf je voor altijd met
vragen zitten."

Met twee moeders wist Nienke
al vroeg hoe het zat. Pas vorig iaar
ging ze op zoek: ,,Ik ging er lang
vanuit dat een donorwel een heel
rare man moest zijn, maar uitein-
delifk dacht ik ergens moet hij op


