
 
Van: Maureen Davis [mailto:maureendavis@kpnplanet.nl]  
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 10:53 
Aan: 'gezond@volkskrant.nl' 
Onderwerp: mail voor Jeske Hendriks 

 

 
 
 
Beste Jeske (als ik zo vrij mag zijn om je voornaam te gebruiken), 
 
Met belangstelling heb ik je laatste bijdrage aan de rubriek Gezond in de Volkskrant van 25 
april jl. gelezen. 
Graag zou de aandacht willen vestigen op een groep kinderen/volwassenen die ook niet echt 
van papa zijn, namelijk donorkinderen. 
 
In mijn boek Schatgraven in de kelder van tante D. | zoektocht naar de onbekende 
biologische ouder besteed ik hier uitgebreid aandacht aan. Zie o.m. op bladzijde 90: 
 

            Een recente schatting (maart 2014) van de Stichting Donorkind geeft aan dat circa de 
helft van de kinderen die wéten dat ze donorkind zijn (2500) daadwerkelijk op zoek is naar 
informatie over zijn/haar biologische vader. Schokkend is in dit verband de          voorzichtige 
conclusie van de Stichting Donorkind dat circa 45.000 kinderen leven in de onjuiste 
veronderstelling dat hun wettige vader óók hun biologische vader is. We missen node 
precieze gegevens via wetenschappelijk onderzoek verkregen. 
 
Dit is de groep (inmiddels volwassen) donorkinderen aan wie destijds door de wensouders 
willens en wetens informatie over hun ontstaan is onthouden. Tot 2004, toen de wet 
Donorgegevens kunstmatige bevruchting in werking trad, was anonieme spermadonatie 
mogelijk. Registratie vond destijds niet of onvolledig plaats en de meeste gynaecologen 
adviseerden hun cliënten dringend tot geheimhouding van de inseminatie met donorzaad: 
‘Doet u maar alsof u de vader bent’.  
Bij de nu volwassen donorkinderen die ik in mijn praktijk begeleid, zie ik de gevolgen van het 
niet-weten wie je biologische vader is (o.m. wantrouwen jegens ouders, gemis, pijn, moeite 
met vinden van eigen identiteit).  
 

http://www.maureendavis.nl/
http://www.maureendavis.nl/


 
Met vriendelijke groet, 
 
Maureen Davis 
 
 

 
 

PRAKTIJK MAUREEN DAVIS - PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING & COACHINGSTRAJECTEN 
Weissenbruchstraat 38-A 
2596 GJ  Den Haag 
070-3240006 
0619 387 939 
post@maureendavis.nl 
www.maureendavis.nl 

  Bespaar papier - is het noodzakelijk deze e-mail te printen? 
 

Klik voor LinkedIn profiel op deze button  
www.maureendavis.nl/boek 
http://webshop.elikser.nl/schatgraven-in-de-kelder-van-tante-d-zoektocht-naar-de-onbeke 
gebruikt u bovenstaande link om ‘Schatgraven in de kelder van tante D.’ te bestellen, dan betaalt u geen verzendkosten 
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