
'1"

)
.1

'Het laat je nooit los:
ie *ilt weten wie ĺe
bent. fe zietgezichten
oP stľaat en denkt:
'Misschien is hii wel

aamr'n vader. En áĺe daar
miin halfbroer"



In Belgié is de anonimiteit van spermadonoren nog altijd
gewaarborgd. Maar de roep van donorkinderen om die
op te heffen klinkt almaar luider. Er is eenwetsvoorstel
in de maak, en dit jaar komt er een grote databank voor
donorgegevens in Europa. 'Weten uraar je vandaan komt is
een mensenrecht': de cri du coeur van Generatie Gryo

Jĺn Antoni33.n / lllu.trrti. R.ňdrll c.

Ze is het kind van een donor en
staat vooÍ een groot moment:
over enkele weken geeft zij op
haaÍ beurt het leven door. En
dat geeft haar, zegt ze, de
nodige kracht om te spre-
ken. Maar dan wel onder een
pseudoniem, want haar nicht-
jes - ookdonorkinderen - zijn
nog niet oveŕ hun afkomst ge-
brieÍt' 1n lo Flondre pĺoÍonde
is kunstmatige inseminatie
met andermans zaad nog al-
tijd een taboe: iedere€n weet
dat het gebeurt, niemand rept
eŕ met een woord over. Laten
we de acht maanden zwan-
gere vrouw dus Els noemen.
Els (lk was een jaar of acht-
tien toen eÍ een babyborrel
werd gehouden in de fami-
lie. Mijn vader kwam, meteen
slok op, naar me toe en zei:
'Leuk, hé, al die mensen die
vanzelf kinderen kunnen krij-
gen. Bij mijn broeís en mij_
zelf is dat niet gelukt.' lk was
stomverbaasd, maar voor ik
iets kon uitbrengen, was hij
alweer verdwenen.

rDie nacht heb ik geen oog
dichtg€daan: zijn wooíden
bleven door mijn hoofd spo-
ken - ze bevestigden wat ik
al mijn hele leven vermoed-
de. Al5 kleut€r had ik al eéns
tegen mijn tante gezegd dat
ik eíaan twijfeld€ of ĺk wel de
dochter van mijn vader was:
ik voelde dat er iets niet klop-
te- Dat ik het nooit goed 9e-
noeg deed.

)Na die slapeloze nacht
ben ik op mijn oudeís afge-
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stapt:'lk wil nu weten hoe
het zit.' Papa is opgestaan
en weggelopen. Mama is met
mij naar boven gegaan, naar
mijn slaapkamer, want mijn
vi€r jaaľ jongere broer mocht
niet horen wat wij te besp.e-
ken hadden.

DToen heeft ze altes verteld.
Mijn vadeŕ komt uit een gezin
metvijf jongens- Drievan hen
zijn op jonge leeftijd aan hun
geslachtsdelen geopereerd,
en blijkbaar is eŕ toen iets
misgegaan, met onvrucht-
baarheid tot gevolg' Mémé,
de moeder van papa, voelde
zich schuldig en zweeg als
het graf: het mocht niet uit-
komen, ook alomdat de dok-
teís dat hadden geadviseerd.

DMama en papa hebben
een tijdlang geprobeerd om
kanderen te krijgen' daaÍna
hebben ze zich laten testen
en heeft mama papa voor de
keuz€ gesteld:'ofwel nemen
we kinderen via een donor,
ofwel ga ik weg.' Daarmee
moet 2e papa erg gekwetst
hebben. Haaŕ kinderwens zat
diep.

))Na dat gesprek ben ik on-
middellijk naar mijn vadeŕ ge-
lopen. Hijvroeg: 'Wilje nu een
andere papa?'lk schrok me
ŕot_ Natuurlijk wilde ik geen
andeíe papa: hij zou altijd
mijn papa blijven. MaaÍ uit
zijn reactie leidde ik af dat hij
geen zelfvertrouwen had te-
genoveí Žijn kinderen. Voor
hem waren wij de voortdu-
rende confrontatie met zijn

eagen onvruchtbaarheid.
rAchteraf zei mama: 'Zie

maaÍ dat je eŕ met niemand
over spreekt, ook niet met je
broeŕtje.' lk heb vieŕjaaí lang
gezwegen, maar die perio-
de was de hel: ik voelde me
belogen en bedrogen. En ik
ging er langzaam ondeÍdoor.
lk kreeg allerlei lichamelijke
klachten: mijn maag speelde
op, mijn darmen raakten in
een knoop en ook mijn hart
ging onregelmatag slaan - ik
had last van haÍtritmestooÍ_
nissen.'Stress,' zei de dok-
teŕ. En ik dacht:'stress? lk
ben gek aan het worden, ik
doe h€t mezelf aan.'D

YEBS SPEBI,IA
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Els (Na vi€rjaar heeft mama
het tegen mijn broer gezegd.
lk dacht: 'Eindeltk iemand die
me zal begÍijpen!'Maar mijn
broer ging achteraf ru stig
met papa praten. Voor hem
veľanderde eí niks. lk pro_
beerde hem noq te overre-
den, maaÍ ik botste tegen een
muur: ik wa5 nog altijd aĺleen'
Waardoor mijn schuldgevoel
Wéér opspeelde: 'Mag ik wel
voelen wat ik vo€l?' lk ben 9e-
cŕasht - en ik b€n naar een
psychologe gegaan.

)Volgens haar leed ik aan
een posttŕaumatische stress_
stoornis. Mijn zelfbeeld was
zo laag dat ik zelfs niet kon
antwoorden op de vraag:
'Wat zijn je goed€ eigen-
schappen?' Twee jaar lang

heeft de psychologe me ge-
holpen om mezelfweeÍop te
bouwen: ak moest een eigen
peÍsoonlijkheid ontwikke_
len, ik hoefde niet langer het
meisje te zijn dat vóór alles
haar papa wilde behagen.

)Het gaat intussen bete(
maaŕ ik heb nog een lange
weg te gaan. lk heb weinig
fiducie in vriendschappen
en relaties. Mijn vriend heeft
moeten leren leven met mijn
diepe wantrouwen en blijft
onwaarschijnlijk positief :

'Maak je geen zorgen, ik ga
niet bijje weg.' Maar in mijn
vorige Íelatjes duwde ik men_
sen weg- lk zei zo vaak dat ze
me bedrogen, dat ze me uit-
eindelijk ook gĺngen bedrie-
gen.

DDe psychologe heeft me
ook in contact gebracht met
een collega van haar: iemand
die in hetziekenhuis wensou-
ders begeleidt bij in-vitÍofer-
tilisatie. Ze lee.t ouders hoeze
h€t hun donorkindeÍen beet-
je bĺ beetje kunnen vertellen.
ze is ook gaan aankloppen bÚ
de dokteí die mama indertijd
heeft begeleid bij haar inse-
minatie, maar heeft de deur
in haar 9ezicht gekíegen: de
dokteíwiIde nik5 kwijt_ De la_
boľante van de dokter heeft
wél gesproken. ze heeft me
het profiel geschetst van de
donoren aan het eind van
de jaren 80: mannen die
zelf kindeŕen hadden en do_
neerden na overleg met hun
vrouwen. Geen studentjes die >
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> een kwakle afleverden, maar
mensen die beseften wat ze
deden. Daar \'ryas ik heel blij
mee. lk schrok er wel van dat
de donoren allemaal uit de
provinciestad kwamen waar
wij ook wonen. lk kan mijn
donorvadeí op stÍaat tegen
het lijf lopenl

)ln de iaren 80 ging het er
losjes toe: er was nog geen
onderzoek naar mogelijke
genetische afwijkingen bij
donor€n - eÍ werd níks on-
deízocht. De inseminatie 9e-
beurde ook met veís spermaj
de donor leverde het in één
kamertje aan. en in een ander
kameÍtje werd een vrouw eí-
mee bevrucht. Mama blijft er-
van oveŕtuigd datze de donor
uit het ziekenhuis heeft zien
vertrekken. Bijmijn broer, die
in het begin van de iaren 90
werd geboren, gebeurde de
bevÍuchting met in9evroíen
5peÍma ' die donor heeft ze
dus níét gezien (/ochť).

nik heb bij de ombudsman
van het ziekenhuis mijn me-
d isch do55ier opgevíaagd.
maar die Íeageerde uiter-
mate defensief: 'Dat 2al naet
meer lukken: dossiers woÍ-
den na dertig iaarvernietigd.'
lk ántwoordde dat ik 26 was
en daaína voI9de een rist an-
dere bezwaren. Uiteindeliik
wilden ze de infoŕmatie toch
overmaken, op voorwaarde
dat mama haar toestemming
gaf. Gelukkig deed ze dat.

))Een tijdje later viel er een
bŕiefvan het ziekenhuis in de
bus: drie velletjes nietszeg-
gende gegevens. Mijn ge-
boortegewicht, miin lengte,
het verloop van de eeíste we-
ken, dat soort dingen. Met de
toevoeging dat ik blij mocht
zijn dat ik de info gratis kreeg.

)De Iaborante heeft me
verteld dat het zieken hu is
sinds 20O0 is overgeschakeld
op het speŕma van Deense
donoren: het íisico op inteelt
was te gÍoot. Maar ik ben a|_

tijd op mijn hoede geweest
als het om relaties ging. De
eerste vÍaag die ik aan een
vriendje stelde, was: ls je
papa ooit donor geweest?'
Bij mijn ex was dat biivoor-
beeld het geval.
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'Je 
bent vooŕtdurend op

zoek, hé. le vergelijkt foto's,
je ziet gezichten op stÍaat, je

denkt: 'Misschien is hij wel
mijn vader-' Of:'Misschien
is hij wel een halfbroer, of zij
een halfzus.'En ik heb ook al
meegemaakt dat wildvreem-
den me op straat Staande
hielden en bij hoog en laag
beweerden dat ik familie was.
Dat ze foto's uit hun porte-
feuille opdi€pten om hun ge-
lijk te halen.

)Het laatje nooit los:je wilt
weten wie je bent. zekeÍ als
je zelf zwangeĺ bent' lk geef
straks de h€lft van mijn ge-
nen dooÍ,9enen dĺe ik niet
ken- Hopelijk zitten daar geen
ziektes bij waarvoor ik mijn
biologische vader nodig heb.
Want geheim is geheim in
Belgié: donoren blijven ano-
niem. lk heb gehooŕd van een
vrouw die voor haar genezing
de stamcellen van haar do_
nor nodig had' maaí er was
geen dooÍkomen aan _ in het
ziekenhuis stuitte ze oP een
muur van tegenwerking.

))lk heb mijn zwangeŕschap
zo lang mogelijk verzwegen
vool papa, tot mijn víiend me
dwong om het te zeggen: '.le

kunt er niet meer naast kij-
ken.' Mijn vader was tot tra-
nen toe bewogen door het
nieuws. 'lk ga mijn best doen
om dat kindje gíaag te zien,'
zei hij, 'maar de eerste weken
na de geboorte zalje me niet

vaak zien.'Hij kan het blijk-
baarniet aan. Als hij naar mijn
ronde buik kijkt,2ae ik dat hij
moet slikken - alsof het niet
helemaal zĺjn kleinkind i5.

Dlk wil vermijden dat deŕ-
gelijke misverstanden in de
toekomst nog voorkomen.
Het is hoog tijd dat donorkin-
deÍen hun schaamte afwer-
pen en spreken. want nu, na
al die jaÍen, weet ik: er is nik5
om je voor te schamen.D

0ilEcHT l(tEll{Kl!10

-

ln Belgié blijft de identiteit
van een donor stŕikt 9eheim-
Dat hooÍt zo volgens de wet.
Er is één uitzondering: als de
wensoudeŕs voor een fami_
lielid of een kennis kiezen als
donoÍ. Dan is'bekende dona-
tie' toegestaan. MaaÍ in alle
andeíe gevallen is het dus
njet: donorkinderen hebben
niet het recht om te weten
wie het zaad of de eicellen
voor hun bestaan heeft aan-
geleverd- Een donor van zijn
kant krijgt ook geen informa-
tie over zijn nakomelingen.
Ziln geslachtscellen of ga-
meten mogen ook maaÍ bij
zes vrouwen gebŕuikt woÍ-
den. Maximaal zes kinderen
voor één donor. dus. Maar:
één vrouw kan meeí dan één
kind baĺen met hetzaad of de
eicellen van één donor.

lúaal donorkinderen eisen
steeds luider hun rechten oP:
ze willen net als adoptiekinde-
ren weten van wie ze afstam-
men. ln Zwed€n, zwitserland'
Enge|and en NedeÍland is de
anonimiteit van donoren al
opgeheven' ln Bel9ié moet
dat ook, vindt Steph RaeY-
maekeŕs van Donorkinderen
Belgié, zélf een donorkind.

'lk ben verwekt door een be-
leid dat kinderen pÍoduc€ert,
maaí hun rechten miskent. Je
afkomst kennen is een funda-
menteel mensenrecht.'

Raeymaekers maakt deel
uit van een drieling, twee
zussen en één broer, die be-
sloten niet meer te zwijgen
toen hun namen niet wer_
den afgedrukt op de doods-
bíief van hun oma - alsof zij
geen echte kleinkindeÍen wa-
r€n. 'sindsdien verooŕloof ik
me de luxe om publiekelijk te
getuigen.

Donorkinderen azen niet
op het geld van donoren, zegt
ze.
st€ph R.aymeékr15 (Het
gaat niet om afstammings-
claims, maar om de erken-
ning van je bestaan.

')lk 
besef hoe gíoot het ver-

Iangen naar een kind kan ziin-
Mijn vriend en ik hebben ook
een tijdlang vruchteloos ge-
probeerd om kindeíen te kíij_
gen: ons leven heeft er een
jaar door stilgestaan. We heb-
ben zelfs een tijdlang dezelf-
de procedure gevolgd als mijn
oudeľs indertijd, tot het plot-
seling toch lukte. Kortom: ik
heb alle b€grip voor een kin_
derwens' maaÍ daarom mag
je een kind zijn rechten nog
niet ontzeggen. De identiteit
van een kind is afhankelijk van
het gezin waaÍin hetopgroeit,
maarook van zijn ooÍspŕong.))

En er is nog iets. Steph
Raeymaekers heeft een erfe-
lijke oogziekte' naaíalIe waar-
schijnlijkheid zal ze met het
vordeÍen van de jaren blind
worden. De kans is groot
dat de ziekte van haar donor
komt. Daaa kan ze mee leven:
het was een onbekende aan_
doening, zegt ze.

'vroegerwas het
risico op inteelt
groot. De eerste
vraeg die ik aan

'Is je papa ooit

eenvriendie
stelde, was:

donorgeweest?t'
DONORKINDELS

Wereldwiid ziin negentien kinderen door

donor 7.042 besmet met een deÍect gen

dat hersentum0ren kan veroorzaken
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> Raoymaak.'5 (Waaŕ ik wel
boos om ben. is dat ik niks
wist voor ik zelf aan kinde-
ren begon. Ze hadden me
wel mogen waarschuwen.
Dat zei de oogspecialist ook
toen hij de diagnose van mijn
ziekte stelde: 'Denk daaraan,
mevrouw, voor u aan kinde-
ren begint.' lk antwoordde:
'Te laat: ik heb er al twee.'
Nu bestaat de kans dat ik
mijn blindheid aan de kin-
deÍen heb doorgegeven. En
dat mijn bro€r en zus het ook
hebben. En de kindeŕen van
mijn zus.))

K0FFlE-MET_láEtl(vtEl(JEsrr--
De discussie over een gebrek
aan transpaŕanti€ in het do-
norensysteem kwam op
gang in de zomeÍ van 20ĺ3,
toen bekend raakte dat met
het zaad van donoí 7.o42
van de Deense spermabank
N ordic cŕyobank verschil-
lende kinderen waren ver-
wekt met het neurofibroma-
tose9en van h€ttype1 (NFl),
een d€fect gen dat de zenu_
wen kan aantasten.'lnmid-
dels zijn wereldwijd negen-
tien kinderen besmet,' zegt
steph RaeymaekeÍs''van
Wie drie in Belgié.'Het dra-
ma zou nooit zulke propor-
ties hebben aangenomen als
de Deense spermabank snel
had gereageerd- ln juni 2OO9
meldde het Gentse zieken-
huis Sint-Lucas dat een kind
met NF_ĺ was geboren' pas
eind decembeÍ 20og waar_
schuwde de spermabank de
andeľe ziekenhuizen die het
sPerma van donor 7042 ge-
bruikten. En nog veel later,

in oktober 2Ol2, stuurde de
Deense overheid een ĺopid
o/ert naar alle Europese fer-
tiliteitscentra. De vraag blijft:
waarom heeft dat zo lang ge-
duuŕd?

ln Denemarken wierp Lone
S.gaard-Kristensen zich op
als Woordvoeŕster Van de be-
nadeelde wensouders. Haar
dochtertje, dat uit het zaad
van donoÍ 7042 is geboren'
is ook draagster van het de-
fecte gen- sogaard-Kŕisten-
sen is van plan de speÍmabank
voor het gerecht te dagen' 'EÍ
i5 ĺeden om aan t€ nemen dat
ze niet zorgvuldig gehandeld
hebben,'zegt ze. 'Wij hebben
vernomen dat donor 7.042
een vriend is van de ei9enaaÍ
van d€ spermabank en dat hij
niet medisch gescÍeend i5.
ln elk geval: ik heb geen en-
kel bewts van een medische
sc.eening gezien, Bij zijn do-
natie zou hÚ nochtans al en-
kele koffie-met-melkvlekjes
op zĺn lichaam hebben ve._
toond: symptomen van NF_ĺ.
ln 2006 wist een Amerikaan-
se moedeŕ al dat haar dochter
besmet was met NF-'l, maar
ze heeft Nordic Cryobank niet
opde hoogte gebracht. Ook in
Belgié zijn in 2oo9 nog vl.ou_
wen met het zaad van donor
7042 bevľucht, nadat de ziek-
te in een Gents ziekenhuis was
vastgesteld. Conclusie: het
systeem heeft niet geweÍkt'
We moeten díingend ĺngrij_
pen _ de wetten voor dez€
business zijn te oud.'

Met sogaard-Kŕistensens
dochteŕ gaat het, alle veŕ-
houdingen in acht genomen,
goed. 'Ze is een gezonde vijf-
jarige meid wier brein om de

zes maanden op hersentu-
moren wordt gescand. Dat is
telkens weer een beproeving,
maar wij mogen niet klagen.
lk ken moedeís in de Ver-
enigde Staten en Denemar-
ken van wie de kinderen, die
ook met het zaad ván donor
7042 zijn verwekt, intussen
chemotheÍapie krijgen. Dat
is ons tot nog toe bespaard
gebleven.'

Lone Sogaard-Kristensen
en haar vŕiendin maken zich
momenteel het meestzorgen
om hun zoontje, dat gebo-
ren is uit het Žaad van donor
7.202 van NoÍdjc cryobank.
'Donor Z2O2 blijkt inmiddels
drie zieke kinderen te hebben
voortgebíacht, die zouden
lijden aan het Noonansyn-
droom, een erfelijke ziek-
te die een hartaandoening
en een kleine 9estalte veÍ-
oorzaakt. lk doe het in mijn
broek.'

Maar Sogaard-Kristensen
is geen doetje. Ze heeft do-
nor 7.202 in voorlopige qua-
rantaine laten plaatsen. Ze
zal niet rusten, zegt ze, voor
ze weet wat eÍ aan zijn zaad
scheelt' En Weer peroÍeert ze
oveŕ het verdoŕven systeem.
'lt's oll obout money. Vorig
jaar heeft Nordic Cryobank,
in volle crisis, 80 miljoeneuro
winst gemaakt.'

0PEil D0ÍlATlE

-

lvo Belet, christ€ndemo_
cíatisch Europaŕlementslid,
heeft naaľ aanleĺdĺng van het
Deense schandaal verschei-
dene víagen gesteld aan de
Europese Commissie.
lvo Bol.t(Oe Europese wet-
geving is niet waterdicht. Een
Deense donor mocht tot vooŕ
kort vijfentwintig vrouwen
bevruchten. Hoeveel kinde-

ren hebben we in het geval
van donor 7.O42 al geteld?
99, hoor ik.

)'ln Be19ié mag je maximaal
zes vrouwen met hetzelfde
sperma laten insemineren.
Hoeveel Belgische vrouwen
zijn zwanger geworden met
het zaad van donor 7.O42?
zestaen. samen hebben Že
twintig kjnderen ter weľeld
gebľacht, waarvan eÍ dŕie het
defecte 9en hebben meege-
kŕegen.

Ďl'tet ropid o/e.r_systeem
moet, als er iets fout gaat,
onmiddellijk alle andere Eu-
ropese sp€rmabanken op de
hoogte te br€ngen: datalarm
is veel te laat afgegaan. En-
fin, het incident met Nordic
Cryobank heeft aangetoond
dat het syste€m niet werkt'D

Maar er is beterschap op
komst, zegt Belet, in de vorm
van een centŕale databank
voor Euŕopese donorgege-
vens.
Balat (Databank is een groot
woord. Het is veeleer een
netwerk van achtentwintig
nationale Íegisters die aan
elkaaŕ worden gekoppeld,
Waarop het ropld o/eŕt-sys_
teem Wordt 9eént. ln princi-
pe zou het in de loop van dit
jaar in gebruik moeten zijn.))

Nationaal register? In Bel-
gič bestaat zo'n register nog
altijd niet, ook alwerd het in
de wetvan 2OO7 in hetvoor-
uitzicht gesteld. De Bel9ĺsche
ziekenhuizen spelen nog al-
tijd soloslim: ze beheren elk
hun informatie. N -VA-se-
nator Elke sl€urs: 'Minister
Laurette onk€linx heeft ge_
zegd dat het centrale registeÍ
eľ'tegen het ejnde van 20ĺ2'
zou komen. Daarna zei ze:
'Tegen het einde van 2oĺ3.'
Maar het is er nog altijd niet.'
R.gyma€k9r5 (ln BeIq ié >

líorig jaa1 in volle crisis, heeÍt de
Deense spermabank lllordic Gryobank
80 miljoen euro winst gemaakt

I

'Ik maak deel uit van een
dľieling. wij besloten niet meeľ
te zwijgen nadat onze namen
niet werden afgedľukt op de
doodsbriefvan onze oma'
DONORKIND STEPII RAEYMAEKERS
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> mag een donor maximaal
zes vŕouwen zwanger maken
met zijn zaad, maar je kunt
de wet ni€t laten naleven.
Want hoe weetje dat een do-
nor niet van kliniek naar kli-
niek gaat, en zich telkens als
nieuwe donor laat registre-
ren? Er is geen centraal re-
gisteŕ, er is geen controle_)'

Heťman Tournayc' het
hoofd van het centŕum voor
Reproductieve Geneeskunde
van het UZ Brussel zegt dat
de sectoŕ vragende partij ls
voorzo'n register:'Hoe snel-
ler, hoe liever - maar we we-
ten ook dat het niet simpel
is.'

Het kabinet van miĺisteŕ
van Volksgezondheid Lau-
rette Onkelinx is karig met
commentaaŕ. Nee' het cen_
trale re9i5teÍ is er nog niet.
Maar het zal er komen. Nog
voor het einde van de legis-
latuuÍ?'Nee, dat niet''
Bcl.t ( Belg ié heeft geen
keUze: het registeÍ moet er
komen van Europa.rt

Elke sleuÍs, zelf gynaeco_
loge, bereidt een wetsvooÍ-
stel voor dat een eĺnde moet
maken aan de anoniem€ sta-
tus van de donoÍ in Bel9ié. z€
pleit voor de onmiddellijke
opÍichting van een Bewaar_
en Beheeŕinstituut, dat meer
zou zijn dan een nationale
databank met de gegev€ns
van donoíen. Donorkinde_
ren zouden er, begeleid door
proĺessionals' vanaf jonge
leeftijd informatie kunnen
opvragen oV€r hun afkom5t'
'Op hun twaalfde zouden ze
oveŕ de niet-identif iceerbare

I :::i:"lifl ::,í:ľl !::-

tiende over de identificeeí-
bare. Als ze - om dringende
redenen - alvóór hun twaalf-
de gegevens willen opvragen,
kan dat ook: via hun ouders.'

Volgens het voorstel van
Sleurs zouden donorkinde-
ren dus geleidelijk meer te
weten kunnen komen oveÍ
hun afkomst.
Elke Slcurr (Niet alle do-
norkinderen zijn daarop ge-
bŕand, maar ze hebben wel
allemaal recht op de juiste
infoímatie' Ga maar een5 na
hoevaak een mens zegti'Het
zit in de familie.'Je familie is
een ijkpunt in je leven. Maar
blijkbaar zijn we daar altijd
blind voor gebleven, omdat
de kinderwens centraal staat
in onze samenlevlng. Je kunt
een koppel het recht op een
kind niet ontzeggen, vinden
we. En daaŕom negeren we
de rechten van het kind.t
H€ŕman Touanayo (open
donatie is een eis van een
minderheid Van de donoŕkin_
deren. Voor mij is de cruciale
vraag: hoe zijn die kinderen
te weten gekomen dat ze van
een donor afstammen? Do-
norkĺnderen die het op een
ongepaste mani€r veťne-
men, door scheidingsperi-
kelen bijvoorbeeld, hebben
eÍ meestal moeite mee. De
anderen worstelen er min-
der mee. Het beste vooÍ-
beeld zijn de kinderen van
lesbische paren, van wie de
ouders het niet verborgen
kunnen houden. Wel, die do-
noÍkinderen wiIlen meestal
niet weten wie hun biologi-
sche vader is - welwat vooí
iemand het is-))

sleurs opteeít vooŕ een

geléidelijke opheffing van
de anonieme status van de
donoí: in een over9angs_
fase zal de donoŕ eeŕst nog
kunnen kiezen of hijopen of
anoniem doneert, pas later
moeten alle donaties open.
'Anders zullen we geen veí-
anderingen kunnen door-
voeŕen, vŕees ik.'
Ťouŕnayo (ĺk ben voorstan-
der van een viersporenbeleid.
Eén: de donor is anoniem.
Twee: de donoŕ is een beken_
de van de wensouders. Drie:
de donoŕ is een onbekende
voor de wensouders, maar
hun kind kan desgewenst de
identiteit van de donor krij-
gen. Vaer: de wensolrders
beschikken over niet-identi-
ficeerbare gegevens van de
verder anonieme donor. Wat
mij betŕeft mag de wet in die
zin worden aangepast.

DOpen donatie is geen op-
lossing: dat zien we in lán-
den waaŕ dat systeem al
la nger bestaat: Zweden,
Engeland, Nederland, Zwit-
serland. Kandidaat-donoren
haken af, eÍ ontstaat schaaŕ-
5t€ en wensouders gaan op
zoek naar een 'wilde donor'
op het internet. Of ze reizen
naar het buitenland.)t
B.lqt (Je mag de toestŕoom
Van donoren niet díoogleg-
gen, anders dri.if je mensen
in de illegaliteit. Te.Wĺlje net
dat illegale circuit moet aan-
pakken.)

l(lJtAREuMEľT

-

Laura witjens' de Nedeŕ_
landse chiel executive van
de Engelse National Gamete
Donation Trust, heeft geen
begrip voor het argum€nt
dat open donatie zal leiden
tot een gebrek aan kandi-
daat-donoren.'Een kular-
gument,'zegt ze.
LauÍs wltjons (Je moet
moeite doen voor je dono-
ren..le moet hen ook duide-
lijk maken waar het om gaat:
een mens. En die mens kan
vroeg of laat bij je aan de
deur staan. Niet omdat hij
op zoek is naar een plaats-
vervangende vader, wel om-
dat hij benieuwd is naar fy-

sieke kenmeŕken en erfelijke
eigenschappen. le gaat dus
niet meer op zoek naar stu-
denten -'Doneer en voor
de íest heb je er geen last
van.'Ne€' je zoekt iets ou-
dere, meer bewuste mensen
die in de meeste gevallen zélf
kinderen hebben gehad. Die
zich kunnen inbeelden dat
donoŕkindeÍen nieuwsgieri9
zijn en tegelijk afstand kun-
nen bewaren.

rln Engeland is het aantal
spermadonoren met 50 pro-
cent gestegen sinds 2004.
Maar eerlijk is eerlijk: ook de
vÍaag is exponentieel toe_
9€nomen. sommage BÍitse
klinieken Iaten sperma uit
Denemaŕken overvliegen of
halen eicellen uit Spanje om-
dat het makkelijkeí is.D

Hoe dan ook: een even-
tueel g€brek aan donoren
- een praktisch argument
- ma9 de ethische discussie
niet in de weg staan, zegt
de Vlaamse kinderrechten-
commissaris Bruno Vanob-
bergen.
Bŕuno v.nobbcrgan (in de
Belgische wetgeving staat
het belang van de donor en
de wensoudeŕ5 centraal. Er
wordt geen rekening gehou-
den met hét donorkind zelf.
Het is hoog tijd dat we daar
verandering in brengen: kin-
deren hebben Íecht op infor-
matie over hun donor. Een
donoÍ mag, wat ons betreft,
alleen anoniem blijven als de
bekendmaking van zi.in iden-
titeit te veel schade zou ver-
ooÍzaken.))

Vanobbergen ziet parallel-
len met de rechten die adop-
tiekinderen in de loop deŕja-
ŕen hebben veÍworven.
vtnobbCŕg€n (Er moet een
onaf hankelijk instituut ko-
men dat informatie bewaart
en bij conflicten het belang
van de oph€ffing van de ano-
nimiteit van de biologische
ouders afweegt.

DWensouders moeten b€-
geleid worden in het in-
formeren van hun kinde-
ren. Nu zwijgen ze meestal:
driekwart van de Belgische
wensouders zegt niks tegen
hun donorkindeÍen.})

íMinister Laurette onkelinx
heeft gezegddat het centrale
register van donoren er'tegen
het einde veÍ zotl' zou komen.
Het is er nog eltiid niet'
N-VA.SENATOR ELKE SLEURS
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TouÍnayo (ln Zweden be-
staat open donatie al twin-
tĺg jaaŕ: volgens ondeŕzoe-
kers zegt de helft van de
wensouders nog altijd niks.D

AÍĺ0ERHALYE PAPA

-

Kenneth (een pseudoniem,
red.) is, net als zus Els. een
donorkind, maar hij denkt
andeÍ5 over zijn afkomst.
K.nnoth (lk beseÍ al heel
lang dat ik niet op mijn va-
deŕ lijk, maaÍ om eeÍlijk te
zijn: ik heb daar nooit diep
oveŕ nagedacht' Mijn moe-
der heeft me op de hoogte
gebracht to€n ik de middel-
bare school had beéindigd. lk
herinner het me nog goed: ik
kwam thuis in volle euforie,
eÍ stond zelfs een omeÍ vooŕ
me klaaí op tafe|, en toen zei
z€: 'We moeten eens praten.'

DDe tranen stond€n in haar
ogen toen ze zei: '.Je vader is
je vader niet.'Daarna legde
ze uit wat hem in zijn jeugd
was overkomen, toen chirur-
gen nog halve slage15 waŕen.
Dat was een klap: van de he-
mel tuim€|de ik in de hel' lk
ben eŕg aan mijn familie ge-
hecht, ik kijk ook erg op naar
de tak van mijnvader: ze heb-
ben allemaal veel bereikt op
pŕofessioneel vlak.

))Mijn vader was ook aan-

eerste stapjes helpen zetten,
hij heeft me leren fiets€n, hij

ben:'Als ik het niet doe, ben
ik haaí kwijt-'

Dlk heb een koÍte identi-
teitscrisis gehad: het is niet
eenvoudig als de helft van j€-
zelí opeens in het niets ver_
dwijnt. lk herinner me eeŕt
Ronde Van Vlaanderen waar
we, zoals gebruikelijk, met
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de hele familie langs vaders-
kant naaÍ zaten te kijken' En
ik besefte: ongeveer ieder-
een weet eÍvan' maar nie-
mand spreekt erover. Toen
ben ik even naar buiten ge-
lopen om te huilen. lk vond
het doodjammer dat ik gene-
tisch niet bij hen hoorde, Die
avond ben ik nog m€t vrien-
den op stap gegaan en heb ik
véélgedŕonken.

)Mijn leven is niet veían-
derd: ik was thuis altijd de
optimist, €n dat ben ik be_
bleven: als je een probleem
hebt, pak je het aan- lk wilde
niet te veel aandacht schen-
ken aan die biologische va-

der van me. Dat maaktje al-
leen maar z;ek, zoals met
mijn zus is gebeurd. lk weet
dat h€t iemand uit deze stad
was, ik weet dat hijzelf alkin-
deren had - en dat volstaat.
Anderhalve papa, daar ko-
men alI€en maar problemen
van. Die man wil mij niet in
zijn buuŕt, en mijn papa wil
ook niet dat ik hem ga zoe-
ken. Waaŕom zou ik het dan
doen? lk heb dat ook tegen
mijn zus gezegd' maaŕ ze
nam het slecht op. Zij had in
stilte gehoopt dat we samen
op zoek zouden gaan. Sinds-
dien is onze relatie dus be-
koeld. Maakt niet uit: ik ben
het gewend om mijn eigen
boontjes te doppen. Thuis
h€b ik veelvíijheid gekregen,
maar weinig schouderklop'
jes: wat ik ook deed, h€t was
z€lden 9oed genoeg-

)op een dag las ik een aÍti-
kel op Facebook: 'oe l€eftijd
van kandidaat-spermadono-
ŕen is Verlaagd Van 25 naar 21
jaar-'(Een tijdelijk actie, red.)
lk dacht:'lk meld me aan.'
Wat later ging ik op gespŕek in
Gasthuisbeŕg. lk doneerde in
een kille kameŕ met een sofa,
een tafel en een toilet, en ik
kreeg l5 euro met de belof-
te dat ik na enkele maanden
het resultaat van mijn sper-
ma-analyse zou krajgen. Al-
les bleek dik in oŕde. De veÍ-
pleegster was lyrisch: 'Kijk
ook maar uit als je mét be-
scherming Vrijt.' (/och' oaaÍ-
op ondeŕWierp ak me aan een
bloedtest, gaf een interview
over ziektes in de familie, liet
mijn geslachtsdelen contro-

leren en had ook nog een ge-
sprek met een psycholoog.
Die vond mij natuurlijk ge-
weldig inteíessant: een do-
noľkĺnd dat z€lf doneert!
Hij dacht dat ik het vanwe-
ge mijn persoonlijke achteŕ-
gÍond wilde doen, maaí dat ik
zes kinderloze gezinnen ge-
lukkig kon maken, was mijn
enige motivatie.

DMijn vriendin Íeageeíde
eerst geschrokken:'lk zal
niet de eerste zijn die een
kind van je draagt.' Maar ze
heeft me ook niet tegenge-
houden. Majn zus wás boos.
'we hebben hetzelfde ge-
netische mate.iaal,' zei ze,
'je had me om toestem-
ming moeten vragen.' Larie,
zij heeft ook geen toestem-
ming gevraagd om zw8ngeÍ
te worden.

rNogmaals: ik heb het ge-
daan om goed te doen. Niet
opdat ik over twintig jaar ie-
mand aan de deuí zou krij-
gen: 'Papa, ik wilje beteÍ le_
íen kennen.'lk wil anoniem
blijven, maaÍ als dat later
nodig zou blĺken, wil ik ook
bloed- of stamcellen done-
ren. n iet- identificeerbare
pe rsoonlij kheidske n meÍken
en desnoods een foto geven,
maar géén contactgegevens.
Als je één keer je biologische
vader hebt gezien, vergeet
je dat be€|d nooit meeŕ. Het
schuift dan vooí het beeld
van je echte vadeĹ En dat is
nefast' lk wil zélf mĺjn biolo-
gische vaderook niet kennen:
dat is leven in het verleden.
En in het leven moetje voor-
uit.) ll

ln Belgiä mag je maximaal zes vrouwen

met hetzelÍde sperma laten insemineren.

Maar hoeveel Belgische vrouwsn zijn zwanger
geworden met het zaad van donor 7.042?

Zestien, en samen hebben ze twintig kinderen

::ixTJľ""lľJ ĺf '^1L'J5 ;x'nen donoľkind
#:ľ ff: iä:;]-ä:i:j dat zelf doneert!
ľ']:#:' ľľ,l ;::ä.'"L',ij Dat vonden ze

inteľessant.
iT[l?liliii;ffiľ"x]:: Maar dat ik
lk neem hem ook niks kwa-
iĺŕ,'i"i *ä. i""jIä'*äi'ň'i zes kinderloze
heeft gedaan. lk betwĺjfel

:j*llľ:jlrul;liľĺĺ:i gezinnen gelukkig
."nl-... n,l ."l ó"o".n, l'"o_ kon maken

was mrtn enrge
motivatie'
DONORKIND KENNETH
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