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Een gynaecoloog uit Leiden
heeft van begin jaren 7O tot
medio iaren 8O vrijwel zeker zijn
eigen sperma gedoneerd en ge-
bruikt bij vruchtbaarheidsbe-
handelingen.

uit dna-onderzoek van de kinde-
ren, die op zoek waren naar hun va-
der. In het kader van dat onderzoek
werd Alriine in juni zozr benaderd
door stichting Fiom, gespeciali-
seerd in afstammingsvragen.

Alrijne heeft naar eigen zeggen
contact met de donorkinderen en
ouders die nu bekend zijn en die
daar behoefte aan hebben. Het zie-
kenhuis noemt de manier waaÍop
de gynaecoloog heeft gehandeld
'onacceptabel'.'We zijn hier enorm
van geschrokken', reageert Peter
Iue, lid van de raad van bestuurvan
de Alrijne-zorggroep, in de verkla-
ring. 'We zijn direct in gesprek ge-
gaan met de kinderen en ouders die
datwilden, om te luisteren en onze

medewerking toe te zeggen.'
Alrijne heeft een onaÍhankelijke

commissie gevraagd onderzoek te
doen naar de precieze gang van za-
ken.'Doel van het onderzoek is zo-
veel mogelijk informatie van des-
tijds te achterhalen en op een rijtje
te zetten. En welke duidelijkheid

Gynaecoloog uerwekt 21 kinderen
meteigen sperma

Jos Beek werkte in het Sint-Elisa-
beth Ziekenhuis in Leiderdorp, een
van de voorgangers van het Alrijne
Ziekenhuis.'Hetlijkt er sterk op dat
deze arts ziin eigen sperma heeft
gedoneerd en gebruikt voor inse-
minatie van wensmoeders die ano-
niem zaad verwachtten', meldt Al-
rijne in een verklaring. De inmid-
dels overleden gynaecoloog ver-
wekte volgens het ziekenhuis min=
stens 21 kinderen. Dat is gebleken
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- Verklaring Alrijne Ziekenhuis

kunnenwe nu nog aan de direct be-
trokkenen geven? Zomer zozzho-
pen wij de uitkomsten beschikbaar
te hebben.' Het Alrijne Ziekenhuis
kan zich voorstellen,dat de infor-
matie over de gynaecoloog veel vra-
gen oproept bij vrorwen die door
los Beek zijn behandeld, hun kin-
deren of de betrokken vaders. 'Wij
gaan daar heei graag over in ge-
sprek', aldus de verklaring.

Ziekenhuis Isala in Zwolle riep
oud-patiënten van arts )an Wild-
schut vrijdag via advertenties in
dagbladen op zich te melden. De
oud-gynaecoloog gebruikte tussen
r98o en ry93 zijn eigen sperma bij
vruchtbaarheidsbehandelingen in
het toenmalige Sophia-zieken-

huis. Uit dna-onderzoek is geble-
ken datWildschut minstens 47 na-
komelingen verwekte met zijn ei-
gen sperma. Vorig jaar bleek dat hij
ook eigen zaadgebruikte bij vrucht-
bare echtparen die kwamen voor
behandeling met het zaad van de
echtgenoot.

De zaak met de Leidse gynaeco-
loog roept herinneringen op aan de
affaire rond spermadokter |an Kar-
baat. De omstreden arts, die in zorT
overleed, was een autoriteit op het
gebied van donorinseminaties
Dna-onderzoekwees in zorg uit dat
Karbaat ook vrouwen met zijn ei-
gen zaad insemineerde. Hij ver-
wekte zeker 68 donorkinderen.
- Caspar Naber
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