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Via een match in een internationale DNA-databank en 
stamboomonderzoek slaagde een Belgisch donorkind er voor het eerst 
in om zijn vermoedelijke biologische vader te traceren. Het was een 
match van 136 cM dat de jongen toeliet aan de slag te gaan en zo de 
stamboom van de familie uit te bouwen. In de boom werd een man 
gevonden welke vermoedelijk zijn donor kan zijn. 
 

Vermoedelijke vader Belgisch donorkind getraceerd 
 

FIOM’s Nederlandse DNA-databank faalt 	
 

In het weekend van 23 en 24 september landt de Amerikaanse 
draagmoederbeurs weer in Brussel. Ook dit jaar hebben ze alles in 
aanbieding om niet alleen perfecte kinderen niet alleen samen te 
stellen maar ook te bestellen en met de nodige creativiteit ‘legaal’ 
het land van de klant binnen te krijgen. 
 
De afgelopen jaren woonden we de beurs bij. Dit jaar staan we er 
te protesteren en flyers uit te delen. 
 

Draagmoederbeurs landt weer in Brussel   
 

Het donorkind werd verwekt door Leuvense fertiliteitsarts Omer Steeno. Ondertussen werd 
achterhaald dat de mogelijke biologische vader aan de KUL studeerde tijdens de periode 
dat de jongen werd verwekt. Momenteel is er nog geen contact gezocht.  
 

In Nederland werd rond 2010 een nationale DNA-databank 
opgericht zodat zij die ooit onder anonieme noemer verwekt of 
gedoneerd hebben elkaar kunnen vinden. FIOM is de organisatie 
dat deze dienst aanbiedt en begeleidt.  
 
Recente verhalen tonen aan dat de DNA-databank niet naar 
behoren werkt.  
 
 Aan elkaar verwante donorkinderen en donoren worden niet (of veel te laat) aan elkaar 
gematched, er wordt met DNA-profielen geknutseld, donorkinderen worden ‘gelokt’ om zich 
alsnog in te schrijven terwijl er goedkopere alternatieven bestaan, …  
 
In onderstaande blog nog meer voorbeelden. Wij raden donorkinderen en donoren af om 
zich in deze databank te laten registreren daar het zinloos is om naast geld ook vertrouwen 
toe te kennen aan een databank welke er mogelijks niet in slaagt om je aan je verwanten te 
matchen.  
 
https://donorkinderen.wordpress.com/2017/09/06/fiom-faalt-met-een-grote-f/  
 

Wil je mee komen protesteren? Zak dan zondag om 8u mee af aan het Hilton hotel in 
Brussel (vlak tegenover Brussel-Centraal).  
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We kondigden het in onze vorige nieuwsbrief aan: een Nederlands donorkind 
slaagde erin om haar biologische vader te traceren via internationale DNA-
databanken.  
 
Met deze scoop werd ook meteen de organisatie Donor Detectives gelanceerd. Eind 
mei kon je er dan ook niet om heen: zo goed als alle kranten en nieuwszenders in 
België èn Nederland hebben erover bericht.  
 
Een aantal updates op een rijtje: 

• Ondertussen vonden er 46 matches tussen halfbroers/zussen plaats 
• 10 DNA-matches lieten toe dat een donor ofwel gevonden of getraceerd 

werd  
• De geheime fb groep telt ondertussen 215 donorkinderen die naast 

registratie bij een internationale DNA-databank zich ook een weg banen in 
stamboomopbouw – en onderzoek  
 

  

Donor Detectives met succes gelanceerd 

Na 10 jaar nog steeds geen sluitend register = geen controle  
 

 

Nu in HUMO – reeks Adoptie Zonder Grenzen 
 De afgelopen weken kon je in de HUMO een reeks over Adoptie Zonder Grenzen 

terug vinden. In het eerste deel kwamen geadopteerden aan het woord, het 
tweede een aantal adoptieouders en in de HUMO van deze week getuigen een 
aantal biologische ouders van kinderen die ter adoptie werden afgestaan. 
Opvallend zijn de gelijkenissen in wanbeheer, doelbewuste misleidingen, 
schandalen en implicaties die ook geadopteerden en hun families (moeten) 
ondergaan.  
 
Deel 1 en 2 vind kan je op onze website onder Meer info>Links terug. 
Deel 3 zal er vanaf volgende week dinsdag op staan. 
 

Deze zomer vierden we het 10jarig niet-bestaan van het wettelijke verplichte nationaal 
register voor donoren en donorkinderen. Tot op heden nam geen enkele minister van 
Volksgezondheid haar verantwoordelijkheid om deze ook effectief in werking te laten 
treden. 
 
Geen register impliceert nalatigheid en schuldig verzuim daar de controle, 
terugkoppeling en de tijdige verwittiging bij ernstige ziektes onmogelijk maakt.  
 
Dit betekent concreet dat wanneer er bij donor of kind er een genetische aandoening 
vastgesteld wordt zowel andere donorkinderen, donor en ouders hier mogelijks nooit 
op de hoogte zullen gebracht worden.  
 
Nieuwsuur op NPO maakte hier een reportage over. Het stuk start vanaf 8:53  
https://www.npo.nl/nieuwsuur/12-08-2017/VPWON_1273324  
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Zowel in de maand juli als augustus organiseerden we een KID-bijeenkomst. De eerste vond in de 
omgeving van Leuven, de andere dan weer ergens in Antwerpen.  
 
Beide dagen werden gekenmerkt door heel wat nieuwe en iets minder nieuwe gezichten, informatie 
werd uitgewisseld en maar bovenal werd heel wat herkenning gevonden door het praten met 
mensen die maar een half woord nodig hebben om elkaar te begrijpen. 
 
 

Terugblik op 2 KID-bijeenkomst afgelopen zomer 

Links 
 • The husband who has SIXTY secret babies behind his wife's back: Dark world of 

internet sperm donors is exposed... including one man who says he does it so he 
can enjoy the 'perk' of unprotected sex – Mail Online 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4833032/Seedy-underbelly-social-media-
sperm-donors-exposed.html  
 

• The Biological Effects of Father Loss: An Interview with Daniel Notterman  
https://ifstudies.org/blog/the-biological-effects-of-father-loss-an-interview-with-
daniel-notterman  
  

• Nederland in rep en roer: 1 spermadonor verwekte 102 kinderen, De Standaard 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170820_03025613  
 

• Regel onderzoek naar genetische ziekten spermadonoren beter – Nieuwsuur NPO 
https://www.npo.nl/nieuwsuur/12-08-2017/VPWON_1273324  
 

• Gebrek aan sluitend register is gevaar voor donorkinderen en donoren – Nieuwsuur NPO 
https://www.facebook.com/Nieuwsuur/videos/1596661090378755/  
 

• Mam, mag ik je voorstellen aan mijn vader? – Donor Detectives 
http://www.donordetectives.nl/2017/08/02/1173/  
 

• Donor-conceived adults: a lifelong search for identity – The Irish Times 
https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/parenting/donor-conceived-adults-a-lifelong-search-for-
identity-1.3161451?mode=amp  
  

• Moreel is er maar één beslissing de juiste voor donoren: meld jezelf – Trouw 
https://www.trouw.nl/opinie/moreel-is-er-maar-een-beslissing-de-juiste-voor-donoren-meld-jezelf-~a2761bfc/  
 

• Donorkind vindt halfbroer na jaren speurwerk: 'Ik zit op een blauw wolkje' – Trouw 
https://www.trouw.nl/samenleving/donorkind-vindt-halfbroer-na-jaren-speurwerk-lsquo-ik-zit-op-een-blauw-
wolkje-rsquo-~a44d9007/  

 
• Donor-conceived woman helps others learn their origins – Flanders today  

http://www.flanderstoday.eu/living/donor-conceived-woman-helps-others-learn-their-origins  
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Blogs 
 

• Een wensouder is GEEN ouder 
https://stephzoektfamilie.wordpress.com/2017/09/17/een-wensouder-is-geen-
ouder/  

 
• Waarom donorkinderen geen rekening moeten houden met de rechten van 

donoren 
http://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-donorkinderen-geen-rekening-
moeten-houden-met-de-rechten-van-donoren/article-opinion-861005.html  
 

• FIOM faalt met een grote F 
https://donorkinderen.wordpress.com/2017/09/06/fiom-faalt-met-een-grote-f/  
 

• En plots wordt je met de dood bedreigd  
https://donorkinderen.wordpress.com/2017/06/17/en-plots-word-je-met-de-dood-
bedreigd/  

  

Geheime facebookgroep donorkinderen en donoren 
Op zoek naar een veilige plek om je verhaal te delen, er te zijn voor anderen of 
mogelijks ook om je halbroer/zus/donor te vinden? Stuur ons dan een berichtje 
zodat we je aan de groep kunnen toevoegen.  
 
Momenteel zitten we aan 69 leden.  
 

Nog meer info?  

www.donorkinderen.com  

www.facebook.com/donorkinderenbelgie  

www.donorkinderen.wordpress.com  

@donorkinderen  


