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BREAKING: Een donorkind is erin geslaagd om haar door-de-
fertiliteitsindustrie verklaarde onvindbare biologische vader te traceren. 
Hoe ze hierin slaagde kan je morgen in HUMO, Volkskrant en AD 
lezen.  
 
Samen met 3 Nederlandse & 2 Belgische donorkinderen richtte ze 
onlangs Stichting Donor Detectives op (www.donordetectives.be) 

Donorkind kraakt code: morgen in HUMO-Volkskrant-AD 
 

One to watch (ook morgen): Brandpunt NPO2 – 20u25 

Op 18 mei in de Afspraak brachten Valerie Van Peel, 
kamerlid NV-A en Guy Brusselmans, voorzitter 
Donorfamilies vzw een sereen en genuanceerd 
pleidooi om de discriminerende factor in huidig 
donorconceptiebeleid weg te werken en een grondige 
hervorming in te luiden.  
 

In Nederland werd in 2010 een nationale DNA-databank 
opgericht zodat donorkinderen en donoren op vrijwillige basis 
via aanmelding met elkaar gematched konden worden. 
 
Ondertussen registreerden er zich al meer dan 1300 mensen.  
 

Kamerlid & Donorfamilies pleiten voor belang vh kind  
 

Niet alleen Nederlanders maar ook verschillende Belgen lieten er zich tegen betaling 
registreren. Dit met de hoop, en in volste vertrouwen, onbekende verwanten alsnog te 
kunnen vinden. Maar zijn die officiële instanties organisaties vandaag wel het vertrouwen 
en geld waard?   
 
Morgenavond antwoorden op al die vragen in de Brandpunt-reportage. Link naar trailers 
https://tinyurl.com/ya946ftm en https://tinyurl.com/y8sev3et. 
 

Beiden pleiten voor de afschaffing van de anonimiteit daar het de rechten, belangen en 
welzijn van kinderen die wel de behoefte hebben om meer te willen weten, fundamenteel 
schendt. Het fragment kan je herbekijken via https://tinyurl.com/y8huuvxb. 
 

Fertiliteitarts gebruikte eigen zaad 
Jan Karbaat was een Nederlandse fertiliteitarts die naast een eigen 
privépraktijk ook hoofdfertiliteitsarts was in verschillende ziekenhuizen. 
Zowel Nederlandse als buitenlandse koppels kwamen bij hem ten rade, 
maar hij verkocht en exporteerde ook zaad naar ziekenhuizen ver buiten 
eigen grondgebied.  
 Een DNA-match tussen een wettelijk kind van Karbaat en 19 donorkinderen, bracht 
aan vorige week aan het licht dat de arts wel degelijk zijn eigen zaad gebruikte, zelfs bij 
wensouders die niet om behandeling met donorzaad vroegen.  
Zie ook https://donorkinderen.wordpress.com/2017/05/24/beste-fertiliteitsarts-deed-u-
ook-een-kwakje-uit-eigen-zakje/. 
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Verschillende donorkinderen en ouders hebben i.s.m. met Defence for Children en 
Stichting Donorkind Nederland een rechtszaak aangespannen om te achterhalen of de 
omstreden fertiliteitsarts daadwerkelijk hun biologische vader is.  
 
Ondanks de DNA-match met een wettelijk kind van de arts zal de biologische 
verwantschap pas ten volle bewezen zijn, als een verwantschapstest met zijn DNA 
uitgevoerd kan worden. Daar de man is onlangs overleden is, werden persoonlijke 
spullen van hem in beslag genomen.  
 

Uitspraak rechtszaak fertiliteitsarts vrijdag 2 juni 

Maximum aantal donorkinderen per donor overschreden  

 

In Nederland werd door de inspectie vastgesteld dat niet alle fertiliteitscentra zich 
houden aan het wettelijk bepaald maximum per donor, nl. 25 donorkinderen. In 1 
ziekenhuis werd zelfs vastgesteld dat met het zaad van maar liefst 15 verschillende 
donoren tussen de 36 tot 50 kinderen verwekt werden. Het ziekenhuis liet ook na om 
betrokken ouders, donoren en kinderen hierover proactief en transparant in te lichten. 
Een donor onderneemt nu juridische stappen om nadere maatregelen van het 
ziekenhuis af te dwingen.  
 
Ook in België wordt het wettelijk vastgesteld maximum per donor nog steeds niet 
nageleefd daar accurate opvolging en controle ontbreekt. Nochtans is zulk register 
verplicht en dit reeds vanaf 6 juli 2007, toen de wet MVB in voege trad. Herhaaldelijke 
pogingen (mondeling als schriftelijk) aan bevoegd minister Maggie De Block om hier 
ein-de-lijk zeer concreet werk van te maken vielen tot op heden in dovenmans oren.  
 

Belgische ethicus geeft toe: ‘er is helemaal geen tekort aan sperma, 
België catert  te veel lesbiennes uit Frankrijk’ 
 Naar halfjaarlijkse gewoonte luidde vorige maand vanuit de fertiliteitsindustrie de 
onrustige berichtgeving dat België met een gigantisch tekort aan zaad zit, waardoor 
massaal veel kinderen van Deense makelij geproduceerd (moeten) worden. Zelfs 
oude, zelfgestudeerde studies, worden vanonder het stof gehaald om de verwekking 
onder anonieme noemer te kunnen blijven verantwoorden.  
 
Ethicus Guido Pennings verraste ons op een internationaal Symposium door er aan te 
kondigen dat België helemaal niet met een tekort kampt. Link naar het filmpje 
https://vimeo.com/210664151. 
. 

De rechter doet haar uitspraak op vrijdag 2 juni. Wij hopen van harte dat ze in haar oordeel de onrust en het 
psychisch lijden van het niet (mogen) weten ook in de weegschaal zal leggen. Gezien de omvang en het gegeven 
dat dit een Europees precedent kan worden, is de belangstelling door binnen- en buitenlandse pers zeer groot.   
  
Als morele steun voor een aantal van onze betrokken vrienden en geleverde bijdrage aan het dossier, zullen we op 
vrijdag 2 juni in Rotterdam ook aanwezig zijn. 
  
Lees ook http://www.ad.nl/binnenland/kinderen-willen-toch-duidelijkheid-ondanks-dood-directeur-
spermakliniek~a307c7c2/ en https://eenvandaag.atavist.com/spermadokter   
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Op vrijdag 19 mei werden bij de notaris de statuten van Stichting Donor Detectives 
ondertekend, zodat het initiatief ook officieel naar buiten kan treden als een 
organisatie. Bestuursleden zijn Emi, Ester, Eefje, Monique, An en Steph. Deze 
organisatie zet zich in om anderen de tools en informatie aan te reiken om 
onbekende familie niet alleen te zoeken maar mogelijks ook te vinden.  
 
Meer informatie over de organisatie is terug te vinden via www.donordetectives.be  
of www.facebook.com/donordetectives . Wil je hen steunen? Dat kan via financiële 
support of registreer jezelf in 1 van de internationale DNA-databanken: FamilyTree 
DNA, Ancestry of 23andme daar dit de zoektocht voor donorkinderen kan 
vergemakkelijken. 
 

Oprichting Stichting Donor Detectives 

Eerste bijeenkomst voor Franstalige donorkinderen 
 Op 30 april organiseerde we te Brussel de allereerste bijeenkomst voor 
Franstalige donorkinderen. De afgelopen jaren vonden vooral Vlaamse of 
Nederlandse donorkinderen de weg naar onze organisatie. Dankzij onze 
Franstalige website www.enfantsdedonneurs.com  en facebookpagina Enfants 
de Donneurs vinden ook steeds meer Franstalige donorkinderen ons. Daar een 
aantal van hen ook de behoefte uitdrukte om naar een bijeenkomst te komen, 
voegden we daad bij het woord.  
 
Het werd een namiddag van herkenning en gedeelde vragen. De komende 
maanden trachten we met de hulp van een aantal van hen onze tak in Wallonië 
niet alleen te verstevigen maar ook een gezicht te geven, zodat aan de andere 
kant van taalgrens de rechten evenals de belangen van donorkinderen 
verdedigd worden.  

Retroactieve opheffing anonimiteit in Victoria (Australië) vanaf 1 maart 
Wereldnieuws uit Victoria (Australia): daar krijgen donorkinderen die voor 1988 
onder anonieme noemer werden verwerkt, toegang tot informatie over hun 
onbekende biologische ouder. 
 
De maatregel werd getroffen nadat de regering oordeelde dat het 
onrechtvaardig is om mensen te discrimineren op basis van een vroegere wet. 
Zij oordeelden dat ELK kind het recht heeft om te weten waar het vandaan 
komt, dus ook diegenen die met anonieme gameten werden verwekt. Link naar 
het nieuwsfragment 
https://www.facebook.com/tennewsmelb/videos/1302543649794049/  
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Links 
 • Valerie Van Peel: "Vandaag zijn er wel volwassen donorkinderen met een stem" 

– De Afspraak, Canvas 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.49931?vi
deo=1.2982805  

 
• Insemineerde fertiliteitsarts met eigen sperma? Families eisen DNA-test – De 

Morgen 
http://www.demorgen.be/buitenland/insemineerde-fertiliteitsarts-met-eigen-
sperma-families-eisen-dna-test-b8f9fa34/  

 
 
 

• Is omstreden spermadokter hun vader? Eenvandaag 
https://eenvandaag.atavist.com/spermadokter  

 
• Exploited by cash-for-eggs IVF clinics – Daily Mail 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4463792/Exploited-cash-eggs-IVF-clinics.html  
 

• Teenage girl discoveres her best friend is actually her BROTHER and they share the same sperm donor father 
– Daily Mal 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4458472/Teenage-girl-says-best-friend-actually-BROTHER.html  

 
• RTL late night – donorkinderen Monique en Joey, nav rechtszaak Jan Karbaat 

https://vimeo.com/215491280  
 

• Joey: Wie is mijn vader? – EenVandaag 
https://www.youtube.com/watch?v=GQ2bGgpPqyw&feature=share  

 
• DNA liegt niet, Blog Ester 

http://esterdelau.nl/2017/04/16/dna-liegt-niet/  
 

• 'Fertiliteitsartsen liegen donoren voor dat ze nooit gevonden kunnen worden' – De Knack 
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/fertiliteitsartsen-liegen-donoren-voor-dat-ze-nooit-gevonden-kunnen-
worden/article-opinion-840283.html  
 

• De Kremerkinderen en de zoektocht naar hun biologische vader – Dagblad Noorden 
http://www.dvhn.nl/extra/De-Kremerkinderen-en-de-zoektocht-naar-hun-biologische-vader-22145443.html  

   
• Scientists have confirmed that children really do benefit from living with their biological father – Daily Mail 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-4357488/Children-perform-better-father-lives-home.html  
 

• Chloe Allworthy’s life changed when she found her real dad – News.com.au 
http://www.news.com.au/lifestyle/parenting/kids/chloe-allworthys-life-changed-when-she-found-her-real-
dad/news-story/636605685ef60987832cedd394e607f5  

 
• This man gained a family after doing a simple at-home genetic test kit – Today 

http://www.today.com/video/this-man-gained-a-family-after-doing-a-simple-at-home-genetic-test-kit-
880539203715  
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Blogs 
• Beste fertiliteitsarts, deed u ook een kwak in eigen bak? 

https://donorkinderen.wordpress.com/2017/05/24/beste-fertiliteitsarts-deed-u-
ook-een-kwakje-uit-eigen-zakje/   

 
• Huis van het kind wordt huis van de wensouder 

https://donorkinderen.wordpress.com/2017/05/12/huis-van-het-kind-wordt-huis-
van-de-wensouder/  

 
• Het lekkende schip van de fertiliteitsindustrie  

https://donorkinderen.wordpress.com/2017/04/12/het-lekkende-schip-van-de-
fertiliteitsindustrie/  

 
• Van vrees en bloed 

https://donorkinderen.wordpress.com/2017/04/02/van-vrees-en-bloed/  
 

• Belgische ethicus Guido Pennings: ‘Er is geen tekort aan spermadonoren in 
België, we cateren gewoon (te) veel lesbiennes uit Frankrijk’ 
https://donorkinderen.wordpress.com/2017/03/30/belgische-ethicus-guido-
pennings-er-is-geen-tekort-aan-spermadonoren-in-belgie-we-cateren-gewoon-te-
veel-lesbiennes-uit-frankrijk/  

 
• Symposium on Reproductive Tourisme in Europe 

https://donorkinderen.wordpress.com/2017/03/19/2620/  
 
 

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.  
 

Nog meer info?  

www.donorkinderen.com  

www.facebook.com/donorkinderenbelgie  

www.donorkinderen.wordpress.com  

@donorkinderen  


