Het verkrijgen van
afstammingsgegevens
na KID
Het opsporen van biologische ouders na kunstmatige inseminatie met donorsperma
(KID) is een onderwerp dat in toenemende mate in de belangstelling staat. Ook Gelre
ziekenhuizen Apeldoorn krijgt af en toe vragen over de identiteit van spermadonoren.
Met deze folder informeren wij u over de mogelijkheden en beperkingen.

De situatie voor en na 1 juni 2004
Voor kinderen die vóór 1 juni 2004 zijn verwekt met donorsperma zijn de mogelijkheden
om afstemmingsinformatie te verkrijgen zeer beperkt. Tot die datum was er namelijk
sprake van een anonimiteitswaarborg voor spermadonoren. Met ingang van 1 juni 2004
is die anonimiteitswaarborg komen te vervallen door de invoering van de Wet
donorgegevens kunstmatige bevruchting. Die wet maakt het een stuk eenvoudiger om
informatie over donoren te verkrijgen.

De situatie in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
Van 1975 tot 1990 hebben in het toenmalige Lukas Ziekenhuis en het latere
Ziekenhuiscentrum Apeldoorn (nu: Gelre ziekenhuizen Apeldoorn) kunstmatige
inseminaties met donorsperma (KID) plaatsgevonden. Gelre ziekenhuizen kan
nakomelingen echter geen informatie over hun donor verschaffen. Dat komt omdat de
donaties destijds hebben plaatsgevonden onder de voorwaarde van blijvende anonimiteit
van de donor. Vanwege die zogenoemde anonimiteitswaarborg zijn van de donoren geen
dossiers bewaard gebleven.

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
De anonimiteitswaarborg voor donoren is op 1 juni 2004 komen te vervallen door
invoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Sindsdien telt het belang
van het kind zwaarder dan de anonimiteitswens van de donor. Donoren kunnen nu alleen
nog doneren als zij geen bezwaar hebben tegen het registreren van hun gegevens en tegen
de mogelijkheid dat deze gegevens worden verstrekt aan hun nakomelingen.

Wat kunt u doen?
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

KID-register en DNA-databank Stichting Ambulante FIOM
Voor kinderen die verwekt zijn uit donaties vóór 1 juni 2004 bestaat sinds 1 december
2010 de mogelijkheid om zich te laten inschrijven in het KID-register van de Stichting
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Ambulante FIOM. Het KID-register en de daaraan gekoppelde DNA-databank is bedoeld
voor:
 Kinderen die geboren zijn dankzij donorzaad en meer willen weten over hun
biologische afkomst of contact willen met de donor en/of halfbroers en halfzussen;
 Donoren die hun nakomelingen tegemoet willen komen door hun fysieke en sociale
gegevens beschikbaar te stellen en eventueel open staan voor contact.
Het KID-register en de DNA-databank zijn opgezet in samenwerking met het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen en worden daar ook beheerd. Nadat een
donor of donorkind in het CWZ (of in 18 andere Nederlandse ziekenhuizen, waaronder
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn) bloed heeft laten afnemen wordt het materiaal in
Nijmegen geanalyseerd. Het hieruit verkregen DNA-profiel wordt toegevoegd aan de
DNA-databank. Het nieuwe DNA-profiel wordt daarin automatisch vergeleken met de
reeds in de databank opgeslagen profielen van onder andere spermadonoren. Als er
sprake is van een DNA-match, waarbij een verwantschap met zekerheid wordt
aangetoond, dan worden de betrokken personen afzonderlijk benaderd door een
maatschappelijk werker van de FIOM.
Op de website www.fiom.nl vindt u uitvoerige informatie over het KID-register en de
DNA-databank van de Stichting Ambulante FIOM.

Stichting donorgegevens
Voor kinderen die verwekt zijn uit donaties vanaf 1 juni 2004 zijn de mogelijkheden om
informatie te verkrijgen een stuk ruimer. De gegevens van sperma-, eicel- en
embryodonoren worden sinds 1 juni 2004 landelijk geregistreerd door de Stichting
donorgegevens kunstmatige bevruchting, een van de uitvoeringsorganisaties van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als een arts een behandeling uitvoert
met donorzaad, een donoreicel of een donorembryo, geeft deze een aantal gegevens van
de donor door aan de Stichting Donorgegevens, die de gegevens bewaart en beheert
gedurende 80 jaar. Als een donorkind, een ouder of een huisarts van een donorkind daar
om vraagt, kan de Stichting donorgegevens bepaalde informatie over de donor
verstrekken.
Op de website www.donorgegevens.nl vindt u uitvoerige informatie over de Stichting
donorgegevens en hoe u informatie over een donor kunt aanvragen.
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