
Spermadonoren maken zich bekend

Wat is de motivatie van 
spermadonoren om hun 
anonimiteit op te heffen? 

groeiende wens 
na de donatie

sinds de geboorte van 
kinderen in eigen gezin

sinds berichten in de media 
en de informatie dat de Fiom 
KID-DNA Databank bestaat

groeiend besef
belang informatie voor 
donorkinderen 
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Gemiddelde 
leeftijd:
63 jaar

Burgerlijke staat:
71% woont samen 
met partner

Kinderen: 
81% heeft 
kinderen 

Wanneer is motivatie 
om de anonimiteit op 
te heffen ontstaan?

Sociaal netwerk 
donor Deze studie toont aan dat donoren effectief gemotiveerd 

kunnen worden tot het opheffen van hun anonimiteit door meer 
informatie over het bestaan van DNA-Databanken, kennis over 
het belang van afstammingsinformatie voor donorkinderen en 
hun eigen nieuwsgierigheid naar de donorkinderen. 

Deze studie laat ook zien dat openheid, media-aandacht 
en de erkenning van de overheid een positieve invloed 
heeft op de bereidheid van donoren om zich bekend 
te maken. Zo was er in 2017 een grote toename van 
inschrijvingen na de oproep van oud-Minister Schippers 
van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan alle donoren om 
een tweede goede daad te verrichten door hun anonimiteit op 
te heffen en werd het voor donoren mogelijk zich gratis in te 
schrijven. Het is dus van belang om het onderwerp blijvend 
onder de aandacht te brengen om de anonieme donoren te 
bereiken die zich nog niet bekend hebben gemaakt.

Conclusie

Motieven om uit  
de anonimiteit te treden

Actueel
In december 2018 heeft de overheid besloten om inschrijving in de KID-DNA Databank ook 
voor donorkinderen gratis te maken. Dit veroorzaakt een grote toename in inschrijvingen van 
donorkinderen (in de eerste maand 195 inschrijvingen). Dat brengt het totaal nu op bijna 600 
donoren en bijna 1200 donorkinderen. 

voor 2004
Vooral anonieme 
spermadonatie in 
Nederland waaruit 
naar schatting 
40.000 kinderen 
zijn verwekt

sinds 2004
Anonieme 
spermadonatie 
in Nederland 
verboden, 
gegevens vanaf 
nu geregistreerd

sinds 2010
Fiom richt samen met het Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de 
Fiom KID-DNA Databank op 

Anonieme donoren kunnen zich 
inschrijven in de Fiom KID-DNA 
Databank om zich bekend te maken

Opleiding: 
82% is 
hoogopgeleid 

donor

Onderzoek onder 179 
anonieme donoren 

17%

9%

66%

8%

‘Ik vind dat de kinderen die zijn verwekt 
met mijn zaad recht hebben op informatie.’

      ‘Ik wil kinderen de mogelijkheid 
      bieden contact met mij te leggen.’

‘Ik vind dat de kinderen die zijn verwekt 
met mijn zaad het recht hebben om me 
te ontmoeten.’

De helft van de donoren (54%) 
geeft motieven aan gericht op 
het kind.

De andere helft (45%) 
geeft aanvullend motieven 
aan gericht op de donor.

‘Ik wil weten of er kinderen 
zijn verwekt met mijn zaad.’

              ‘Ik wil weten hoe het 
              met deze kinderen gaat.’

‘Ik wil in contact komen 
met deze kinderen.’ 

van de donoren heeft een 
partner die achter de 
beslissing staat om uit de 
anonimiteit te treden.

van de kinderen uit het 
gezin van de donor stond  
achter de beslissing om uit 
de anonimiteit te treden.

van de donoren heeft de 
kinderen binnen het gezin 
niet geïnformeerd over de 
inschrijving.

76%

41%

35%

Donoren 
maak je 
bekend!

 


