
Donorkinderen op zoek naar informatie

Wat zijn de motieven van 
donorkinderen om zich in 
te schrijven in de Fiom 
KID-DNA Databank?

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

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

Donorkinderen en anonieme 
donoren kunnen via DNA zoeken 
naar elkaar.

donor

Onderzoek onder 
302 donorkinderen 
(data mei 2015-aug 2017)
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Algemene motieven
(902 keer)

Halfbroers en -zussen motieven** 
(675 keer)  

Spermadonor motieven
(634 keer) 

Medische motieven 
(176 keer) 

“Ik ben nieuwsgierig” 

 “Ik heb het recht om te 
 weten van wie ik afstam” *

“Ik ben op zoek naar herkenning”

“Ik wil weten wat voor 
iemand de donor is“

 “Ik zou graag contact met 
 de donor willen”

“Ik heb behoefte aan een 
persoonlijke ontmoeting 
met de donor” 

“Ik wil graag informatie 
over mogelijke halfbroers 
en -zussen”

 “Ik heb behoefte aan een   
 persoonlijke ontmoeting 
 met mogelijke halfbroers  
 en -zussen”

Donorverwant? 
Halfzus? Halfje ? 
Welke woorden 

gebruik je?

In het Nederlands hebben we geen passende woorden 
voor de nieuwe verwantschapsrelaties die ontstaan door 
donorconceptie. Zo wordt de term donorkinderen ook 
gebruikt als het gaat over volwassenen. En is er geen 
officiële term voor halfbroers en -zussen ipv 
donorkinderen met dezelfde donor. 

Belangrijkste 
conclusie
Donorkinderen 
met een anonieme 
donor zijn niet 
alleen op zoek naar 
informatie over de 
spermadonor, maar 
hebben ook een sterke 
behoefte aan informatie over 
halfbroers en -zussen. 

Zoeken via (internationale) 
DNA-databanken
In de zoektocht naar halfbroers en -zussen schrijven 
donorkinderen zich steeds vaker in bij internationale 
DNA-databanken. De techniek 
die deze databanken gebruiken 
is meer geschikt om verwant-
schap tussen donorkinderen aan 
te tonen dan de techniek van de 
Fiom KID-DNA Databank.

Informatie over 
halfbroers en 
-zussen
We verwachten dat ook donor-
kinderen met een identificeer-
bare donor behoefte hebben 
aan informatie over halfbroers 
en -zussen. De overheid werkt 
aan een wettelijke regeling om 
contact te realiseren.
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“Ik ben op zoek naar 
medische informatie”
 
 “Ik heb medische  
 informatie nodig"

“Ik wil graag weten of er 
erfelijke ziektes voorkomen 
in de vaderlijke lijn van 
de familie”

Sinds 2004
Anonieme 
spermadonatie in 
Nederland verboden, 
gegevens vanaf nu 
geregistreerd bij 
Stichting donor-
gegevens kunstmatige 
bevruchting (SDKB). 

Geslacht Leeftijd Leeftijd geïnformeerd over 
ontstaansgeschiedenis
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Aangegeven door: Aangegeven door: 

Motieven inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank
De respondenten gaven allen een combinatie van verschillende motieven om zich in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank. 
 De 302 respondenten geven in totaal 2384 motieven. 

89% 

Aangegeven door: 

92% 

Aangegeven door: 

40% 

*Dit motief wordt vaker aangegeven door donorkinderen die op latere leeftijd 
(>17 jaar) zijn geïnformeerd over hun ontstaansgeschiedenis.

**Jongere donorkinderen (16 – 25 jaar) zijn vaker op zoek naar 
informatie over en een ontmoeting met halfbroers en -zussen.


