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RICHTLIJNEN FIOM VOOR EEN PROFESSIONELE STANDAARD IN DE PRAKTIJK M.B.T  

DONOR-LINKING 

CONTEXT 

In Nederland zijn er twee situaties die kunnen leiden tot donor-linking:  

Enerzijds, voor donorkinderen met een anonieme donor en die op zoek zijn naar informatie over 

hun donor, biedt de Fiom KID -DNA databank de mogelijkheid hun donor hun te vinden. In 2010 

opgezet door Fiom in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.  

Anderzijds kunnen kinderen met een identificeerbare donor informatie over hun donor opvragen via 

de SDKB. De SDKB werd opgericht in navolging van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 

(WDKB, 2004) die in 2004 in Nederland in werking trad: 

Art. 3.2 [recht op informatie]: De persoonsidentificerende gegevens van de donor worden aan degene 
die weet of vermoedt dat hij is verwekt door en ten gevolge van kunstmatige donorbevruchting en die 
de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek verstrekt, nadat de donor daarmee schriftelijk 
heeft ingestemd. 

Art 3.7 [begeleiding bij informatie-uitwisseling] : De Stichting draagt zorg voor deskundige 
begeleiding bij de verstrekking van de gegevens, bedoeld in het eerste lid onder b en in het tweede lid.  

Sinds 2012 heeft de SDKB de opdracht van de begeleiding uitbesteed aan Fiom. Dit mede vanuit de 
jarenlange praktijkervaring die Fiom reeds had adoptie, zoeken naar familie, verwantschapsvragen. 

 

DEFINITIE VAN DONOR-LINKING 

Donor-linking betreft de vraag tot informatie-uitwisseling tussen een donorkind, ouder en donor, 

alsook tussen donorkinderen van dezelfde donor (halfbroers/zussen) en ouders die beroep deden op 

dezelfde donor. Deze vragen tot informatie-uitwisseling kunnen al dan niet leiden tot direct persoonlijk 

contact afhankelijk van de wens van de betrokkenen.  
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HET BEGELEIDINGSPROTOCOL 

 Dit begeleidingsprotocol is gebaseerd op eigen ervaring (met adoptie en donor-linking), 

uitwisseling met internationale collega’s (VARTA [AUS], HFEA [UK], TSBC [USA]), eigen alsook 

internationaal onderzoek (zie referentielijst onderaan), het wetgevend kader en vroegere 

protocollen bij adoptie.  

 Gezien dit een veld is dat continu in ontwikkeling is, is het protocol ook continue in 

ontwikkeling en wordt het aangepast bij nieuwe ontwikkelingen/ informatie. Het betreffen 

ontwikkelingen op vlak van wetgeving (bv worden halfbroer/zussen rechten gegeven), als 

onderzoeksresultaten, als praktijk (bv vinden van grote groepen gerelateerde donorkinderen, 

impact van online DNA testing). 

 Dit protocol is opgesteld in een samenwerking tussen hulpverleners, beleidsmedewerkers en 

onderzoekers van Fiom.  

 Dit protocol bestaat uit 2 onderdelen: “leidende principes” (ruimte voor zorg op maat) en 

“werkproces/ procesbeschrijving” (standaard voor iedereen). 

 

DE ROL EN BASISHOUDING VAN DE HULPVERLENER IN DONOR-LINKING 

De rol 

 De rol van de hulpverlener bij donor-linking is er een van bemiddelaar. Dit kan zijn als 

facilitator: een persoon die het proces ondersteunt door (rand)voorwaarden te scheppen  

waaronder de uitwisseling van informatie kan gebeuren. Of als mediator: wanneer er 

verschillen in verwachtingen of wensen zijn, kan via begeleiding gezocht worden naar een 

oplossing. De rol van de hulpverlener bij donor-linking is niet een therapeutische 

hulpverlener.  

De basishouding 

 De hulpverlener verdedigt niet de belangen van 1 partij over de andere maar ondersteunt 

zowel de partij die informatie vraagt alsook de betrokkene van wie informatie wordt 

gevraagd, doorheen het hele proces (meerzijdige partijdigheid). De hulpverlener volgt het 

tempo van de langzaamste en diegene die de meeste veiligheid nodig heeft in het proces. 

 De hulpverlener staat achter het principe waarbij betrokkenen van donorconceptie (donor, 

donorkind, ouder) interesse kunnen hebben in informatie over of contact met de donor, 

donorkinderen of halfbroers/zussen via donatie. Deze vraag tot informatie wordt als normaal 

beschouwd en niet als een uiting van een probleem.     
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 De hulpverlener respecteert ieders recht op privacy. Informatie wordt niet uitgewisseld met 

anderen zonder toestemming van de betrokkene.  

 De hulpverlener bewaart ten alle tijden vertrouwelijkheid.  

 

LEIDENDE PRINCIPES 

 Er zijn bepaalde methodieken die toegepast worden en thema’s die besproken worden, maar 

het grondbeginsel is dat deze steeds afgestemd wordt op de vraag en individuele behoeftes 

van de betrokkene.  

 Deze methodieken en thema’s die verder besproken worden, gelden als een richtlijn van 

aanpak en niet als een regelgeving.  

 

METHODIEKEN 

 Bij donor-linking wordt er eclectisch-integratief gewerkt: d.w.z.  verschillende methodieken 

worden gebruikt en gecombineerd, aangepast aan de specifieke situatie. 

 Algemeen doel is de betrokkenen voor te bereiden, zodat zij begrijpen waar ze aan beginnen 

inclusief mogelijke implicaties. We reiken tools aan waardoor de betrokkene met meer 

controle het proces kan ingaan en eigenaar wordt van zijn eigen proces. 

 Methodieken zijn gebaseerd op onderzoek en praktijkkennis van de hulpverlener en de 

ervaringen, voorkeuren en omstandigheden van de cliënt. 

Soorten methodieken 

1. Ervaringsgericht werken: de persoonlijke benadering staat voorop, exploreren wat betekent 

deze vraag naar informatie of dit mogelijk contact voor deze persoon? Waar heeft deze 

persoon behoefte aan? 

2. Systeemgericht werken: Er wordt niet alleen met het individu gewerkt, maar met het gehele 

systeem waarvan hij/zij deel uitmaakt. Dat kan bijvoorbeeld de partner, het gezin, of een 

groter deel van de familie zijn. Het systeem kan reëel aanwezig zijn (bv partner) of conceptueel 

(wat denk je dat dit betekent voor je ouders, broer/zus, eigen kinderen?). Bewustwording 

creëren dat het verstrekkende gevolgen heeft voor het gehele systeem. En inzicht creëren dat 

het zoeken en ontmoeten niet alleen over henzelf gaat. Er wordt gekeken naar welke invloed 

heeft deze vraag op het systeem (welke dynamieken het te weeg brengt, loyaliteiten etc.) maar 

ook hoe het systeem de cliënt kan ondersteunen.  
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3. Implicatie-counseling: bewustwording bij betrokkene creëren dat donor-linking gevolgen 

heeft op lange termijn en reflecteren wat het op termijn voor hen zou kunnen betekenen: wat 

wil cliënt met die informatie of het contact verder doen? Clients leven gaat anders zijn na 

ontmoeting. Hoe gaan ze deze ontmoeting, dit contact integreren in hun bestaande relaties? 

Hoe gaat het hun eigen leven (bv over hoe je over je zelf, jouw identiteit denkt) en hun 

bestaande relaties beïnvloeden? Ook over wat de gevolgen voor de donor mogelijk kunnen 

zijn.  

4. Verwachtings-management: Exploreren van verwachtingen m.b.t de te vinden informatie of 

het eventuele contact. Wat verwacht je te vinden voor jezelf (identiteit), alsook wat verwacht 

je erna van het contact (eenmalig, of een soort van blijvend contact/ relatie). Rekening houden 

met eventuele teleurstelling (geen contact, eenmalig contact, geen band voelen). Inzicht 

creëren dat opbouwen van een band kost tijd. Eventueel bijsturen waar nodig door mogelijke 

contact scenario’s te bespreken. 

5. Psycho-educatie: bespreken wat donor-linking met betrokkenen kan doen. Welke emoties kan 

het oproepen (verwarrend bij ontmoeting, frustratie over wachten,…)? Wat doet het in 

contact met de donor, siblings maar ook met het eigen netwerk: ouders, broers/zussen in het 

gezin, de partner? Dit is informatie die de hulpverlener haalt uit onderzoeksgegevens alsook 

uit praktijkervaring. Deze informatie is ook online (website Fiom) beschikbaar waarop 

betrokkenen het op ieder moment kunnen raadplegen. 

6. Informatie en praktische hulp: hulp bij eventuele praktische vragen alsook algemene vragen 

m.b.t. donor-linking. Bijvoorbeeld waar cliënten informatie kunnen vinden over andere 

manieren van linken bijvoorbeeld online -DNA testen, waarom een DNA test toch aangewezen 

is naast een papieren match, waar men lotgenoten kan vinden of ervaringen van anderen kan 

lezen, wat de wetgeving aangeeft (bv recht op informatie niet op contact), welke verdere 

stappen er kunnen zijn, etc. 

7. Nazorg: Er wordt na 3 weken en 3 maanden (indien gewenst) contact opgenomen om te 

evalueren hoe de situatie (met de betrokkene zelf, het contact met de ander, integratie in het 

netwerk) nu is en waar eventueel verder behoefte aan is. Er wordt nagegaan hoe men 

terugkijkt op de ontmoeting, of ze zich kunnen vinden in eenzelfde tempo, wensen 

verwachtingen na de ontmoeting, etc. 
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AANVULLINGEN 

Begeleiding op andere momenten 

Uit een bevraging bij donorkinderen en uit gesprekken met donoren kwam naar voor dat zij ook 

behoefte aan begeleiding hebben op andere momenten dan enkel alleen tijdens de fase van een 

match of eventueel contact (voor/erna). 

Gezien de begeleidings-subsidie gelimiteerd is tot de fase van informatie uitwisselen of ontmoeten, 

worden andere manieren van ondersteuning ontwikkeld: 

 Psycho-educatief materiaal m.b.t. eerdere of latere fasen in het traject waar de betrokkene 

ook mee aan de slag kan en processen al in gang mee gezet kunnen worden. Dit kan hen 

controle of handvaten geven in fase die emotioneel verwarrend zijn.  

 Aanbieden van ervaringsverhalen en verwijzen naar lotgenoten. 

 Online informatie, bijvoorbeeld informatie over de werking van internationale DNA 

databanken. 

 Seminars met een bepaald thema. 

 

Begeleiding van andere betrokkenen (naast donor en donorkind) 

Het is geweten dat de vraag voor informatie of contact niet alleen effect heeft op de donor en het 

donorkind maar ook op anderen in hun directe netwerk. 

 Voor vragen van 16-jarigen: zij wonen nog thuis. Het betrekken van ouders is dan evident. Ook 

omdat er mogelijk jongere broers of zussen zijn (al dan niet van dezelfde donor).  

 Ondersteuning van contact tussen kinderen van dezelfde donor. 

 Ondersteuning van de partner van de donor als de donor geen informatie-uitwisseling of 

contact wenst met het donorkind omdat er onenigheid of onduidelijkheid is voor de partner 

over dit contact. Of ondersteuning m.b.t het inlichten van de eigen kinderen.  

 

Deze ondersteuning (op andere momenten/ andere betrokkenen) zijn veelal kortdurend en gelinkt aan 

de uitwisseling van informatie. Is er sprake van langdurige begeleiding (bijvoorbeeld als sprake is  van 

ernstige problemen, conflicten, persoonlijke issues), is doorverwijzing aangewezen. Er wordt een 

samenwerking met opgeleide therapeuten ontwikkeld. Betrokkenen hebben aangegeven dat zij 

behoefte hebben aan begeleiding door hulpverleners met kennis van donorconceptie. Daarom wordt 

een training ontwikkeld voor hulpverleners uit de reguliere zorg. Dit is een lopend project in 2020.  
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WERK PROCES 

Zie stroomdiagram: zie achteraan 

De procesbeschrijving geeft de verschillende stappen en volgorde (en ev. tijdspanne) weer hoe een 

aanvraag tot informatie behandeld wordt. De procesbeschrijving is een standaard aanpak zodat alle 

aanvragen op dezelfde manier opgepakt worden. Deze aanpak wordt grotendeels bepaald door de 

richtlijnen die VWS/SDKB ons opleggen. 
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Aanmelding via fiom.nl

Verwerking wangslijmpakket

DNA-profiel opgenomen door 
CWZ in Fiom KID-DNA 

Databank

Geen match

Wachtperiode (geen 
individuele dienstverlening, 

wel statusupdate)

Wel een match
(binnen ± 2 weken uitgezet 

aan HV)

Match met een halfbroer/zus

HV neemt contact op met 
betrokkenen voor afspraak 

(binnen 1 week na melding 
Synergy)

Wensen en verwachtingen 
worden besproken

Naar behoefte van 
betrokkenen uitwisseling 
schriftelijke informatie of 

ontmoeting onder begeleiding 
van HV

Binnen 3 weken neemt HV 
contact op voor evaluatie. 

Indien gewenst na 3 maanden 
nog een evaluatie  

Toestemmingsformulier voor 
uitwisselen gegevens

Match tusen donor en 
donorkind

HV neemt contact op met 
donor voor afspraak

(binnen 1 week na melding 
Synergy)

HV neemt contact op met 
donorkind voor afspraak

(binnen 1 week na melding 
Synergy) 

Tijdens individuele afspraak 
worden wensen en 

verwachtingen 
donor/donorkind besproken

Naar behoefte van beiden 
uitwisseling schriftelijke 

informatie of ontmoeting 
onder begeleiding van HV

Binnen 3 weken neemt HV 
contact op voor evaluatie. 

Indien gewenst na 3 maanden 
nog een evaluatie 

Toestemmingsformulier voor 
utiwisselen gegevens 

Indien donorkind < 16 jaar: 
toestemming van ouder nodig

Fiom KID-DNA Databank: 

 

  



  
 

Versie December 2019 
 

SDKB-traject: 

De eerste stappen worden doorlopen bij de SDKB. De cliënt komt bij Fiom in beeld als beide partijen 
ingestemd hebben met het uitwisselen van persoonsidentificerende gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiom ontvangt 
aangetekende brief met 

verzoek 
gegevensuitwisseling

HV neemt binnen 4 weken 
contact op met 

betrokkenen voor een 
gesprek

Wensen en verwachtingen 
worden besproken 

Schriftelijke gegevens 
uitwisseling

Toestemming 
betrokkenen voor 

uitwisselen 
contactgegevens

Na toestemming besluit 
SDKB toesturen

Binnen 3 maanden neemt 
HV contact op voor 

evaluatie

Eindrapportage wordt aan 
SDKB gestuurd

Gegevensuitwisseling bij 
ontmoeting buiten Fiom

Toestemming 
betrokkenen voor 

uitwisselen 
contactgegevens

Na datum onmoeting 
besluit SDKB toesturen

Binnen 3 maanden neemt 
HV contact op voor 

evaluatie

Eindrapportage wordt aan 
SDKB gestuurd

Gegevensuitwisseling bij 
ontmoeting begeleid door 

Fiom

Besluit SDKB wordt 
gedeeld

Binnen 3 maanden neemt 
HV contact op voor 

evaluatie

Eindrapportage wordt aan 
SDKB gestuurd

Donorkind ziet (voorlopig) 
af van 

gegevensuitwisseling

Terugkoppeling SDKB
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