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paraat. Die mensen gaven hun 
eigen leven bj wjze van spreken 
compleet op om er te zjn voor 
mj en hun kleindochter.

Hoe bedoel je?  

Mjn vader en moeder deden 
lange tjd amper nog iets voor 
zichzelf. Opdat ik fulltime zou 
kunnen bljven werken, nam mjn 
mama echt alle zorgen voor m’n 
dochtertje op zich. Gelukkig 
maar. Ik heb een job met wisse
lende uren en da’s niet evident als 
alleenstaande mama. 

Mama worden was een droom van 

jou, maar je had je het moederschap 

wellicht anders voorgesteld.  

Die relatiebreuk, zelf ziek wor
den,... Ja, ik heb het er lange tjd 
erg lastig mee gehad dat ik niet 
de mama kon zjn die ik wilde 
zjn. Ik kom zelf uit een héél 
warm nest en wilde mjn dochter 
ook zo’n droomthuis bieden. 

Gelukkig was je mama er nog. 

Voilà. Doordat zj zich zo over 
ons heeft ontfermd, kreeg mjn 
dochter toch dat warme nest waar 
ik van droomde. Ja, ik kjk echt 
op naar mjn moeder. Al zien we 
elkaar de laatste tjd wat minder.

Hoe komt dat? 

Ik heb een nieuwe relatie en ben 
sinds kort verhuisd. Ik woon nu 
op een uurtje rjden van mjn 
ouderljk huis. Maar een dag m’n 
moeder niet gehoord, is een dag 
niet geleefd, zeg ik altjd. 

Waarover hebben het jullie dan altijd? 

Nu vooral over mjn zwanger
schap. Want ja, ik word voor de 
tweede keer moeder. Van een 
jongen, denken mama en ik. We 
sms’en elkaar al babynamen 
door. En mama ontfermt zich 
over de geboorteljst.

Ze is duidelijk klaar om nog  

eens oma te worden.  

Absoluut. En voor mj is het ook 
spannend. Nu ik verder van huis 
woon, zal er veel meer op mjn 
schouders terechtkomen. Al bljft 
‘hulpljn mama’ beschikbaar, 
hoor. En daarom is zj dé beste 
mama. n

Uw warmste  

moederdag 
verhalen

D
e eerste generatie 
donorkinderen is 
 inmiddels oud genoeg 

om zélf het woord te nemen, 
en dat doen ze dan ook. Een 
aantal van hen verzamelden 
zich onder de naam Donor
detectives en stellen zich als 
doel hun eigen biologische 
vader te vinden. Én anderen 
te helpen bj hun zoektocht. 
Zo ook de Vlaamse Stepha
nie Raeymaekers en An 
Peeters. Hun strjdvaardig
heid bereikte vorig jaar heel 
wat mediakanalen, waaron
der ook Dag Allemaal. ‘Maar 

de boodschap dat één van 
hun leden via een DNAbank 
een familielid van de donor 
kon opsporen, heeft heel wat 
donoren gealarmeerd’, weet 
Greta Verheyen, hoofd van 

het ivf-ICSI-labo in het UZ 

Jette. Zj voeren zowat een 
kwart van alle Belgische 
inseminaties en ivftrajecten 
uit. Jaarljks worden er in het 
ziekenhuis liefst 2.000 em
bryo’s met donormateriaal 
verwekt. ‘Sinds 2017 merken 
we evenwel een  terugval wat 
het aantal donor mannen 
 betreft’, vertelt Greta.

SPERMABANKEN in ons land kampen          

     ‘MANNEN ZIJN    

De wachtlijsten voor 
Belgisch donorzaad 

worden almaar 
langer. Waar 

wensouders vroeger 
twee à drie maanden 

geduld moesten 
oefenen, kan dat nu 

al oplopen tot negen. 
‘En dat komt door 

een nijpend tekort 
aan donoren’, klinkt 

het in het UZ Jette. 

dat we hun anonimiteit niet  
meer kunnen garanderen’
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naar het voorbeeld van Neder-

land en Groot-Brittannië op te 

he� en. Maar zover zĳ n we nog 

lang niet. 

 ‘Toch heeft die discussie 

 donormannen aan het twĳ felen 

gebracht’, aldus Greta Verheyen. 

‘Ons centrum telt normaal zo’n 

zestig actieve donoren. En zelfs 

dat is krap, want elke man mag 

maar zes gezinnen  helpen.’ 

 Eens zes gezinnen geholpen, 

wordt zo’n donor dus uitgesloten? 

 Klopt. Wat maakt dat we 

 constant nieuwe donoren nodig 

hebben. Alleen merken we dat, 

sinds de Donordetectives vorig 

jaar in de media kwamen, 

 kandidaten afhaken. Er zĳ n 

donoren die halsoverkop zĳ n 

 gestopt, terwĳ l anderen zich 

pas bedachten nadat ze reeds 

de vooronder zoeken hadden 

laten opstarten. De belangrĳ k-

ste reden blĳ kt de angst dat hun 

anonimiteit niet langer gega-

randeerd kan worden. 

 En dat laat zich wellicht voelen in 

de spermabank. 

 Wie vroeger met de hulp van 

een Belgische spermadonor 

zwanger wilde worden, kon na 

enkele maanden al starten. 

Maar stilaan loopt de wachttĳ d 

op tot wel negen maanden. 

 Wat voor koppels, die vaak al een 

heel traject afl egden, zeer lang is. 

 Inderdaad. Gelukkig is er een 

hulplĳ n vanuit Scandinavië. 

Het laatste jaar kozen steeds 

meer koppels ervoor een be-

roep te doen op de Deense 

spermabanken, waardoor de 

wachttĳ d toch weer is geslon-

ken tot zes maanden. 

 België werkt al langer samen met 

de Denen: kennen ze ginds dan 

géén tekort aan donoren? 

 Nee, daar heerst een heel ande-

re mentaliteit. Sperma doneren 

is ginds bĳ na even goed inge-

burgerd als bloed geven. De 

Deense mannen maken daar 

geen probleem van. 

 Ze hebben zelfs een website waar-

op je kan ‘shoppen’. Iets waar de 

Donordetectives vorig jaar heel 

erg aanstoot aan namen. 

 Belgische koppels die voor 

Deens sperma opteren, mogen 

niet ‘shoppen’. Zelf je donor 

kiezen uit een lĳ st is uit den 

boze. Wĳ  kiezen een donor die 

past bĳ  het koppel, op basis 

van bloedgroep, haar- en 

 oogkleur en de gestalte van 

beide partners. Maar we mogen 

geen info prĳ sgeven. 

 In Denemarken bestaan er wél 

 donoren met een open profi el, 

zodat je van de toekomstige vader 

de job, studie of hobby’s te weten 

kan komen.  En andere donoren van 

wie de kinderen op achttienjarige 

leeftijd de identiteit mogen 

 kennen.

 In België zĳ n dergelĳ ke zaken 

inderdaad verboden. 

C ampagnes om mannen te 

 sensibiliseren om zaad te doneren 

bestaan hier ook niet. 

 Omdat ook dat niet mag van de 

overheid. Wĳ  mogen zelfs op 

onze eigen site geen oproep 

lanceren om  sperma bĳ  ons te 

in het UZ te komen doneren. 

Da’s een immens verschil met 

bĳ voorbeeld Spanje, waar ze 

net als in  Denemarken veel 

losser  omgaan met het onder-

werp. Daar zie je in de metro 

zelfs a�  ches hangen voor ei-

celdonatie. En da’s compleet 

ondenkbaar bĳ  ons. 

 We hebben het ook steeds speci-

fi ek over dé Deense spermabank. 

Dé Belgische spermabank, bestaat 

dat eigenlijk?  

 Nee, hier is het elk voor zich 

en bestaan er maar een aantal 

fertiliteitscentra met een eigen 

spermavoorraad. Sommige 

ziekenhuizen doen voor al hun 

bevruchtingen met donormate-

riaal beroep op de Deense 

banken. Eén centrale registratie 

van donoren in België zou 

 inderdaad logisch zĳ n, maar 

dat moet vanuit de overheid 

 georganiseerd worden. Die 

gesprekken werden ooit opge-

start, maar momenteel lĳ kt het 

weer een dood spoor.   n KAV

‘In België mag je niet ‘shoppen’ 
voor een donor. Wij kiezen 
iemand die past bij het koppel’

‘Sperma doneren is in Denemarken heel goed ingeburgerd’, vertelt Greta van het UZ Jette. 
‘Daar mogen ze zelfs campagne voeren om donoren aan te trekken. In België mag dat niet.’ 

Greta Verheyen, hoofd van het 
ivf-ICSI-labo in het UZ Jette.

 SHOPPEN BIJ DE DENEN  

 Momenteel kunnen alle dono-

ren in ons land ervan uitgaan 

dat hun identiteit afgeschermd 

wordt. Meermaals gingen al 

stemmen op, ook vanuit poli-

tieke hoek, om die anonimiteit 


