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Donorkinderen vinden
oudersmet speekselstaal
Via online DNA-databanken kan biologische verwantschap steeds makkelijker getraceerd worden
SARA VANDEKERCKHOVE

In Nieuw-Zeeland dreigt een tekort aan
zaad- en eiceldonoren, omdat anoniem
doneren er nietmeermag.Maar ook hier
kan het eenvoudig zijn voor adoptie- of
donorkinderen omhun biologische ouders
te traceren. ‘Anonimiteit is een illusie.
Via DNA kun je iedereen vinden.’

Adoptiekinderenofkinderenvananoniemedono-
ren hebben online steedsmeermogelijkheden in
de zoektocht naar hun biologische ouders. Via
populaire websites zoals 23andMe of Family-
TreeDNA kunnen ze relatief makkelijk hun DNA
laten analyseren en zo in contact komenmet ver-
wanten.
OokStephRaeymaekers,voorzittervandevzw

Donorkinderen, stuurde een speekselstaal op.
“Supersimpel is dat. Je krijgt een kit in de bus, je
spuugt in een potje en je stuurt dat meteen met
DHL terug.Enkelewekenlaterkrijg jederesultaten
en kun je meteen in de DNA-databanken zoeken
naar biologische verwanten.”
Zelf vond ze éénmanmet wie ze heel ver ver-

wantis. “Ikhebhemeenmailgestuurd,maarvoor-
lopig heb ik nog geen reactie ontvangen. Sowieso
ken ik een heleboel donorkinderen die op deze
manierhunbiologischeouders,halfzussenofhal-
broers hebbengevonden.”
Via de online tools kunnen de gebruikers de

regelgeving over anonimiteit van donoren, die in
heelwat landengeldt, omzeilen.Duizendenmen-
senhebben zich via de grootste databankengere-
gistreerd, dus de kans dat je op iemand stootmet
dezelfde genen,wordt steeds groter. Zeker nuhet

almaar goedkoper wordt. Inmiddels kun je voor
amper 150 dollar (134 euro) bij 23andMe terecht.
“Somszijneracties,opVaderdagbijvoorbeeld, en
betaal je er nog amper 120dollar (107 euro) voor”,
weetRaeymaekers.
Dedriegrootstewebsitesbevatteneenenorme

hoeveelheidgegevens. “Daarnaasthebjenogeens
‘brugwebsites’”, verteltRaeymaekers, “waar jehet
ruwe DNA kunt uploaden en zo je zoektocht nog
verder kunt uitbreiden. Het gaat trouwens niet
alleen om kinderen die hun biologische ouders
zoeken. Evengoedregistrerendonorenzich,ofkin-
deren van donoren die hun halfbroers of -zussen
willenlerenkennen.Enhoemeermensenspeeksel
opsturen,hoegroterdekansdat je iemandvindt.”

MinisterJoVandeurzen(CD&V)onderzoektop
dit moment of een gelijkaardige DNA-databank
voorVlaandereneenmeerwaardeis. Inhetnajaar
moet daarover de beslissing vallen. De databank
moeteveneensadoptiekinderenofdonorkinderen
methunbloedverwantenherenigen.

Anonimiteit afscha!en?

Hoe dan ook zetten de databanken de discussie
overdeanonimiteit vandonorenopscherp. Ishet
überhaupt nog mogelijk om anoniem sperma of
eicellen te donoren? Katye Spector-Bagdady,
onderzoekeraanhetCenter forBioethics&Social
Sciences in Michigan, denkt van niet. “Als een
donor niet gevonden wil worden, dan moet die
gewoon niets doneren”, zegt ze in het magazine
Fast Company.
OokVeerleProvoost (BioethicsInstituteGhent),

geeft toe dat de nieuwe technieken het speelveld
hebben veranderd. “Veel mensen willen enkel
doneren op voorwaarde van anonimiteit. Ik zeg
niet datwe die optiemoeten afschaffen,maarwe
moeten henwel duidelijkmaken dat er altijd een
kansbestaat dat ze opgespoord zullenworden.”
Verschillendefertiliteitsartsenwaarschuwenal

langerdatzonderanonimiteithetaantaldonoren
zal kelderen. Gisteren nog trokken Nieuw-
Zeelandseartsenaandealarmbeloverhetgebrek
aan nieuwe donoren. Anoniem doneren is daar
sinds 2004verboden.
VoorStephRaeymaekers,dieophaar25stezelf

ontdektedathaarbiologischevadereenanonieme
spermadonor was, zijn dat valse argumenten.
“Anonimiteit iseenillusie.ViaDNAkunjeiedereen
vinden. Als je nietwil dat je kinderen je gaan zoe-
ken, danmoet je zemisschienniet verwekken.”

Krugerpark
moet dieren
afmaken
Het Krugerpark in Zuid-Afrika
wil wegens de aanhoudende
droogte in totaal 350 nijlpaar-
den enbuffels afmaken. Ze zul-
len in de komende maanden
doodgeschoten worden om de
overige dieren in het bij toeris-
ten populaire safaripark meer
kans op overleven te geven.
Wegens de droogte zijn er in

hetparkmindergrassenaanwe-
zig die als voedsel dienen voor
zowel buffels als nijlpaarden.
Vele dieren zullen daardoor
sowiesosterven,zeiwoordvoer-
der Ike Phaahla. Momenteel
leveninhetparkmeteenopper-
vlakte zo groot als Israël, rond
de 47.000 buffels en 7.500 nijl-
paarden. Het vlees van de afge-
maakte dieren zal onder arme
dorpsbewoners indeomgeving
vanhetpark inhetnoordoosten
vanhet land verdeeldworden.
ZuidelijkAfrikawordtgeteis-

terd door de ergste droogte in
30 jaar.Wegens deuitblijvende
regen zijn de opbrengsten van
de gewassen flink gedaald. In
ZimbabweenMozambique, de
armere buurlanden van Zuid-
Afrika,wordenmiljoenenmen-
sen bedreigd door hongers-
nood. !BELGA"

nijlpaarden en bu!els moeten

worden doodgeschoten om

de rest te redden

‘Als je niet wil dat je
kinderen naar je
op zoek gaan,
danmoet je ze
misschien

niet verwekken’

STEPH RAEYMAEKERS
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►Wat speeksel

volstaat voor

een relatief goed-

kope DNA-analyse.
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