Ben je verwekt door KID
en op zoek naar je donor
of halfbroers of -zussen?
Was je ooit anonieme
donor en wil je meewerken
aan de zoektocht van
donorkinderen?
Fiom-KID-register/DNA-databank
brengt een ontmoeting dichterbij

DNA
Gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening,
preventie en expertiseoverdracht

•
•
•

Besluitvorming bij onbedoelde zwangerschap en nazorg,
tienerzwangerschap en tienerouderschap
Vruchtbaarheidsproblemen, ongewenste kinderloosheid,
zwangerschapsverlies
Afstand ter adoptie, adoptienazorg en
(inter)nationale zoekacties naar biologische familie

Tot 2004 gebeurde spermadonatie meestal anoniem.
Contact tussen donorkinderen en donoren was daardoor
niet mogelijk. Nu kunnen zij mogelijk wel met elkaar in
contact komen door zich in te schrijven in het Fiom-KIDregister en hun DNA-gegevens op te laten nemen in de
Fiom-DNA-databank. In samenwerking met het Canisius
Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen worden DNA-profielen
gemaakt. Deze profielen worden met elkaar vergeleken met
het doel een match te vinden tussen donor en donorkind
en/of donorkinderen onderling. Het Fiom-KID-register met
de daaraan gekoppelde DNA-databank is uniek in Europa.
Hoe meer inschrijvingen, hoe groter de kans op een match.
Op www.fiom.nl staat meer informatie over het FiomKID-register en de DNA-databank, onder meer over de
voorwaarden voor inschrijving, welke matches mogelijk zijn,
waar bloed kan worden afgenomen voor de DNA-databank
en wat de kosten hiervoor zijn. De formulieren voor de
inschrijving in het register zijn ook via deze site
te downloaden.
Donorkinderen hebben vaak vragen over hun
biologische afkomst. ‘Op wie lijk ik? Waar komen mijn
karaktereigenschappen vandaan? Zijn er nog meer kinderen
van dezelfde donor en wat was het motief van de donor om
sperma af te staan? Komen er erfelijke ziektes in de familie
voor?’
Donoren kunnen zich afvragen of hun donaties anderen
daadwerkelijk hebben geholpen en welke kinderen daar uit
voortgekomen zijn. Veel donoren willen deze kinderen best
helpen aan informatie over hun genetische achtergrond.
De Fiom heeft jarenlange ervaring met vragen over
afstamming, identiteit en zoeken naar familieleden.
Op basis daarvan bieden de hulpverleners van de Fiom
ondersteuning en begeleiding aan donorkinderen,
donoren en wensouders.

Kijk voor meer informatie op www.fiom.nl,
onder de button KID-register/DNA-databank
of bel: 073-6911450.

