
Zorg voor meer afwisseling 
en vormen van informatie 
over de donor.  

Doe vervolgonderzoek 
naar de praktische 
gevolgen en uitvoering 
van dit advies. 

Zorg voor goede voorlichting, 
begeleiding en ondersteuning in 
alle fasen van het opgroeien voor 
donorkinderen, ouders, donoren 
en de mensen om hen heen.

Advies over leeftijdsgrenzen in de wet over donorinformatie:
Geef gezinnen op elk gewenst moment toegang tot informatie over de donor
De overheid heeft advies gevraagd over de 
leeftijd waarop donorkinderen informatie 
over de donor kunnen krijgen.  

Wat vinden 
donorkinderen, 

ouders en 
donoren zelf?

 Welke regels 
zijn nodig om 

iedereen te 
beschermen?

Wat is een 
goede 

leeftijdsgrens?

Sociale en uiterlijke 
kenmerken donor:
• Rood haar
• Blauwe ogen
• Beroep is kok
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ONS ADVIES
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DE SITUATIE

Stel geen leeftijdsgrenzen inAls donorkinderen informatie 
willen over de donor, dan mag 
dit pas als zij 12 en 16 jaar zijn.

ALTIJD

Zorg voor 
informatie 
over de 
donor op 
elk gewenst 
moment.

Advies over leeftijdsgrenzen in de wet over donorinformatie:
Geef gezinnen op elk gewenst moment toegang tot informatie over de donor



Waarom adviseren we dit?

Netwerk
Een leeftijdsgrens gaat over één 
persoon. Dit past niet bij vragen 
over afstamming. Die gaan altijd 
over meerdere personen: over 
relaties, gezinnen en families.

Mensenrecht
Weten van wie je afstamt is een 
kinder- en mensenrecht. Wil de 
overheid dit recht beperken met een 
leeftijdsgrens? Dan kan dit alleen met 
een goede uitleg. Die uitleg is er nu 
niet. Uit ons onderzoek komt geen 
andere leeftijdsgrens die voor álle 
donorkinderen passend is. Elk kind  
is anders en maatwerk is nodig.

Kwetsbare leeftijd
De leeftijdsgrenzen die de overheid stelt vallen in de 
puberteit. Dit is een kwetsbare tijd.

Geen toegang tot informatie
Heeft iemand geen toegang tot informatie over de donor?  
Dan kan dit zorgen voor gevoelens van onrecht. 
Ook geven donorkinderen aan dat zij een deel van 
hun identiteit missen. Of angst hebben dat ze een 
liefdesrelatie beginnen met donorhalfbroers of –zussen. 

Zoeken
Donorkinderen kunnen op internet al eerder 
zoeken naar donoren en donorhalfbroers 
en -zussen. Ook wordt informatie al eerder 
gedeeld met jongere broers of zussen, 
omdat er vaak meer donorkinderen in één 
gezin opgroeien. Hoeveel zin heeft het stellen 
van leeftijdsgrenzen in de wet dan nog?

Privacy donoren
De overheid wil de privacy van donoren 
beschermen, maar heeft niet goed 
uitgelegd waarom dat nodig is. Er is bijna 
geen onderzoek naar wat donoren zelf 
willen. De donoren in ons onderzoek staan 
open voor het eerder delen van informatie.  

Dit onderzoek is gefinancieerd door het ZonMw-programma Ethiek en Gezondheid, projectnummer 854020003.

Gezinnen
Gezinnen weten zelf het beste op 
welke manier en op welk moment 
het past om toegang te krijgen tot 
informatie over de donor. Het is niet 
nodig dat de overheid dit bepaalt. 

Zeker niet omdat mensen hierdoor ook problemen 
ervaren. Gezinnen hebben hier wel voorlichting en 
ondersteuning bij nodig.   


