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Show & Cultuur

Vrouwen met een kinderwens

laten zich met Deens zaad be-

vruchten, omdat Nederlandse

spermabanken met een groot

tekort aan donoren kampen.

Tonny van der Mee

Francine Wildenborg

Amsterdam

Vijf van de negen Nederlandse
sper mabanken insemineren vrou-
wen met sperma dat via internet in
het buitenland is besteld. Bij deze
klinieken staan al meer buiten-
landse donoren geregistreerd (ruim
320) dan er Nederlandse donoren
zijn. Het gros komt uit Denemar-
ken, waar de twee grootste sperma-
banken ter wereld staan. Dat blijkt
uit onderzoek van deze krant.
Nederland kampt al jaren met

een groot tekort aan spermadono-
ren. Momenteel staan bij de negen
spermabanken 297 actieve Neder-
landse donoren geregistreerd, blijkt
uit cijfers die het AD opvroeg. Maar
jaarlijks kloppen naar schatting
minstens 1.000 nieuwe vrouwen
aan voor een behandeling. Wacht-
tijden variëren nu van twee maan-
den tot anderhalf jaar.
Voor Deens donorzaad is geen

wachttijd. Na bestelling wordt dat
binnen enkele weken bezorgd. De
klinieken verwachten dat het ge-
bruik van dat zaad  zal toenemen.

De Deense spermabank Cryos, de
grootste ter wereld, levert sinds
2002 aan Nederlandse klinieken.
Dat resulteerde in 868 zwanger-
schappen. ,,Het neemt met de jaren
toe’’, zegt directeur Ole Schou. Al-
leen al dit jaar zijn 103 vrouwen met
het Deense zaad zwanger gewor-
den. ,,We verwachten dat dit er 150
of misschien 200 worden.’’ In De-
nemarken is het afstaan van sperma
minder een taboe, aldus Schou. 

25 kinderen
De klinieken in Groningen, Am-
sterdam, Arnhem en Voorburg
weigeren sperma van buitenlandse
donoren, omdat moeilijk te contro-
leren is hoeveel kinderen van een
donor er rondlopen. Cryos expor-
teert het zaad naar ruim tachtig
landen. In Nederland mag een do-
nor maximaal 25 donorkinderen
hebben. Al is het systeem niet wa-
terdicht: bij gebrek aan centrale re-
gistratie kan een donor in meerdere
klinieken 25 kinderen verwekken. 
Campagnes om meer donoren in

Nederland te werven hebben tot nu
toe geen resultaat gehad, betreurt
de werkgroep spermabanken van
de beroepsvereniging van gynaeco-
logen  NVOG. De klinieken denken
nu aan een overheidsspotje waarin
ouders vertellen hoe blij ze zijn met
hun spermadonor, een succescam-
pagne in Groot-Brittannië. P8
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