Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
Sinds 2004 worden de gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB), bewaart en beheert deze gegevens ten minste tachtig jaar. Op verzoek
verstrekt SDKB deze gegevens aan het donorkind, de ouders of de huisarts. Vrouwen met een vrouwelijke partner
kunnen bij ons terecht voor het aanvragen van een ouderschapsverklaring voor het juridisch ouderschap bij de
geboorteaangifte of de meemoederadoptieprocedure. Verder geeft SDKB voorlichting en zorgt voor deskundige
begeleiding bij verstrekking van de gegevens.

Aanvragen donorgegevens
Ouders
Tot een kind 12 jaar is, mogen ouders de sociale en fysieke gegevens over de donor opvragen. De sociale en
fysieke donor-gegevens worden verstrekt in een zogenaamd ‘donorpaspoort’. In het ‘donorpaspoort’ staat
hoe de donor er ongeveer uitziet, staan gegevens over de persoonlijkheid van de donor en wat voor soort
werk de donor doet.

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar
Kinderen van deze leeftijd kunnen zelf bij SDKB de sociale en fysieke gegevens over de donor opvragen. Het
‘donorpaspoort’ bevat dezelfde gegevens als het ‘donorpaspoort’ die door de ouders opgevraagd kan
worden. Wanneer kinderen van 12 tot en met 15 jaar gegevens bij ons opvragen, ontvangt de moeder die
bevallen is van het kind een bericht over deze aanvraag. Ouders kunnen ook een kopie opvragen van de
sociale en fysieke gegevens van de donor zoals deze verstrekt zijn aan het kind.

Kinderen vanaf 16 jaar
Kinderen van 16 jaar of ouder kunnen zowel het ‘donorpaspoort’ als de persoonsidentificerende gegevens
van de donor opvragen. Deze gegevens bestaan uit de naam, geboortedatum en woonplaats van de donor
die bij ons bekend zijn. Deze gegevens worden in een begeleid traject overgedragen.

Huisarts
De SDKB bewaart ook enkele medische gegevens van de donor.
De huisarts van het donorkind kan deze gegevens bij ons opvragen. Deze medische gegevens bestaan uit de
bij de SDKB bekende bijzonderheden over de gezondheid van de donor. Meestal gaat het alleen om de
bloedgroep van de donor, omdat klinieken een donor niet gebruiken als uit de screening blijkt dat er
bijzonderheden zijn in de gezondheid van de donor of zijn familie. Voor meer informatie over hoe de donor
precies gescreend is, kunt u terecht bij de kliniek.

Donorgegevens opvragen?
Donorgegevens kunnen worden opgevraagd via www.donorgegevens.nl.
Dit gaat via een aanvraagformulier na inloggen met DigiD.

Belangrijk
SDBK heeft enkel donorgegevens wanneer een Nederlandse kliniek betrokken is bij de behandeling.
Tussen deze informatie en een aanvraag kan veel tijd zitten. Kijk daarom op de website voor actuele informatie.

