PARTNERS IN ZORG

Mylène Bongartz en dr. Nathalie Dhont, IVF-specialist

Mylène Bongartz (32) uit Roermond en haar partner wilden graag
kinderen. Als lesbisch koppel beslisten ze hiervoor een beroep te doen
op een spermadonorcentrum.
“In Nederland bestaan lange wachtlijsten omdat anonieme donatie er
niet toegestaan is. Dan hoorden we van een ander lesbisch koppel in de
huisartsenpraktijk dat ze zeer goede ervaringen hebben met het spermadonorcentrum van Genk. We besloten de mogelijkheden in België en
Nederland verder te onderzoeken.”
“Voor ons waren een drietal factoren erg belangrijk. Eerst en vooral
wilden we geen enorme wachttijden. De wachttijden in Genk bleken
beduidend minder dan in Nederland en zelfs onbestaand. We konden er
onmiddellijk starten met het traject.”
“Daarbij konden we in België terugvallen op een anonieme zaaddonor.
In Nederland laat de wetgever geen anonieme donatie toe. We wisten
ook dat er in België gebruik gemaakt wordt van Deens sperma. Dat
vonden wij ook prettig omdat je zo geen verwantschap hebt in dezelfde
regio. Zodat we niet op straat moeten lopen en denken: oh, die mijnheer heeft hetzelfde loopje als onze dochter.”
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“Tot slot hadden we van kennissen vernomen dat zij in Nederland bij
een kliniek waren waar zij konden kiezen of de donor bijvoorbeeld sportief was, of eerder muzikaal… Des te meer keuzes ze maakten, des te
meer ze moesten betalen.”
“Zo’n manier van werken vonden wij ethisch gezien niet prettig. Dat in
België enkel de bloedgroep en de uiterlijke kenmerken van mijn vrouw
meegenomen worden, nl de lengte, de kleur van de ogen en het haar –
heeft uiteindelijk mee de doorslag gegeven bij onze keuze. En uiteindelijk: de uiterlijke kenmerken worden gematcht, maar je weet natuurlijk
niet in hoeverre dat lukt. Wij zijn gewoon heel blij dat er iemand is die
sperma voor ons wil doneren zodat wij een kindje kunnen krijgen.”
“Toen wij voor onze eerste dochter in het ZOL gestart zijn, viel ons de
snelheid op waarmee wij ons traject konden doorlopen. De afspraken
die elkaar heel goed opvolgden, de ruimte die er ook is om je eigen
vragen te stellen… Ik heb het allemaal als heel prettig ervaren.”
“Inmiddels hebben wij een dochter van bijna drie waar we heel gelukkig
mee zijn. En als alles goed loopt, mogen we van dezelfde donor misschien nog een tweede kindje verwachten.”

