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Voorstelling GOA Parenthood 

• An empirical bioethics approach to 
parenthood after medically assisted 
reproduction: 

 

• A combined ethical and psychological 
approach to understand genetic and social 
parenthood 



Medically assisted reproduction 

• Vruchtbare periode 

• Ovulatie – inductie 

• Inseminatie 

• IVF/ICSI 
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• An empirical bioethics approach to 
parenthood after medically assisted 
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• A combined ethical and psychological 
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Voorstelling GOA Parenthood 

“Post-treatment”: ouders en kinderen “Pre-treatment”: wensouders 

“Post-

donation”: 

eiceldonoren 

Lesbische 

gezinnen 

Heteroseksuele gezinnen Lesbisch Heteroseksueel   

Spermadonatie 

(anoniem) 

Eiceldonatie Spermadonatie 

(anoniem) 

Spermadonatie 

(anoniem) 

Eigen 

materiaal 

Eiceldonatie 

Spermadonatie 

(anoniem) 

Gekend* 

Anoniem Gekend* 

Anoniem Gekend 

* Deze groepen zijn aan elkaar gekoppeld. Een gekende eiceldonor werd niet geïncludeerd als de gekoppelde acceptor niet op 
de hoogte was. 



Voorstelling GOA Parenthood 

• Kwalitatief onderzoek 

• Semi-gestructureerde, diepte-interviews bij 
koppels 

• Kindinterviews (7 – 10 j) 

• Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde (uz 
Gent) 

• Auditingproces (Hill, Thompson & Williams, 1997) 
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Inleiding 

• De literatuur (Almack, 2005; Ben-Ari & Livni, 2006; Brennan & Sell, 2014; Brewaeys et al., 

1995; Chabot & Ames, 2004; Chapman et al., 2012; Frith et al., 2012; Gabb, 2006; Gartrell et al., 1996; 
Goldberg, 2006; Jones, 2005; Nordqvist, 2010, 2012a, 2012b; Reimann, 1998; Renaud, 2007; Suter et al., 
2008; Touroni & Coyle, 2002) 

– Lesbische koppels worden geconfronteerd met unieke 
beslissingen bovenop de beslissingen die alle 
(toekomstige) ouders moeten nemen 

• Wie zal het kindje dragen? 

• Hoe noemen we elkaar binnen het gezin (vb. mama, moeke)? 

• Waar kunnen we terecht voor steun en informatie? 



Inleiding 

• Deze studie 

– Overzicht van beslissingen over een langere periode 

– Diepte-analyse van beslissingen die weinig bestudeerd 
zijn 

– Focus op de onderhandelingen tussen de biologische 
(BM) en de sociale moeder (SM) 

– Rekrutering via een ziekenhuis 
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Methode 

• 18 lesbische ouders (9 koppels) 

• Inclusiecriteria 

– Kind geboren tussen 2002 en 2005  

– Eerste kind in die relatie 

– KID-behandeling (geen eiceldonatie binnen het koppel) 

– Gerekruteerd door hun counselor 

– Belg, Nederlandstalig 

• Thematische analyse (Braun & Clarke, 2006) 
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Resultaten 

Beslissingen bij lesbische koppels 

Zetten we de stap naar het ouderschap? 

Wie zal het kindje dragen? 

Gaan we samen door de behandeling? 

Gaan we onderling akkoord met een anonieme spermadonor? 

Hoe bepalen we het fenotype van de donor? 

Geven we borstvoeding aan het kind? 

Hoe verdelen we de taken en rollen binnen het gezin? 

Hoe noemen we elkaar binnen het gezin? 

Welke achternaam zal het kind dragen? 

Wie vieren we op moederdag? 

Gaat de sociale moeder het kind adopteren? 
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Gaan we onderling akkoord met een 
anonieme spermadonor? 

 

Sandy (SM): Nee, wij zeiden, we willen voor anoniem 
donorschap, want we willen niet dat hier ineens euh, 
een man aan de deur komt staan van, van euh: “Dat 
zijn wel mijn kinderen, ik kom die hier opeisen”, eh. 



Gaan we onderling akkoord met een 
anonieme spermadonor? 

• Gekende donatie had meer nadelen 

• Een anonieme donor: 

– Om de familie te beschermen 

– Om de sociale moeder te beschermen 

– In het belang van het kind 

– In het belang van de donor 



Gaan we onderling akkoord met een 
anonieme spermadonor? 

 

Beth (BM): Voor mij was dat misschien een optie. Maar, ik 
voelde heel snel aan van: “Oké, ik ben al diegene die 
eigenlijk toch wel die kinderwens had”. Dus ik had zoiets 
van: “Zij is dan al niet de biologische m-, moeder”. En dan 
voelde ik aan van: “Ja, dan is het voor haar wel belangrijk 
dat ze de enige is die er, allez, er dan als tweede persoon 
bij is”. En als er dan nog een derde bij kwam, dan voelde ik 
wel aan dat dat voor u, gevoelsmatig wel moeilijk kon zijn. 

 



Geven we borstvoeding aan het kind? 

Marie (BM): Ik denk dat we daar van in het begin een stukje van 
misschien, ja het gaat raar zijn, van onbewust toch van bewust geweest 
zijn. In die zin, euh, wij hadden ook allez, eigenlijk bewust gekozen om 
geen borstvoeding te geven, en gewoon de fles te geven. Omdat we ook zo 
iets hadden van, op dat moment is je kind echt heel dicht bij jou. En, dat 
kan je dan ook, wil je dat ook delen. We willen ook dat jij, dat je hem ook 
bij je hebt, dat je hem ook kan eten geven, dat je hem ook. Dat het niet 
enkel de luier verversen is, want dat is het minst aangename deel soms 
wel een keer, maar dat je ook zo (lacht) dat lichamelijk contact uiteindelijk 
dan hebt. Dus hadden we daar ook een gedeelde… taak allez ja, dat klinkt 
zo. 
Monica (SM): Ja, dat we alle twee hetzelfde gaven of deden voor 
Benjamin 
 



Geven we borstvoeding aan het kind? 

• Eén koppel koos ervoor geen borstvoeding te 
geven 

• De band met het kind 

• De meeste koppels kozen ervoor om 
borstvoeding te geven 

– Ervoeren dit niet als beslissing 

– Nood aan balans 

 



Geven we borstvoeding aan het kind? 

Int.: Vanaf wanneer hadden jullie het gevoel van: “Ok, nu 
ben ik een mama”? 
Martha (BM): Van het moment dat ik zwanger was, denk 
ik. 
Lyz (SM): Bij mij was dat van het moment dat ze er waren, 
dat ze geboren waren, ja. 
Martha: Ook als ik toen borstvoeding gaf? 
Lyz: Ja, ik kon nog altijd verse pampers aandoen, eh 
(lachen allebei). Ja eigenlijk, ja nee, ja. 
 



Wie vieren we op moederdag? 

• Sociale context 

• Meestal de biologische moeder 

• Vaderdag: belangrijk – gemakkelijk verlaten 

– Een gunst, geen recht 

– “Underdog” 



Wie vieren we op moederdag? 

 

Martha (BM): Ja, en d' er zijn veel juffen die, die echt, als ze nu 
een rijmke hebben met 'papa' of zo die dat echt weg doen en...  

Lyz (SM): 'Mams', ja. 

Martha: ...Er 'mams' bij zetten. Dus da 's zo echt, of, of gewoon 
doorstrepen en mams schrijven maar allez dat ze, dat ze, dat ge 
echt wel weet van allez ja ze houden er wel rekening mee... 

Martha: ...Dat vind 'k wel leuk eigenlijk. 



Wie vieren we op moederdag? 

 

Monica (SM): Ik ga daar niet moeilijk over doen, hij 
moet hij niet met moederkesdag twee stukken maken. 
Allez maakt hij iets met vaderkesdag, en is dat, kan ik 
dat gebruiken awel dan is het goed, eh (lacht). En kan ik 
dat niet gebruiken, awel dan is het voor opa of zo, eh 
(lacht).  

 



Wie vieren we op moederdag? 

 

Lauren (BM): Of soms van moederdag was 't dan voor 
den ene, en dan vaderdag was 't dan voor moeke 
bijvoorbeeld, voor den andere. 

Jill (SM): In 't begin wel. Nu op 't laatste niet meer 
omdat ze zeggen: “'t Is te veel werk dan”. Toen hebben 
we ook gezegd van: “Da 's geen probleem”. 



Overzicht 

• Voorstelling GOA Parenthood 

• Deelstudie bij lesbische koppels 

– Inleiding 

– Methode 

– Resultaten 

– Discussie en conclusie 



Discussie en conclusie 

• Lesbische koppels streven naar gelijkheid. Na DI is er 
echter een verschil tussen de BM en de SM m.b.t. de 
genetische link met het kind. 

– Initiatief bij de BM (vb. moederdag) 

– Initiatief bij de SM (vb. anonieme donor) 

– Gezamenlijke beslissing (vb. adoptie) 
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