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INFORMATIE BETREFFENDE ANONIEME EICELDONATIE
Mevrouw
Met deze informatie wordt een beeld gegeven van de procedure van anonieme eiceldonatie, zodat met kennis
van zaken toestemming gegeven kan worden. De behandelende arts van het Leuvens universitair
fertiliteitscentrum (LUFC) blijft bereid om alle vragen met betrekking tot eiceldonatie te beantwoorden.
Aard en verloop van eiceldonatie
Eiceldonatie gebeurt volledig vrijwillig. Men kan in aanmerking komen als anonieme eiceldonor als men minimum
21 jaar en maximum 35 jaar oud is.
Vrouwen die onder leiding, gezag en toezicht staan van een personeelslid dat prestaties levert in het kader van de
activiteiten van het LUFC of hiermee gelieerde diensten, zoals de diensten Verloskunde-Gynaecologie,
Endocrinologie, Psychiatrie of Centrum Menselijke Erfelijkheid van UZ Leuven of studenten van de KU Leuven,
worden niet als donor in overweging genomen teneinde de vrije keuze om tot donatie over te gaan te garanderen.
Vrouwen die zelf met vruchtbaarheidsproblemen als patiënt in het LUFC behandeld werden, kunnen enkel in
aanmerking komen als eiceldonor wanneer zij zelf minstens één kind hebben en nadat de behandelingsfase van
het betreffende paar is afgerond, met andere woorden wanneer er geen actieve fertiliteitstherapie meer bezig of
gepland is. Voorafgaand aan eiceldonatie vindt een uitgebreid medisch onderzoek (lichamelijk onderzoek,
bloedname) plaats met als doel de gezondheidstoestand van de donor na te gaan. Bijzondere aandacht gaat naar
de mogelijke aanwezigheid van erfelijk overdraagbare ziekten of van besmettelijke ziekten die eventueel via
donatie zouden kunnen worden overgebracht. De donor heeft dus ook de verplichting om alle bekende erfelijke
aandoeningen binnen de familie te melden. Tijdens deze onderzoeken wordt de donor gezien door een
gynaecoloog en een geneticus (specialist inzake menselijke erfelijkheid). Verder wordt de donor minstens
tweemaal gezien door een fertiliteitspsycholoog om de psychologische aspecten van donatie te bespreken. Als de
donor vrij is bevonden van besmettelijke aandoeningen, erfelijk overdraagbare ziekten en/of psychologische
problemen, kan de donor worden aanvaard voor anonieme eiceldonatie nadat zij bijgaande overeenkomst heeft
ondertekend.
Eiceldonatie gebeurt op anonieme wijze door een vrijwillige eiceldonor die bereid is hiervoor de voorbereidende
onderzoeken, hormonale behandeling en eicelaspiratie te ondergaan. De bekomen eicellen worden bevrucht met
zaadcellen. Deze eicellen kunnen aldus niet meer worden teruggeëist, noch voor eigen gebruik worden
aangewend.
Doel van eiceldonatie
Het doel van anonieme eiceldonatie bestaat erin om met behulp van de gedoneerde eicellen een zwangerschap
tot stand te brengen bij een koppel met vruchtbaarheidsproblemen of bij een alleenstaande vrouw met
kinderwens.
Risico’s van eiceldonatie
Risico’s verbonden aan het hormonaal stimuleren van de eierstokken:
Het risico op een matig ovarieel hyperstimulatie syndroom is kleiner dan 6 procent en het risico op een ernstig
ovarieel hyperstimulatie syndroom is kleiner dan 2 procent. Individueel aangepaste voorzorgen worden genomen
om deze risico’s zo minimaal mogelijk te houden.
Risico’s verbonden aan het aanprikken van de follikels in de eierstokken:
Uit elke follikel die wordt aangeprikt, komt steeds een minimale hoeveelheid bloed in de buikholte terecht. Dat
gebeurt ook bij een natuurlijke eisprong. Deze kleine bloeding stopt bijna steeds vanzelf. Ook kan de plaats waar
de naald door de schedewand is gegaan nog wat nabloeden. De kans op een intra-abdominale bloeding is echter
zeer laag (<0.35%). Het is uitzonderlijk dat er door de punctie een infectie wordt teweeggebracht (risico <0.3%).
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Als tijdens de dagen na de punctie toch koorts zou optreden, moet u dit onmiddellijk aan de vroedvrouw of arts
melden.
Verder is er altijd een gering risico op overgevoeligheid na medicatie die voor de stimulatie van de eierstokken
wordt gebruikt of die bij de anesthesie of lokale verdoving tijdens de eicelaspiratie wordt gebruikt.
Tot en met het moment van de eicelaspiratie zal tijdens de hormonale stimulatie aan de donor worden gevraagd
om regelmatig naar het ziekenhuis te komen voor bloednames en echografieën om de behandeling op te volgen.
Dit kan eventueel werkverlet met mogelijke financiële gevolgen met zich meebrengen.
De donor moet zich vooraf goed beraden over de eventuele psychologische weerslag van de donatie voor zichzelf,
de relatie met een eventuele partner en de huidige of toekomstige eigen kinderen. De donor is zich ervan bewust
dat het afstaan van het genetisch materiaal definitief is en dat er genetische kinderen geboren kunnen worden
die de donor nooit zal kennen en met wie er geen enkele familiale band kan zijn. Er is stilgestaan bij de motivatie
om donor te worden, de anonimiteit en de eventuele sociale druk die de donor voelt.
Financiële aspecten van eiceldonatie
De kosten van de voorbereidende onderzoeken en van de hormonale behandeling inclusief eicelaspiratie die nodig
zijn voor anonieme eiceldonatie zullen u worden aangerekend. Ter vergoeding van deze onkosten zal u na de
eicelaspiratie een forfaitair bedrag van 1000 euro ontvangen.
Gevolgen van eiceldonatie
De donor kan de donatieprocedure beëindigen mits melding hiervan aan het LUFC. Het LUFC kan eveneens
beslissen om de procedure stop te zetten op basis van gegronde redenen bepaald door de verantwoordelijke
artsen van het LUFC.
Het afstaan van eicellen is in principe onvoorwaardelijk en onherroepelijk van zodra de eicellen zijn bekomen. Dit
betekent onder andere dat de eiceldonor afstand doet van al haar rechten op de afgestane eicellen en dat de
eiceldonor geen enkele aanspraak maakt op de met haar eicellen verwekte kinderen.
De anonimiteit van zowel de donor als van de receptor van de eicel wordt strikt gewaarborgd. De eiceldonor
verbindt er zich dan ook toe de identiteit van de receptor niet op te sporen. Ook de receptor ontvangt geen
informatie van welke aard ook over de eiceldonor.
Als de afgestane eicellen niet langer voor donatie bruikbaar zijn, dient de donor een andere bestemming voor de
eicellen aan te geven (afstaan voor wetenschappelijk onderzoek of vernietiging van de overtallige eicellen).
Eiceldonatie is voor iedere donor bij wet beperkt: er mogen bij maximaal zes verschillende koppels een of
meerdere kinderen geboren worden met eicellen van eenzelfde donor. Deze beperking is noodzakelijk omdat een
onbeperkt aantal geboorten in de toekomst het risico op consanguïniteit (bloedverwantschap) verhoogt.
Deze informatienota ‘Informatie betreffende anonieme eiceldonatie’ is voor u bestemd. Als u instemt met deze
behandeling, dient u bijgaande ‘Overeenkomst betreffende anonieme eiceldonatie’ volledig ingevuld en
ondertekend terug te sturen naar LUFC, ‘contractenadministratie’, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven of naar
contractenLUFC@uzleuven.be.
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Tussen het Leuvens universitair fertiliteitscentrum,

 en mevrouw .............................................................

UZ Leuven,

geboren op

................/ .................... /.....................

vertegenwoordigd door

wonend in

.............................................................

prof. dr. Karen Peeraer

.............................................................
rekeningnummer .......................................................

hierna genoemd LUFC, enerzijds,

hierna genoemd de eiceldonor, anderzijds,

wordt het volgende overeengekomen:


De eiceldonor verklaart dat zij voldoende informatie van het LUFC heeft ontvangen over de procedure van
eiceldonatie en dat zij de informatienota ‘Informatie betreffende anonieme eiceldonatie’ heeft ontvangen,
gelezen en begrepen. Zij geeft toestemming aan het LUFC voor het afstaan van eicellen en stelt zich volledig
vrijwillig kandidaat voor eiceldonatie. Zij is op de hoogte van de medische risico’s van eiceldonatie.



De eiceldonor geeft haar akkoord om alle onderzoeken te ondergaan en alle medische gegevens die
noodzakelijk zijn te verstrekken waarmee het LUFC kan nagaan of de gedoneerde eicellen bruikbaar zijn voor
donatie. De eiceldonor verbindt zich ertoe om ieder risico op seksueel overdraagbare aandoeningen te
vermijden. Zij belooft elke wijziging in haar gezondheidstoestand te zullen rapporteren aan het LUFC, in het
bijzonder voor wat betreft het optreden van seksueel overdraagbare aandoeningen. Zij belooft eveneens elke
nieuwe informatie die wordt bekomen over haar genetische toestand en die haar tot op heden onbekend is,
te zullen meedelen aan het LUFC, zelfs wanneer deze geen rechtstreekse invloed zou hebben op haar
gezondheidstoestand.



De eiceldonor bevestigt dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn en overeenkomstig haar kennis.



Het afstaan van eicellen is in principe onvoorwaardelijk en onherroepelijk van zodra de eicellen zijn bekomen.
Dit betekent onder andere dat de eiceldonor afstand doet van al haar rechten op de afgestane eicel(len) en
dat de eiceldonor geen enkele aanspraak maakt op het kind of de kinderen geboren na eiceldonatie. De
eiceldonor is ervan op de hoogte dat zowel haar eigen anonimiteit als de anonimiteit van de receptor strikt
gewaarborgd wordt. De eiceldonor verbindt zich ertoe om de identiteit van de receptor niet op te sporen en
ze weet dat de receptor geen informatie van welke aard ook over de eiceldonor ontvangt.



De eiceldonor weet dat zij ten allen tijde de donatieprocedure kan beëindigen mits melding hiervan aan het
LUFC en dat eveneens door het LUFC kan worden verzocht de deelname te onderbreken wanneer hiertoe
gegronde redenen zijn die bepaald worden door de verantwoordelijke artsen van het LUFC. Als de afgestane
eicellen niet langer voor donatie bruikbaar zijn, wenst de eiceldonor om (geef uw beslissing aan door  aan
te kruisen):


 deze eicellen af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. *
 deze eicellen te vernietigen.

* Als de eicellen niet geschikt zijn voor wetenschappelijk onderzoek, of als het aantal eicellen beschikbaar
voor onderzoek het nodige aantal overschrijdt, dan zullen de eicellen worden vernietigd.


Als er ten gevolge van de eiceldonatie kinderen met erfelijke afwijkingen worden geboren, dan zal de arts de
eiceldonor in haar eigen belang  wel / niet (schrappen wat niet past) hiervan op de hoogte brengen.



De eiceldonor gaat ermee akkoord om haar huidige en toekomstige adressen steeds mee te delen aan het
LUFC om communicatie blijvend mogelijk te maken in de eerste tien jaar na eiceldonatie sedert ondertekening
van het contract.
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De eiceldonor weet dat er bij wet een beperkt aantal kinderen geboren mogen worden met haar eicellen en
dat zij nadien niet meer zal kunnen deelnemen aan eiceldonatie in het LUFC of in andere centra.



De procedure voor anonieme eiceldonatie werd goedgekeurd op multidisciplinair stafoverleg.

Opgesteld in twee exemplaren te Leuven op  ……../……../………., waarbij het ene bestemd is voor het LUFC, het
andere voor de eiceldonor.

Naam eiceldonor
....................................................
....................................................
geboren op ...... / ........ / ..............

prof. dr. Karen Peeraer
Beheerder weefselbank LUFC


gelezen en goedgekeurd
handtekening mevrouw

Gelieve deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar LUFC,
‘contractenadministratie’, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven of contractenLUFC@uzleuven.be.
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