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Mevrouw, partner 

Met deze brief willen wij u informeren over de mogelijkheid om donorsperma uit de LUFC-spermadonorbank te 
reserveren voor toekomstige behandelingen. De behandelende arts van het Leuvens universitair 
fertiliteitscentrum (LUFC) blijft bereid om al uw vragen te beantwoorden. 

Doel van het reserveren van donorsperma uit de LUFC-donorbank 
U heeft in het LUFC een of meerdere behandelingen gehad met donorsperma. Deze medische 
vruchtbaarheidsbehandeling resulteerde in een zwangerschap. 

Wanneer u wenst dat voor eventueel toekomstige inseminaties stalen van dezelfde spermadonor worden 
gebruikt, kan u met deze overeenkomst het donorsperma reserveren op uw naam (wensouders). 

Hoe donorsperma uit de LUFC-donorbank reserveren 
Wanneer u beslist om donorsperma te reserveren, moet u dit aan uw behandelende arts meedelen.  

Het donorsperma wordt na het ondertekenen van de overeenkomst voor zes jaar bewaard op uw naam 
(wensouders). Voor het reserveren van het donorsperma wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Dit forfaitair 
bedrag houdt in : 

 de kostprijs van het donorsperma voor zes inseminaties; 

 het bewaren van het sperma gedurende zes jaar; 

 administratieve kosten. 

Er wordt voldoende donorsperma voor zes inseminaties gereserveerd. De onkosten van het gereserveerde 
donorsperma kunnen niet teruggevorderd worden van het LUFC, wanneer blijkt dat u niet alle donorsperma nodig 
heeft (bv. na het afsluiten van uw kinderwens).  

Wanneer u na zes jaar geen contact opneemt met het LUFC met betrekking tot het verlengen van de 
overeenkomst, komt het donorsperma opnieuw ter beschikking van het LUFC. 

Deze informatienota ‘Informatie betreffende reserveren van donorsperma uit de LUFC-spermadonorbank’ is 
voor u bestemd. Als u hiermee instemt, dient u bijgaande ‘overeenkomst betreffende reserveren van 
donorsperma uit de LUFC-spermadonorbank’ volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Leuvens 
universitair fertiliteitscentrum, contractenadministratie, Herestraat 49, 3000 Leuven of 
contractenLUFC@uzleuven.be.  
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Tussen het Leuvens universitair fertiliteitscentrum,  en mevrouw  ..................................................... 

UZ Leuven, geboren op   ............. / .............. /..................... 

vertegenwoordigd door en partner   ..................................................... 

prof. dr. Karen Peeraer  geboren op  ............. / .............. /..................... 

 wonend in   ..................................................... 

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

hierna genoemd LUFC, enerzijds,  hierna genoemd de wensouders, anderzijds, 

wordt het volgende overeengekomen: 

 Er wordt donorsperma gereserveerd van dezelfde donor waarmee in een vorige fertiliteitsbehandeling een 
succesvolle zwangerschap werd bekomen. Het donorsperma wordt na het ondertekenen van de overeenkomst 
voor zes jaar op naam van de wensouders bewaard. 

 Er wordt voldoende donorsperma voor zes inseminaties gereserveerd. Wanneer de wensouders zes jaar na 
het ondertekenen van het contract geen contact opnemen met het LUFC met betrekking tot het verlengen van 
de overeenkomst of na volbrachte zwangerschapswens, komt het donorsperma opnieuw ter beschikking van 
het LUFC. De termijn kan op uitdrukkelijk verzoek van de wensouders ingekort worden of wegens bijzondere 
omstandigheden verlengd worden. Het LUFC kan weigeren om op het verzoek in te gaan om de 
bewaringstermijn te verlengen. Het verzoek van de wensouders voor verandering in termijn of voor wijziging 
van de overeenkomst moet met een aangetekend schrijven worden doorgegeven aan Leuvens universitair 
fertiliteitscentrum, contractenadministratie, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven. De wijziging tot 
verlenging zal opgenomen worden in een nieuwe overeenkomst, ondertekend door alle partijen.  

 Voor het reserveren van het donorsperma wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Dit bedrag bedraagt 
€ 1935,23 op datum van 1 januari 2020. Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de 
gezondheidsindex (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/) van 
december van het voorgaande jaar. Dit bedrag houdt in :  

♦ de kostprijs van het donorsperma voor zes inseminaties; 
♦ het bewaren van het donorsperma gedurende zes jaar; 
♦ administratieve kosten. 

 De onkosten van het gereserveerde donorsperma kunnen niet teruggevorderd worden van het LUFC wanneer 
blijkt dat de wensouders niet alle donorsperma nodig hebben. 

 Het LUFC is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van het opgeslagen donorsperma in geval van overmacht 
(zoals bv. brand, diefstal, storing in de elektriciteitsvoorziening of andere van buitenaf komende oorzaken). 

 Het donorsperma komt opnieuw ter beschikking van het LUFC 
♦ bij scheiding, echtscheiding, wanneer één van de wensouders definitief niet meer in staat is 

beslissingen te nemen of wanneer de wensouders een onoplosbaar meningsverschil hebben; 
♦ wanneer één van de wensouders overlijdt. 

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

  
 
   
prof. dr. Karen Peeraer  gelezen en goedgekeurd gelezen en goedgekeurd 
Beheerder weefselbank LUFC handtekening mevrouw  handtekening partner   
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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