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INFORMATIE BETREFFENDE GEKENDE SPERMADONATIE - DONOR
Meneer,
Met deze informatie wordt een beeld gegeven van de procedure van gekende spermadonatie, zodat u met kennis
van zaken toestemming kan geven. De behandelende arts van het Leuvens universitair fertiliteitscentrum (LUFC)
is steeds bereid om al uw vragen met betrekking tot uw spermadonatie te beantwoorden.
Doel van gekende spermadonatie
Het doel van gekende spermadonatie bestaat erin om met behulp van uw gedoneerde sperma een zwangerschap
tot stand te brengen bij een koppel dat u kent met vruchtbaarheidsproblemen en die u gevraagd hebben om
spermadonor te zijn. Dit koppel wordt behandeld in het LUFC en er is een medische indicatie voor
spermareceptie.
Het sperma dat u doneert zal enkel bij deze wensouders gebruikt worden. Deze spermadonatie gebeurt volledig
vrijwillig.
Voorwaarden en voorafgaande onderzoeken
U dient aan deze voorwaarden te voldoen:
-

-

U doneert volledig vrijwillig. Wanneer u druk (openlijk of onderliggend) ervaart, kan u dit in vertrouwen
melden tijdens de voorbereidende onderzoeken. Wanneer het LUFC het bestaan van enige vorm van
druk ervaart in de donor-receptor relatie, kan het LUFC op elk moment beslissen het traject stop te
zetten.
U mag geen financiële vergoeding of enige andere tegemoetkoming (tenzij een
vervoersonkostenvergoeding) ontvangen van de wensouders voor uw donatie.
U bent bereid een aantal voorbereidende onderzoeken te ondergaan:
o Grondig kwaliteitsonderzoek van uw sperma.
o Uitgebreid medisch onderzoek (lichamelijk onderzoek, bloed- en urineonderzoek) met als doel
uw gezondheidstoestand na te gaan en besmettelijke ziekten op te sporen die eventueel via
donatie zouden kunnen worden overgebracht. U gaat hiervoor op consultatie bij de androloog
(specialist inzake mannelijke vruchtbaarheid).
o Screening naar mogelijke aanwezigheid van erfelijk overdraagbare ziekten. U wordt gezien
door een geneticus (specialist inzake menselijke erfelijkheid) en bent bereid een bloedstaal te
geven voor DNA-onderzoek (chromosoomanalyse en dragerschap op mucoviscidose). U bent
verplicht om alle bekende erfelijke aandoeningen in uw familie te melden.
o Gesprek(ken) bij de fertiliteitspsycholoog om de psychologische aspecten van uw donatie te
bespreken.

Als uw spermakwaliteit goed is bevonden en de voorbereidende onderzoeken geen afwijkingen tonen, kan u als
spermadonor worden aanvaard.
We zullen u dan vragen om bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen. De donatie kan pas starten nadat alle
onderzoeken zijn afgerond, u door het LUFC aanvaard bent als donor en u schriftelijk akkoord bent gegaan om
spermadonor te zijn.
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Verloop van de spermadonatie
U geeft een aantal spermastalen af in het laboratorium van het LUFC. Deze stalen worden na controle
onmiddellijk ingevroren en bewaard. Bij elke staalafgifte wordt een bloedname uitgevoerd om eventuele
besmettelijke ziekten op te sporen. Als de bloedname normaal is, zal het ingevroren sperma worden vrijgegeven
en kan het gebruikt worden voor kunstmatige bevruchting bij het koppel dat u kent met een medische indicatie
voor spermareceptie.
U kan steeds beslissen om de donatieprocedure te beëindigen mits melding hiervan aan het LUFC. Dit kan tot
aan de afgifte van het spermastaal.
Het LUFC kan eveneens beslissen om de procedure stop te zetten op basis van gegronde redenen bepaald door
de verantwoordelijke artsen van het LUFC.
Wanneer komt u niet in aanmerking als spermadonor?
Mannelijke partners van koppels die in het LUFC behandeld worden, kunnen enkel in aanmerking komen als
spermadonor wanneer de behandelingsfase van het koppel is afgerond, met andere woorden wanneer er geen
actieve fertiliteitstherapie meer bezig of gepland is.
Risico’s van spermadonatie
U moet zich vooraf goed beraden over de eventuele psychologische weerslag van de donatie voor uzelf, de relatie
met een eventuele partner en uw huidige of toekomstige eigen kinderen. U moet er zich van bewust zijn dat
donatie van spermacellen definitief is.
We vragen u om uitgebreid stil te staan bij uw motivatie om donor te worden, bij het bestaan van druk (openlijk
of onderliggend) in de donor-receptor relatie, het belang van duidelijke grenzen in de relaties tussen u als donor
en de receptor, de betrokkenheid van de respectievelijke partners, veranderingen in de relatie tussen u als donor
en de receptor en hoe deze veranderingen op lange termijn kunnen evolueren.
Financiële aspecten van spermadonatie
De kosten van de voorbereidende onderzoeken worden niet aan u persoonlijk aangerekend.
Gevolgen van spermadonatie
Het afstaan van sperma is in principe onvoorwaardelijk en onherroepelijk van zodra alle nodige onderzoeken
verricht zijn en de spermastalen zijn afgestaan.
De spermadonor doet afstand van al zijn rechten op het afgestane sperma en kan geen enkele aanspraak maken
op de met zijn sperma verwekte kinderen.
U zal door het LUFC niet op de hoogte worden gehouden van het verdere verloop van de behandeling van dit
koppel, eventuele zwangerschap en geboorte (noch kort na de donatie, noch verder in de toekomst). Enkel indien
ten gevolge van de spermadonatie kinderen met erfelijke afwijkingen werden geboren en u er voor koos hierover
geïnformeerd te worden, zal het LUFC u hiervan op de hoogte brengen.
Vanaf de inseminatie/ICSI-behandeling met de gedoneerde gameten spelen de afstammingsregels zoals bepaald
in het Burgerlijk Wetboek in het voordeel van de wensouders die de gameten ontvangen hebben.
Donoren van gameten kunnen geen rechtsvordering instellen betreffende de afstamming of de daaruit
voortvloeiende vermogensrechtelijke gevolgen. Ook de receptoren van gameten en het kind geboren dankzij de
inseminatie van gameten kunnen geen rechtsvordering instellen betreffende de afstamming of de daaruit
voortvloeiende vermogensrechtelijke gevolgen tegen de donor van gameten (art 56 van de Wet van 6 juli 2007
betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten).
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Als de resultaten van de medische onderzoeken onverenigbaar zijn met donatie, zullen de reeds ingevroren
stalen vernietigd worden.
Deze informatienota ‘Informatie betreffende gekende spermadonatie’ is voor u bestemd. Als u instemt met deze
behandeling, dient u bijgaande ‘Overeenkomst betreffende gekende donatie van sperma tussen spermadonor
en wensouders’ volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar LUFC, ‘contractenadministratie’, UZ
Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven of contractenLUFC@uzleuven.be.
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