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INFORMATIE BETREFFENDE GEKENDE SPERMARECEPTIE - WENSOUDERS
Mevrouw, partner
Met deze informatie wordt een beeld gegeven van de procedure van spermareceptie met een gekende donor,
zodat u met kennis van zaken toestemming kan geven. De behandelende arts van het Leuvens universitair
fertiliteitscentrum (LUFC) is steeds bereid om alle vragen met betrekking tot deze behandeling te beantwoorden.
Doel van spermareceptie met een gekende donor
Het doel van de behandeling bestaat erin om bij u een zwangerschap tot stand te brengen door middel van
inseminatie met ingevroren donorsperma of door uw eicellen te bevruchten met het ingevroren donorsperma,
waarna de bevruchte eicel bij u wordt ingebracht. Het sperma wordt gedoneerd door iemand die u kent en zal
enkel voor uw behandeling gebruikt worden.
Voorwaarden
-

-

-

U bent in behandeling bij het LUFC en er is een medische indicatie voor spermareceptie.
U bent bereid om voorafgaand aan de donatie op gesprek te gaan bij de fertiliteitspsycholoog om de
psychologische aspecten van het gebruik van donorsperma van een gekende donor te bespreken.
De donor is iemand die u kent en die bereid is om volledig vrijwillig sperma te doneren. 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.
De donor mag van u geen enkele financiële vergoeding of enige andere tegemoetkoming (tenzij een
vervoersonkostenvergoeding) ontvangen voor de donatie.
De donor moet aan een aantal voorwaarden voldoen en moet bereid zijn om een aantal voorafgaande
onderzoeken te ondergaan. Hij kan enkel als donor aanvaard worden als de spermakwaliteit goed is
bevonden en de voorbereidende onderzoeken geen afwijkingen tonen.
De donor moet schriftelijk akkoord gaan om spermadonor te zijn.

Verloop van spermareceptie
De donatie kan pas starten nadat alle onderzoeken zijn afgerond, de donor door het LUFC aanvaard is als donor
en hij schriftelijk akkoord is gegaan om spermadonor te zijn. De spermastalen worden na donatie gecontroleerd
op hun kwaliteit, onmiddellijk ingevroren en bewaard.
Als alle wettelijke criteria voor vrijgave van het spermastaal vervuld zijn kan het spermastaal vrijgegeven worden.
Het ingevroren donorsperma kan dan gebruikt worden in een behandeling met intra-uteriene inseminatie (IUI)
of in een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) met embryotransfer. Bij een IUI-behandeling wordt het
ingevroren donorsperma in de baarmoeder van de vrouw (receptor) ingebracht. Bij een ICSI-behandeling worden
de eicellen van de vrouw (receptor) na aspiratie bevrucht met het ingevroren sperma van een gekende donor.
De hieruit bekomen embryo’s kunnen hetzij in dezelfde cyclus, hetzij na invriezing/ontdooiing worden
ingebracht.
Risico’s van spermareceptie
Zoals bij elke medische vruchtbaarheidsbehandeling biedt spermareceptie geen garantie op een zwangerschap.
In het algemeen eindigt tien tot twintig procent van de zwangerschappen in een miskraam en bij elke
zwangerschap kunnen complicaties optreden, ook bij zwangerschappen na behandeling met ingevroren
donorsperma. In vergelijking met andere zwangerschappen na medisch begeleide bevruchting zijn aan een
zwangerschap na behandeling met ingevroren donorsperma geen merkelijk hogere risico’s verbonden.
Terugplaatsing van meer dan 1 embryo kan aanleiding geven tot een meerlingzwangerschap die gepaard gaat
met een groter risico op vroegtijdige contracties en geboorte, verhoogde bloeddruk, verminderd
geboortegewicht enz. Het aantal teruggeplaatste embryo’s wordt in gezamenlijk overleg bepaald tussen
wensouders, de embryoloog en de arts. In de doorsnee bevolking wordt een bepaald percentage (in de orde van
3%) van de kinderen geboren met een fysieke of een mentale afwijking. Dit kan ook na behandeling met
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ingevroren donorsperma optreden. Het voorkomen van dergelijke afwijkingen valt niet te controleren door de
geneeskunde.
Alle spermadonoren worden getest op infectieziekten zoals HIV, cytomegalovirus, hepatitis, chlamydia en syfilis.
De procedure met ingevroren donorsperma houdt een minimaal risico in op seksueel overdraagbare
aandoeningen zoals gonorroe, syfilis, herpes, hepatitis en HIV, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die werden
genomen ter preventie hiervan. Als dergelijke aandoeningen zouden optreden, kan het LUFC niet aansprakelijk
worden gesteld voor deze aandoeningen en hun behandeling.
Financiële aspecten van spermareceptie
U staat als wensouder in voor alle kosten die gepaard gaan met de behandeling door intra-uteriene inseminatie
of intracytoplasmatische sperma-injectie, inclusief de kosten die gepaard gaan met de donatie door de
spermadonor.
o

De kosten die gepaard gaan met de donatie door de spermadonor omvatten de kosten van de
onderzoeksfase, de kosten van twee donaties en de kosten voor de cryopreservatie van de gameten
voor 10 jaar. Deze kosten bedragen 2.155,30 euro en zullen eenmalig aangerekend worden:
De bedragen worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan de gezondheidsindex
(http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezondheidsindex)
van
december van het voorgaande jaar.
Wanneer de spermadonor het traject zou stopzetten vóór de afgifte van het spermastaal, staat u als
wensouder in voor de tot dan toe gemaakte kosten.

o

De kosten verbonden aan de behandeling door intra-uteriene inseminatie of intracytoplasmatische
sperma-injectie zullen per cyclus aangerekend worden en omvatten o.a. de kosten voor raadplegingen,
opvolging (bloednames en echo’s), het uitvoeren van de intra-uteriene inseminatie of de
embryotransfer.
Voor deze kosten kan u een kostenraming terugvinden via www.uzleuven.be/kostenraming onder
Gynaecologie en Verloskunde.

Gevolgen van spermareceptie
U als wensouders moet zich vooraf goed beraden over de eventuele psychologische weerslag van de behandeling
met ingevroren sperma van een gekende donor voor uzelf, uw relatie, uw huidige of toekomstige eigen kinderen,
en uw relatie met de donor. Daarom wordt bij voorbereidende gesprekken stilgestaan bij uw motivatie om
wensouder te worden via receptie van ingevroren sperma van een gekende donor, bij het bestaan van druk
(openlijk of onderliggend) in de donor-receptor relatie, bij het belang van duidelijke grenzen in de relaties tussen
donor en receptor, de betrokkenheid van de respectievelijke partners, veranderingen in de relatie tussen de
donor en de receptor en hoe deze veranderingen op lange termijn kunnen evolueren.

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.
De donor wordt door het LUFC niet op de hoogte gehouden van het verdere verloop van uw behandeling,
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 de spermadonor er voor
koos hierover geïnformeerd te worden, zal het LUFC de spermadonor hiervan op de hoogte brengen.
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Vanaf de inseminatie 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(en) 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).
Deze informatienota 'Informatie betreffende gekende spermareceptie’ 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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