Informatie voor spermadonoren
Medisch Centrum Kinderwens
Inleiding
Dank u voor uw interesse in onze kliniek en uw overweging spermadonor te worden!
Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) is de verzamelnaam voor een medische behandeling
waarbij gebruik gemaakt wordt van sperma van een donor voor het verkrijgen van een zwangerschap.
Binnen Medisch Centrum Kinderwens wordt deze behandeling uitgevoerd bij vrouwen van wie de partner
niet vruchtbaar is en bij alleenstaande of lesbische vrouwen.
Voor het vervullen van de kinderwens van deze vrouwen zijn wij afhankelijk van mannen die bereid zijn
sperma te doneren voor onze spermabank. Per jaar worden via Medisch Centrum Kinderwens ruim 300
kinderen na behandeling met donorsperma geboren.
We hebben er voor gekozen om in onze kliniek –en dus ook in deze informatie- de term spermadonatie te
gebruiken. Vergelijkbare termen zijn zaaddonatie en semendonatie.

Wie is welkom als spermadonor bij het Medisch Centrum Kinderwens?
Graag doen wij een beroep op u om u aan te melden als spermadonor. Er zijn echter wel een aantal
voorwaarden om donor te kunnen worden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in Europese en Nederlandse
richtlijnen:
- U bent niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 45 jaar
- U bent lichamelijk en geestelijk gezond
- In uw familie komen geen ernstige erfelijke afwijkingen voor
- U bent niet HIV-positief
- U heeft geen Hepatitis B of C, Chlamydia, Gonorroe of Syphilis
- U loopt geen verhoogd risico op het krijgen van een van deze ziekten;
- U heeft een vaste woonplaats.
- U gaat akkoord met de registratie van uw persoonsgegevens bij de Stichting Donorgegevens
Kunstmatige Bevruchting.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een informatief gesprek via ons secretariaat, telefonisch (zie onderstaand), per
e-mail (info@mckinderwens.nl) of via www.spermageven.nl. Bij uw eerste bezoek dient u een
legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) te overleggen.
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Na uw aanmelding
Afspraak bij de embryoloog en spermaonderzoek
Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een (vrijblijvend) informatief gesprek met één van onze
embryologen. Tijdens dit gesprek wordt de praktische gang van zaken rondom het donorschap en de
juridische aspecten ervan met u besproken. Vanzelfsprekend is er tijd om uw vragen te beantwoorden.
Hierna krijgt u een afspraak voor een onderzoek naar de kwaliteit van uw sperma.
Desgewenst kan dit op dezelfde dag als de afspraak met de embryoloog. Omdat het sperma wordt
ingevroren, is het van belang dat het van goede kwaliteit is. Door het invriesproces gaat namelijk een deel
van de spermacellen verloren. In een aantal gevallen blijkt het sperma na de ontdooiing niet meer geschikt
om gebruikt te worden voor een KID-behandeling. De embryoloog bespreekt telefonisch met u of uw
sperma geschikt is gebleken voor het beoogde donorschap. Soms wordt er een 2e spermaonderzoek
afgesproken. Als er een goede uitslag is wordt u uitgenodigd voor medische en psychosociale intake.

Afspraak arts voortplantingsgeneeskunde en medisch maatschappelijk werk
Tijdens de medische intake worden factoren besproken die een eventueel donorschap in de weg zouden
kunnen staan zoals algemene gezondheidsaspecten of erfelijke factoren bij u of in uw familie. U ondergaat
een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloed en urine getest op een aantal seksueel overdraagbare
aandoeningen en wordt uw bloedgroep bepaald. Daarna is er een gesprek met een maatschappelijk
werker. In dit gesprek komen uw beweegredenen om donor te worden aan de orde. Wij weten dat de
keuze om spermadonor te worden consequenties met zich mee kan brengen voor u en uw omgeving, ook
op langere termijn. Wellicht heeft u zelf ook zaken die u graag zou willen bespreken, wij nemen daar zeker
de tijd voor. Ongeveer 2 weken na deze gesprekken krijgt u de uitslagen van de laboratoriumtesten en
hoort u of wij u definitief kunnen accepteren als kliniekdonor. Hierna kan de eerste afspraak voor donatie
gemaakt worden.

Tijdens het doneren
Hoe vaak u zal komen doneren hangt af van de kwaliteit van uw sperma en het maximale aantal gezinnen
wat u wilt helpen. Op dit moment houden wij een minimum van 5 en maximum van 12 gezinnen aan. U
bepaalt zelf hoeveel gezinnen u wilt helpen. Dit wordt in het donorcontract vastgelegd. Wij vragen u
vriendelijk om te bespreken wanneer en met welke frequentie u kunt komen doneren. Tevens verzoeken
wij u veranderingen in uw gezondheid tijdens de periode van doneren, maar ook daarna, aan uw
behandelaar door te geven. Dit geldt vanzelfsprekend ook in het geval dat er in uw familie een kind wordt
geboren met een (mogelijk) erfelijke afwijking.

De screening op SOA’s (Sexueel overdraagbare aandoeningen)
Volgens geldende Nederlandse richtlijnen dienen spermadonoren regelmatig gescreend te worden op de
volgende SOA’s: Hepatitis B en C , HIV, Lues, HTLV I en II, Chlamydia en Gonorroe. Hiervoor wordt 1x in de 3
maanden bloed bij u afgenomen en wordt aan u gevraagd bij elke donatie urine mee te nemen. U wordt
vervolgens gevraagd om 6 maanden na de laatste donatie nog 1 maal terug te komen voor een laatste
screening. Pas als de uitslagen ook 6 maanden na de donatie goed zijn kunnen wij het sperma voor
behandelingen gaan gebruiken.
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Stoppen met doneren
Indien de voorraad groot genoeg is om het aantal afgesproken zwangerschappen te behalen kunt u
stoppen met doneren. Indien gewenst kunt u natuurlijk ook eerder stoppen met doneren. U krijgt dan een
afsluitend gesprek met één van onze embryologen. Tijdens dit gesprek wordt u o.a. geïnformeerd over het
aantal behaalde zwangerschappen en wordt nagegaan of uw contactgegevens nog kloppen.

Donorschap en anonimiteit
Donatie van sperma mag niet meer anoniem plaatsvinden. Dit is sinds 2004 wettelijk vastgelegd in de Wet
Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Alle spermabanken zijn verplicht de gegevens van behandelingen
waarin met behulp van een donor een zwangerschap is ontstaan te registreren in een databank binnen het
ministerie van VWS. De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) beheert deze gegevens.
Zij worden gedurende 80 jaar bewaard.
De SDKB verstrekt fysieke en sociale kenmerken van de donor (zoals o.a. haarkleur, oogkleur, beroep en
opleiding) aan de ouders en/of aan het donorkind vanaf 12-jarige leeftijd. Vanaf 16 jaar kan het kind
persoonsidentificerende gegevens opvragen van de donor. Indien een kind een ontmoeting wenst wordt de
donor daarvan op de hoogte gebracht. Deze ontmoeting wordt begeleid door het FIOM (www.fiom.nl) en
vindt pas plaats nadat met u besproken is hoe dit precies in zijn werk gaat. De donor heeft geen rechten of
(financiële) verplichtingen t.o.v. het kind. Ook kan het kind of de ouders geen rechten laten gelden ten
opzichte van de donor.
Meer informatie over de wet donorgegevens en uitvoering daarvan vindt u op website van de SDKB:
www.donorgegevens.nl

Vergoeding
U ontvangt een vergoeding van 50 euro per donatie, dit is wettelijk toegestaan. Daarnaast ontvangt u een
tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten.

Donaties
U kunt een afspraak maken om te doneren tijdens de zogenaamde donoravonden in onze kliniek. Deze
vinden 2x in de maand plaats op een dinsdag of donderdag tussen 16:00 en 19:30. De exacte data worden
aan u verstrekt op het moment dat u gaat doneren.

Bereikbaarheid:
U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 8.00-12.00 en van 13.00-15:30 uur en op
zaterdag van 10:00-13:00 uur op 071-5812300.

Deze informatie is bedoeld voor mannen die overwegen spermadonor te worden. Deze informatie is – samen met de informatie
verteld door arts, embryoloog en/of verpleegkundige- bedoeld om u een zorgvuldige keus te kunnen laten maken. Wijzigingen
voorbehouden.
Heeft u op- of aanmerkingen over deze informatie: laat het ons weten: info@mckinderwens.nl.
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