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Informatie donatrice eiceldonatie 
Donatie aan een bekende 

Medisch Centrum Kinderwens 

 

Inleiding 
U overweegt om uw eicellen af te staan ten behoeve van de kinderwens van een bekende. Wij zijn blij met 
uw overweging omdat u hiermee een veelbetekenende verandering kunt brengen in het leven van de 
persoon die zonder uw bijdrage niet zwanger kan worden.  
Deze informatie ontvangt u voorafgaand aan het intakegesprek. In deze informatiefolder kunt u meer lezen 
over de selectiecriteria en de procedure voorafgaand aan een donatie. Indien u na het lezen van de 
informatie vragen heeft kunt u die bespreken met de arts die het intakegesprek verricht.  
 

Wat is eiceldonatie 

Eiceldonatie is het afstaan van onbevruchte eicellen door een donatrice. Deze onbevruchte eicellen worden 
gedoneerd aan een vrouw die zelf geen eicellen (meer) produceert of bij wie de eicellen niet geschikt meer 
zijn. Deze vrouw beschikt echter wel over een goed werkende baarmoeder en kan dus zwanger worden van 
een embryo ontstaan uit de gedoneerde eicel en een zaadcel van haar partner (of een sperma-donor). 
 
Een donatrice ondergaat bijna een complete IVF-behandeling, met de daarbij behorende hormooninjecties 
en de eicelpunctie. Deze behandeling kan aanleiding geven tot bijwerkingen zoals buikpijn, hoofdpijn, 
vermoeidheid en stemmingswisselingen. Tevens is het doneren van eicellen voor sommige vrouwen ook 
een emotionele gebeurtenis. Het is ook van belang dat een eventuele partner achter de keuze voor donatie 
staat. Een behandeling duurt tussen de twee en drie weken. Meer informatie vindt u in de folder IVF/ICSI- 
behandeling. 
 

Bent u geschikt als eiceldonatrice? 
U bent geestelijk en lichamelijk gezond. U bent minimaal 18 en maximaal 40 jaar. Daarnaast mogen er geen 
erfelijke afwijkingen in de familie voorkomen en dient de voorraad eicellen voldoende te zijn om te kunnen 
doneren. 
 

Hoe meldt u zich aan en wat is de procedure? 
Als eerst zullen de wensouder(s) afspraken krijgen en eventuele vooronderzoeken ondergaan om te 
beoordelen of er geen contra-indicaties zijn voor een behandeling met eiceldonatie. Als u na het lezen van 
alle informatie uw eicellen wilt doneren aan de wensouder(s), kunt u daarna een afspraak maken via ons 
secretariaat. Op één dag spreekt u met een arts en met een maatschappelijk werker. Daarnaast vindt er 
een bloedafname en inwendige (vaginale) echo plaats. 
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Intakegesprek arts en vaginale echo 
Tijdens het gesprek met de arts wordt uitgebreid gekeken naar uw medische achtergrond. Hierbij gaat het 
om het inschatten van de risico’s van een IVF-behandeling en een punctie voor uw eigen gezondheid, maar 
ook om het inschatten van het risico op aangeboren afwijkingen bij het eventuele kind. Daarnaast gaat de 
arts uitgebreid in op uw eigen eventuele actuele of toekomstige kinderwens. De procedure en de risico’s 
van een IVF-behandeling zullen met u worden besproken. Tot slot zal een vaginale echo worden verricht.  
 

Intake maatschappelijk werk 
De medisch maatschappelijk werker bespreekt met u de emotionele en juridische aspecten van het 
doneren van eicellen. Zij controleert ook of u en de wensouders de meest belangrijke zaken hebben 
besproken omtrent de eiceldonatie en de impact daarvan in de toekomst. Zij zal u ook op de hoogte 
brengen van de wettelijke regelgeving rondom eiceldonatie in Nederland. 
 

Bloedafname 
De bloedafname vindt plaats om 2 redenen. Ten eerst wordt u getest op de aanwezigheid van antistoffen 
tegen Hepatitis B en C, HIV en lues (Syfilis). Bij een positieve uitslag (niet van toepassing indien u bent 
gevaccineerd tegen hepatitis B) kunnen wij u helaas niet accepteren als donatrice. Ten tweede wordt het 
hormoon AMH bepaald in het bloed. Deze waarde, in combinatie met uitslag van het echo-onderzoek, 
geeft een inschatting van uw voorraad eicellen.  
 

Na het intakegesprek 
Aan de hand van de uitkomsten van bovengenoemde gesprekken en de bloeduitslagen, wordt duidelijk of u 
geschikt bent als eiceldonatrice. Het is goed mogelijk dat u tijd nodig heeft om na te denken over alle 
informatie die u heeft gekregen op de dag van de intakegesprekken. Er wordt vervolgens een telefonisch 
consult met u afgesproken. De arts bespreekt de uitslagen met u en vraagt of u, uiteraard in overleg met de 
wensouders, de donatieprocedure wilt doorzetten. Wanneer ook de wensouders alle benodigde 
vooronderzoeken hebben gehad, nodigen we u gezamenlijk uit voor een startgesprek. 
 

Donorovereenkomst 
Als u in aanmerking komt als eiceldonatrice en er is een datum voor een startgesprek met u afgesproken, 
ontvangt u een donorovereenkomst. Hierin staan de wederzijdse verplichtingen. Uiteraard krijgt u 
gelegenheid om deze overeenkomst rustig door te nemen, voordat u overgaat tot ondertekening.  
 

Vrijwillig donorschap 
Voor de duidelijkheid wijzen wij hier op het vrijwillige karakter van het donorschap. Wettelijk ligt vast dat 
de donatrice niet de moeder is van het kind, ondanks de genetische verwantschap. De donor heeft geen 
rechten of plichten ten opzichte van het kind. Ook kan het kind of de moeder geen rechten laten gelden ten 
opzichte van de donor. Dit alles is wettelijk vastgelegd. 
 

Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 
Sinds 2004 mag er in Nederland alleen nog gebruik gemaakt worden van niet anonieme donoren. Dit is 
vastgelegd in de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Hierin staat dat het kind het recht heeft de 
identiteit van de donor te vragen na zijn of haar 16e verjaardag. Indien er een zwangerschap ontstaat 
waarbij een donor betrokken is moet de kliniek deze zwangerschap en geboorte registreren bij de Stichting 
donorgegevens. Zij bewaren en beheren deze gegevens gedurende 80 jaar. Deze stichting draagt ook zorg 
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voor het in contact brengen van het kind met de donor. Meer informatie over deze Wet en de Stichting 
donorgegevens vindt u op de website: www.donorgegevens.nl. 

 

De kosten 
De donatrice mag niet doneren met de bedoeling hieruit winst te verkrijgen. Handel in 
organen/eicellen is in Nederland verboden. Een reële onkostenvergoeding (voor reizen, 
werkverzuim, risico’s etc.) mag wel.  

In de basisverzekering is geregeld dat zorg wordt vergoed indien iemand dit nodig heeft. Echter de 
donatrice heeft deze zorg niet nodig, derhalve kan bij haar verzekering ook geen zorg gedeclareerd worden; 
de donatrice ondergaat namelijk een onderzoek en behandeling ten behoeve van een ander (ontvangster). 

Het Oriënterend Fertiliteit Onderzoek (OFO) ten behoeve van ontvangster (en mannelijke partner) wordt bij 
de verzekering gedeclareerd.  
Deze declaratie omvat het intakegesprek, onderzoeken en vervolgconsulten. 
De OFO ten behoeve van de donatrice is onverzekerd. 
 
De donatrice ondergaat: 

1. Vooronderzoek, bloedonderzoeken en consultaties (= DOT-behandeling “OFO-vrouw”) 
2. Stimulatie t.b.v. de ICSI-behandeling (fase 1) 
3. Punctie t.b.v. verkrijgen eicellen (fase 2) 

Deze kosten worden bij de ontvangster in rekening gebracht, is onverzekerde zorg. 
 

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. 
 
Aanvullende informatie over de behandeling vindt u in de volgende folders: 
Folder ‘IVF en ICSI’ 
Folder ‘Praktische informatie IVF en ICSI behandeling 
 

 
Deze informatie is bedoeld voor vrouwen die overwegen eicellen te doneren aan een bekende. Deze informatie is – samen met 
de informatie verteld door arts en medisch maatschappelijk werker- bedoeld om u een zorgvuldige keuze te kunnen laten 
maken. Deze folder is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, fouten en wijzigingen voorbehouden.  

Heeft u op- of aanmerkingen over deze informatie: laat het ons weten: info@mckinderwens.nl.  
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