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Embryodonatie: informatie voor donateurs 

Medisch Centrum Kinderwens 

 

Inleiding 
U heeft contact opgenomen met Medisch Centrum Kinderwens omdat u uw embryo’s die zijn overgebleven 
uit uw IVF- of ICSI-behandeling wenst te doneren. Medisch Centrum Kinderwens is momenteel het enige 
centrum in Nederland dat de mogelijkheid tot het doneren van embryo’s aanbiedt.  
 

Wat is embryodonatie? 
Embryodonatie is het afstaan van resterende embryo’s uit een IVF- of een ICSI-behandeling aan een ander 
paar (de wensouders). In Medisch Centrum Kinderwens worden de embryo’s gedoneerd aan wensouders 
die niet de mogelijkheid hebben om met eigen geslachtscellen kinderen te krijgen.  
In het Burgerlijk Wetboek staat dat de vrouw uit wie het kind geboren is, de moeder van het kind is. De 
vader van het kind is de man die ten tijde van de geboorte van het kind met de moeder is gehuwd. Tussen 
de embryodonateurs en het kind dat uit deze donatie is geboren bestaat dus alleen een genetische band, 
geen juridische relatie. De embryodonateur heeft tegenover het donorkind dan ook geen rechten of 
plichten. 
 

Wanneer komt u in aanmerking om uw embryo te doneren? 
Ondanks de goede bedoelingen komt niet iedereen in aanmerking voor embryodonatie. Medisch Centrum 
Kinderwens heeft een protocol ontwikkeld aan de hand waarvan de aanmeldingen worden gescreend. 
Embryodonateurs dienen in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen:  

- u heeft een voltooid gezin  
- u moet lichamelijk en geestelijk gezond zijn 
- er mogen geen erfelijke afwijkingen in uw familie voorkomen 
- u mag niet HIV positief zijn of een andere geslachtziekte hebben 
- u bent bereid om uw persoonsgegevens te laten registreren bij het landelijk donorregister 
- uw embryo’s zijn niet tot stand gekomen met gebruik van een spermadonor. Dit heeft te maken 

met de afgesproken limiet van het aantal nakomelingen per donor.  
 

De procedure na aanmelding 
De procedure na aanmelding voor embryodonatie verloopt via een vastgesteld protocol en omvat de 
volgende elementen:  
medische intake en bloedafname 
intake maatschappelijk werk  
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De medische intake en bloedafname 
Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid gekeken naar uw medische achtergrond  en eventuele erfelijke ziekten 
die voorkomen bij u of bij uw familie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Wij 
verwachten van u dat u essentiële veranderingen in uw gezondheid tijdens of na het donorschap aan ons 
doorgeeft zodat eventuele gevolgen voor het kind met de wensouders besproken kunnen worden. Tevens 
zal er bloed worden afgenomen voor het opsporen van besmettelijke ziektes zoals lues (syfilis), HIV (AIDS-
virus), hepatitis-B en hepatitis-C (het advies van de Werkgroep Klinische Virologie schrijft voor dat wij alle 
donoren op deze wijze opnieuw screenen, ook al waren eerdere testen goed).  Alleen als alle uitslagen 
goed zijn kunnen de embryo’s worden geaccepteerd voor donatie.  
 

De intake maatschappelijk werk  
Na het gesprek met uw arts wordt er een gesprek gepland bij een van onze medisch maatschappelijk 
werkers. Deze zal met u uitgebreid ingaan op de psychosociale en maatschappelijke factoren die 
meespelen bij het doneren van embryo’s.  
 
Aan de hand van de uitkomsten van bovengenoemde testen en gesprekken wordt door ons team besloten 
of u in aanmerking komt om uw embryo’s te doneren.  
 

Het transport van de embryo’s naar Leiderdorp 
Alle embryodonatie procedures vinden plaats in Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp. Dit betekent 
dat embryo’s die elders zijn opgeslagen naar Leiderdorp getransporteerd dienen te worden. Aangezien dit 
transport over het algemeen door de embryodonateurs zelf wordt gedaan krijgt u van ons instructies en de 
benodigde formulieren om dit transport uit te kunnen voeren.   
 

De Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 
Volgens de wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting hebben kinderen die uit donorembryo’s zijn 
ontstaan het recht om hun donatieouders op te sporen.  
De donatieouders verstrekken bij het begin van het donorschap persoonsidentificerende gegevens zoals 
naam, geboortedatum en adres. Daarnaast verstrekken zij enkele uiterlijke, sociale, medische en 
persoonlijke gegevens. Wanneer er een kind is geboren worden deze gegevens naar de Stichting  
Donorgegevens verzonden. Kinderen vanaf twaalf jaar kunnen vragen om niet-persoonsidentificerende 
gegevens om een eerste indruk te krijgen van hun biologische afkomst. Als een kind zestien jaar is, kan het 
een verzoek om persoonsidentificerende gegevens indienen. Uitgebreide informatie over de wet 
‘Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting’ treft u aan op de site: www.donorgegevens.nl. 
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Informatie over de wensouders 
Wensouders komen in aanmerking om een embryo’s te ontvangen als er sprake is van één of meerdere van 
de volgende indicaties:  
 
-  geen (functionerende) eierstokken en geen (functionerende) zaadcellen  
- bij IVF/ICSI is gebleken is dat een zwangerschap van eigen eicellen en zaadcellen vrijwel    
  onmogelijk wordt geacht. 
- er sprake is van een erfelijke aandoening bij de wensouders waarbij er een hoog risico  
  bestaat om deze ernstige aandoening aan hun kind door te geven. 
 
Wensouders kunnen zich aanmelden tot de 45e verjaardag en de gezondheid van de wensmoeder moet 
geschikt zijn om een behandeling te ondergaan en met succes te kunnen voltooien. In verband met de 
schaarste aan gedoneerde embryo’s krijgt een wensmoeder maximaal tweemaal een terugplaatsing van 
een gedoneerd embryo. Bij de embryotransfer wordt niet meer dan 1 embryo in de baarmoeder geplaatst. 
 

Vergoeding 
In Nederland is het wettelijk verboden om embryo’s te verkopen met de bedoeling hier winst uit te 
verkrijgen. Om deze reden worden embryodonateurs niet betaald voor de embryo’s, u ontvangt wel een 
reiskostenvergoeding.  

 

Aanmelden en bereikbaarheid 
Om u aan te melden kunt u contact opnemen met ons secretariaat. 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. 


