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Deze informatiebrochure geeft
u meer achtergrondinformatie
over de werking van de
eicelbank en probeert op een
aantal veelgestelde vragen
antwoord te geven.

1. Wat is een eicelbank?
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2. Wie kan donor worden?
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Mocht u na het lezen van deze
brochure nog vragen hebben,
aarzel dan niet om ze te stellen.
Uw behandelende arts en/of de
verpleegkundigen zijn steeds
bereid om op al uw vragen te
antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: prof. dr. W. Ombelet
(Fertiliteitsspecialist) | December 2018
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3. Verwachtingen van een donor 4
4. Risico’s voor de donor
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5. Hoe kan ik donor worden?

5

01

WAT IS EEN
EICELBANK?

Net zoals zaadcellen kunnen nu
ook eicellen ingevroren en bewaard worden in een eicelbank.
De eicellen uit de eicelbank
kunnen gedoneerd worden aan
vrouwen die zelf geen eicellen
meer hebben of hun eicellen niet
kunnen gebruiken door een genetisch probleem.
Sommige vrouwen gaan zeer
vroeg (voor de leeftijd van 40
jaar) in de menopauze, anderen
hebben hun eicellen verloren door
kanker of een medische behandeling. Door deze gedoneerde
eicellen te bevruchten via ICSI
met het zaad van hun eigen partner kunnen deze vrouwen toch
zwanger worden. Er is veel vraag
naar eiceldonatie, maar eicellen
zijn spijtig genoeg schaars.
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WIE KAN DONOR
WORDEN?

Jonge vrouwen tussen 22 en 35
jaar die al dan niet hun kinderwens vervuld hebben, kunnen
zich kandidaat stellen om donor te
worden. Het doneren van eicellen
is ingrijpender dan het doneren
van zaadcellen. De procedure
neemt een aantal weken in beslag
en kan voor lichamelijk ongemak
zorgen. Eiceldonoren moeten dan
ook sterk gemotiveerd zijn. Er
is daarom een groot tekort aan
eiceldonoren.
In ons centrum passen wij enkel
anonieme donatie toe. Dit kan op
drie manieren: ofwel ben je een
vrijwillige anonieme donor, ofwel
doe je reeds mee aan een vruchtbaarheidsbehandeling en wil je
een deel van je eicellen afstaan.
Het kan ook zijn dat een bevriend
koppel met vruchtbaarheidsproblemen je heeft aangesproken om
eicellen te doneren. Door jouw
eicellen anoniem af te staan aan
iemand anders, krijgt dat bevriend
koppel andere eicellen uit de
eicelbank zonder wachttijd. Dit
noemen we kruisdonatie. Enkel
zussen kunnen onderling aan
gekende donatie doen.
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VERWACHTINGEN
VAN EEN DONOR
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RISICO’S VOOR
DE DONOR

Vooraleer een vrouw eiceldonor kan worden, moet zij een
gynaecologisch onderzoek en
een bloedafname ondergaan om
infecties en bepaalde genetische aandoeningen uit te sluiten.
Ook wordt een gesprek gevoerd
met een fertiliteitsconsulente, een
specialist in de genetica en een
psychologe voordat de procedure
kan starten.

De hormonale stimulatie en de
groei van de eierstokken kan
een tijdelijk ongemak geven met
opzetting van de buik. Heel zelden
komt het voor dat de eierstokken
te veel follikels (eiblaasjes) aanmaken (ovariële hyperstimulatie). Met
de huidige manier van hormonale
stimulatie worden ernstige gevolgen zoals een ziekenhuisopname
quasi altijd vermeden.

Indien alle onderzoeken normaal
zijn, kan de hormonale stimulatie van de eierstokken starten.
Dit gebeurt door onderhuidse
injecties en duurt min of meer 2
weken, waarna de eicellen rijp genoeg zijn om verzameld te worden
via eicelaspiratie (pick-up). De opvolging van de hormonale stimulatie bestaat uit een aantal echo’s
en bloedafnames op geregelde
tijdstippen. Het verzamelen van
de eicellen is een lichte ingreep
die plaatsvindt onder sedatie (een
licht algemene verdoving).

Het verzamelen van de eicellen
kan uiterst zeldzaam een inwendige ontsteking of een bloeding veroorzaken. Alles wordt in het werk
gesteld om dit te vermijden maar
een eicelpick-up blijft een ingreep
met mogelijke complicaties.
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Een donor kan natuurlijk ook
zwanger worden als ze geen adequate voorbehoedsmiddelen gebruikt tijdens de behandeling. Om
ongewenste zwangerschappen te
vermijden wordt het aangeraden
zich te onthouden van onbeschermde gemeenschap tijdens
de behandeling tot enkele dagen
na de eicelpick-up.
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HOE KAN IK
DONOR WORDEN?

Indien u interesse heeft om
eiceldonor te worden, kunt u een
aanmeldingsformulier invullen
via onze website www.fertility.
be (menubalk ‘Eicelbank’).
Wij contacteren u dan om een
eerste afspraak te maken. U kan
ook bellen voor meer informatie
of direct een afspraak maken met
onze consulente (T 089 32 77
22 tussen 9 en 16 uur) voor een
eerste informatief gesprek.
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NOTITIES
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www.ZOL.be
www.facebook.com/ZOLzh
www.twitter.com/ZOLziekenhuis
www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

BR0489

