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BESTE PATIËNT,

Deze brochure geeft u meer 
informatie over de spermabank 
en tracht op een aantal veel 
gestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelend arts en/of de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op al uw vragen te 
antwoorden.
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01 SPERMABANK

1.1 Waarom een sperma-
bank?
Door het groeiend aantal patiën-
ten in fertiliteitsklinieken is er een 
groot tekort aan zaaddonoren.
Steeds meer koppels hebben pro-
blemen met het in vervulling laten 
gaan van hun kinderwens.
Men is aangewezen op donorsper-
ma o.w.v. verschillende redenen: 
mannelijke onvruchtbaarheid 
in een hetero relatie, lesbische 
relaties met een kinderwens of 
alleenstaande vrouwen met een 
kinderwens.

In ons centrum werken we vaak 
met sperma uit de Deense sper-
mabank, maar ook deze kent 
tekorten.

De vraag stijgt, het aanbod is 
beperkt en de Europese regelge-
ving inzake transport van lichaam-
smateriaal maakt de procedure 
kostelijk.

Het oprichten van een eigen 
spermabank is een meerwaarde 
geworden voor een vlotte, kwali-
teitsvolle dienstverlening.

1.2 Kan ik zaaddonor wor-
den?
Elke gezonde man tussen de 18 - 
44 jaar met Belgische nationaliteit 
(die geen donor is in een ander 
fertiliteitscentrum) kan zich aan-
bieden als kandidaat – zaaddonor.

1.3 Hoe meld ik mij aan 
als zaaddonor bij het ferti-
liteitscentrum?
U kan zich aanmelden als zaaddo-
nor door te surfen naar de web-
site van de fertiliteitskliniek en het 
aanmeldingsformulier in te vullen.
https://www.zol.be/fertiliteitscen-
trum/spermabank

Deze gegevens worden overge-
maakt aan de verantwoordelijke 
van de spermabank. Indien u vol-
doet aan de selectiecriteria, wordt 
u door het fertiliteitscentrum 
gecontacteerd om een afspraak te 
maken voor een intakegesprek.

1.4 Wat houdt een inta-
ke-gesprek in?
U zal uitgenodigd worden voor 
een kennismakingsgesprek door 
één van de fertiliteitsconsulenten.
Tijdens dit gesprek komt de scree-
ning- en donatieprocedure aan 
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bod, alsook de vergoedingen voor 
spermadonatie.

Start van de screeningprocedure:
• Kort intakegesprek bij de con-

sulente.
• Sperma–analyse:

U brengt een eerste sper-
mastaal binnen op het IVF 
labo (G1.45) op een afgespro-
ken moment. Het zaadstaal 
wordt onderzocht aan de 
hand van een aantal belang-
rijke criteria zoals het aantal 
zaadcellen en hun beweeglijk-
heid. Indien nodig kan een 2e 
zaadstaal gevraagd worden.

• Er volgt nog een afspraak bij 
de fertiliteitsarts, psycholoog 
en geneticus.

Na het succesvol doorlopen van 
de volledige screening kunnen de 
donaties starten.

1.5 Hoe vaak moet/mag ik 
doneren?
Afhankelijk van het aantal stalen 
per donatie, kunnen er verschil-
lende donaties gedaan worden 
tot het ‘vereiste’ aantal stalen is 
bereikt.
Het totaal aantal donaties is 

afhankelijk van de zaadkwaliteit 
en zal besproken worden met het 
fertiliteitscentrum.

1.6 Zijn er risico’s aan ver-
bonden?
Er zijn geen gezondheidsrisico’s 
verbonden aan doneren. Er moet 
wel een bloedafname en urinetest 
bij elke donatie gedaan worden.
Via een bloedafname wordt de 
infectieuze serologie (Hepatitis, 
Syfilis,…) nagekeken en via een 
urinetest screenen we op de SOA 
chlamydia.
Dit hoort bij de standaard proce-
dure en betekent dus een extra 
controle van uw gezondheid.

1.7 Wat gebeurt er met de 
zaadstalen nadat ik gedo-
neerd heb?
Zaadstalen voor donatie worden 
steeds op afgesproken momenten 
afgegeven aan het IVF labo.
Het staal zal na ontvangst geana-
lyseerd worden: het volume van 
het staal, de concentratie en de 
beweeglijkheid van de zaadcellen. 
Het staal wordt daarna opgezui-
verd om de beste zaadcellen te 
selecteren.
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Vervolgens wordt het staal ver-
deeld over een aantal rietjes (= 
kleine proefbuisjes). Deze rietjes 
worden ingevroren aan zeer lage 
temperaturen en bewaard in een 
cryo-vat met vloeibaar stikstof.

Als uit de bloed- en sperma-ana-
lyse blijkt dat de donor in goe-
de gezondheid is, kan het staal 
gebruikt worden door mogelijke 
wensouders. Na matching wordt 
een aantal rietjes vrijgegeven 
voor de wensouder(s).

De match tussen donor en 
wensouder wordt bepaald aan de 
hand van verschillende criteria, 
namelijk: ras, oogkleur, haarkleur 
en bloedgroep. We proberen zo 
goed mogelijk rekening te houden 
met al deze kenmerken, maar 
kunnen door het tekort aan dono-
ren niet garanderen dat aan alle 
kenmerken voldaan kan worden.

Het donorzaad kan zowel voor 
inseminatie als voor in vitro fer-
tilisatie (IVF/ICSI/IMSI) gebruikt 
worden. Op de dag van gebruik 
worden de rietjes uit het cryo-vat 
gehaald en ontdooid.

1.8 Voor hoeveel koppels 
doneer ik?
Het maximum aantal koppels 
waarvoor eenzelfde donor ge-
bruikt mag worden, is wettelijk 
vastgelegd. Een donor mag in Bel-
gië bij maximum 6 gezinnen een 
kind verwekken. Er kunnen binnen 
dit gezin wel meerdere kinderen 
van eenzelfde donor geboren 
worden.

1.9 Ben ik anoniem als 
zaaddonor?
Ja, u wordt geselecteerd voor 
anonieme spermadonatie. U zal 
als donor geen aanspraak kunnen 
maken op enige informatie om-
trent uw donaties.

Er wordt gewerkt met een uniek 
donornummer en de medewerkers 
van de spermabank zijn gebonden 
aan een strikt beroepsgeheim.

Hierdoor wordt absolute anoni-
miteit voor, tijdens en na donatie 
gewaarborgd door het fertiliteits-
centrum.
De wensouders die een kind 
kregen via een anonieme sper-
madonor kunnen geen aanspraak 
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maken op het verkrijgen van de 
identiteit van de donor.

1.10 Is er een vergoeding?
Een donor krijgt voor elke donatie 
een vergoeding voor de gemaakte 
onkosten. Deze vergoeding zal u 
verkrijgen na de laatste donatie. 
Uitrijkaartjes voor de parking wor-
den voorzien.

Alle medische kosten van scree-
ning en donatie zullen gedragen 
worden door het fertiliteitscen-
trum of door uw mutualiteit. Als 
donor dient u niets te betalen in 
dit hele traject.

Contact:
Telefoonnummer IVF-consulenten: 
089 32 77 22 (10-15.30 uur) 
spermabank@zol.be
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NOTITIES
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