
"Koppels kunnen aan 
de lange wachttijd 
ontsnappen door 

kruisdonatie. Hierbij 
brengen ze zelf een 

donor aan.”
Dr. Nathalie Dhont

30      Ziekenhuis Oost-Limburg | ZOLarium 2021 nr. 81



Het fertiliteitscentrum van ZOL kampt 
met een enorm tekort aan eiceldono-
ren. “We krijgen op dit moment 2 à 3 
aanvragen per maand voor eiceldo-
natie. Dit terwijl slechts één donor per 
maand zich aanmeldt op onze website, 
waarvan 1 op 2 nog eens wegvalt na 
de screening”, verduidelijkt dr. Dhont. 
Omdat de aanvragen maar blijven 
komen en het aanbod daalt, zit het 
centrum met een enorm onevenwicht. 
Dit veroorzaakt een steeds langer 
wordende wachtlijst, met een wachttijd 
van ongeveer anderhalf jaar. 

Is het mogelijk mensen aan te sporen 
om te doneren? 
Dr. Nathalie Dhont: “Volgens de Belgi-
sche wet is het niet toegestaan actief 
eiceldonoren te rekruteren. Zo mogen 
we bvb. geen posters ophangen zoals 
een bloedbank dat wel mag. Dit is on-
gelukkig, omdat we merken dat we zo 
potentiële kandidaten missen. We zien 
dat we plots nieuwe aanmeldingen van 
mogelijke donoren krijgen wanneer 
we als centrum in de media komen. Er 
zijn dus wel degelijk heel wat vrouwen 
bereid om te doneren.”

Wie wordt met eiceldonatie geholpen?
“Eicelacceptoren behoren tot een gevari-
eerde groep. Het zijn vrouwen die op een 
of andere manier zelf geen of niet genoeg 
goede eicellen hebben. De meesten van 
hen hebben al verschillende IVF-pogin-
gen achter de rug. Er zijn vrouwen die 
vervroegd (voor 40 jaar) in de menopau-
ze komen en al op zeer jonge leeftijd 
geen eicellen meer hebben. Ook zijn er 
vrouwen die drager zijn van een geneti-
sche aandoening en niet willen zwanger 
worden met hun eigen eicellen. 

Hoe wordt iemand eiceldonor? 
“Wie eiceldonor wil worden, moet zich 
eerst aanmelden via de website en 
een vragenlijst invullen. Er zijn name-

lijk een paar criteria waar eiceldono-
ren aan moeten voldoen. Zo mogen 
ze niet jonger dan 24 en niet ouder 
dan 36 jaar zijn. Aan de hand van een 
bloedonderzoek en een gesprek bij de 
geneticus worden bepaalde geneti-
sche aandoeningen uitgesloten. Ook 
een hormonaal bilan en een infecties-
creening zijn nodig.”

“Daarna volgt ook nog een gesprek met 
de psycholoog. Hierbij wordt gekeken 
naar de motivatie van de eiceldonor. De 
donoren moeten goed weten waar ze 
aan beginnen: een eiceldonatie heeft 
heel wat psychologische impact. We 
willen ook dat de donoren goed besef-
fen dat de donatie anoniem is en ze dus 
nooit zullen weten of hun donatie tot 
kinderen heeft geleid.”

Hoe verloopt die procedure dan verder? 
“Na de screening kan de stimulatie 
van de eierstokken van de donor van 
start gaan. Door dagelijks medicatie in 
te spuiten, groeien de follikels, dit zijn 
de blaasjes waar de eicellen in zitten. 
Wanneer de eicellen rijp genoeg zijn, 
worden ze verzameld via een pick-up. 
Hierbij gaat er een naaldje door de 
vagina. Op de dag van de donatie moet 
de partner zijn sperma komen afgeven. 
Na de bevruchting in het labo worden 
de embryo’s ingevroren.“ 

Welke risico’s brengt het doneren met 
zich mee? 
“Je hebt twee zaken die een risico kun-
nen vormen voor de donor in kwestie. 
Ten eerste kunnen sommige vrouwen 
een zeer sterk effect van de stimu-
latie van de eierstokken ervaren. Dit 
noemen we het ovarieel hyperstimu-
latiesyndroom. De eierstokken zwellen 
dan erg op. Hier kan je ziek van worden, 
maar tot een ziekenhuisopname is het 
bij ons nog nooit gekomen. Ten tweede 
kan het gebeuren dat er bij het verza-

melen van de eicellen via de pick-up 
een infectie of bloeding optreedt.  
Donoren moeten zich bovendien 
gedurende de volledige behandeling 
beschermen tegen een zwangerschap.”

Leidt de bevruchting van de eicel altijd 
meteen tot een zwangerschap? 
“Neen, helaas niet. Leeftijd speelt een 
rol: hoe jonger de donor, hoe groter de 
kans op een zwangerschap. Per em-
bryo is er grosso modo 1 op 4 kans op 
een zwangerschap. Het aantal eicellen 
en embryo’s dat per cyclus wordt be-
komen is daarbij zeer wisselend. Zo kan 
het zijn dat een vrouw pas na verschil-
lende pogingen zwanger wordt.” 

Verloopt de donatie anoniem? 
“Alle donaties gebeuren anoniem. En-
kel zussen komen in aanmerking voor 
een gekende donatie. Koppels kunnen 
aan de lange wachttijd ontsnappen 
door aan kruisdonatie te doen. Hierbij 
brengen ze zelf een donor aan, die 
wordt verwisseld met een donor die 
een ander koppel heeft aangebracht. 
Beide donoren doneren dan voor een 
onbekend koppel. Ook hier blijft de 
anonimiteit gegarandeerd.”

Worden de donoren gecompenseerd? 
“Eiceldonoren krijgen een vergoeding 
van 1.000 euro. Volgens de wet is dit 
bedrag een onkostenvergoeding. 
Een eiceldonatie houdt namelijk, in 
tegenstelling tot een spermadonatie, 
heel wat in: de vooronderzoeken, 4 
à 5 keer naar het ziekenhuis komen 
tijdens de stimulatie, het niet kunnen 
werken op de dag van de pick-up,…  
Eicellen doneren is geen ‘walk in the 
park’. Je moet er echt wel wat voor 
over hebben.” 

Meer info: www.zol.be/fertiliteitscentrum/
eiceldonatie/informatie-voor-donor

IVF

Vandaag heeft het fertiliteitscentrum van ZOL een nijpend tekort aan eiceldono-

ren, een probleem waar alle fertiliteitscentra mee kampen. Dit veroorzaakt een 

steeds langer wordende wachtlijst. “Het is moeilijk om je patiënten te vertellen 

dat ze anderhalf jaar moeten wachten”, aldus gynaecoloog dr. Nathalie Dhont. 

Langere wachtlijst door  
tekort aan eiceldonoren
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