SPERMAOPSLAG BIJ ‘ BEKEND DONORSCHAP’ .
U heeft te kennen gegeven spermadonor te willen zijn voor een bij u bekende vrouw. In deze
folder informeren wij u over het opslaan van uw sperma voor dit zogenaamde “bekend
donorschap”.
1) Eerste afspraak bij de kliniek.
Wij vinden het noodzakelijk dat zowel de vrouw/het paar voor wie het sperma bestemd is, als
degene die het sperma zal doneren voor een intakegesprek komen. De gesprekken vinden
afzonderlijk plaats. Eerst is er het kennismakingsgesprek met de vrouw/het paar voor wie het
sperma bestemd is. Pas in tweede instantie vindt het kennismakingsgesprek met de donor plaats.
Mocht de vrouw/het paar immers niet voor behandeling in onze kliniek in aanmerking komen of
daar na het eerste gesprek van afzien, dan is de komst van de beoogde donor overbodig. Over de
uitkomst van dit eerste kennismakingsgesprek wordt u door de vrouw/het paar voor wie u
eventueel gaat doneren zelf ingelicht. U dient daarna zelf een afspraak bij een van onze artsen te
maken via ons secretariaat. U meldt dan de naam van de betrokkene en dat u de beoogde donor
bent. De arts neemt uw medische voorgeschiedenis met u door en bespreekt de gang van zaken
rond de spermaopslag en uw motivatie t.a.v. de donatie. Ook uw vragen naar aanleiding van de
informatie in deze folder kunnen dan worden besproken.
2) De ‘Wet registratie donorgegevens kunstmatige bevruchting’.
Sinds 2004 is een wet van kracht die de registratie van donorgegevens regelt. Wij zijn verplicht
naam, geboortedatum en adres van degene die na inseminatie zwanger wordt en de gegevens
van de betrokken donor, aan te leveren aan de Stichting Registratie Donorgegevens. Als een kind
dat na inseminatie met donor sperma geboren is de leeftijd van 16 jaar bereikt kan het de
persoonsidentificerende gegevens van de donor aanvragen. Het kind moet hiertoe een verzoek
indienen bij de Stichting. Op het moment dat een kind met die vraag komt, kan een donor toch
een met redenen omkleed bezwaar aantekenen. Uiteindelijk beslist dan de rechter. Ook voor
donoren die uitsluitend voor een hun bekende vrouw hun sperma willen doneren, is deze wet van
kracht. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze eigen website: www.mckinderwens.nl.
of naar de website van de Stichting Registratie Donorgegevens: www.donorgegevens.nl
3) Opslag en gebruik van het sperma.
U dient een onderzoek op o.m. HIV, Hepatitis B en C, Lues en chlamydia te laten doen (SOA screening). Op onze kliniek wordt hiervoor bloed afgenomen. Daarna maakt u een aantal
afspraken voor donatie, u moet rekenen op 5 – 10 donaties. Het gedoneerde sperma wordt
ingevroren en opgeslagen. Ongeveer drie weken na de laatste donatie komt u voor een extra
bloedtest, waarna – als de uitslag in orde is - het sperma gebruikt kan worden. Tevens dient u
steeds bij de donaties ochtendurine mee te brengen i.v.m. de controle op besmetting met
gonorroe en chlamydia. Op deze wijze beperken wij het risico voor de ontvangster en voldoen wij
aan landelijke richtlijnen op dit gebied.
In verband met de privacy dient u zich te realiseren dat alle gegevens en uitslagen betreffende
uzelf alleen met u worden besproken, dus ook uitslagen van bloedtesten, zaad etc. Wij mogen
geen gegevens van of over u aan anderen, dus ook niet aan de ontvangster, doorgeven. U moet
haar dus zelf inlichten.
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4) Gang van zaken bij het invriezen van het sperma.
De eerste afspraak bij ons heeft u bij de arts voor de medische intake. Ook kan bloed worden
afgenomen voor de SOA–screening. Daarna kunt u de afspraken voor donaties maken. Het
sperma wordt dan onderzocht of het van voldoende kwaliteit is om later gebruikt te kunnen
worden. Ook dient u zich te realiseren dat de vitaliteit van het sperma sterk te lijden heeft tijdens
het invriezen en ontdooien.
In het algemeen zult u gedurende een bepaalde beperkte periode 5 – 10 keer sperma moeten
inleveren. Dit aantal is afhankelijk van de kwaliteit van uw sperma en de overleving na
ontdooien. Wij streven ernaar een voorraad aan te leggen die voldoende zou moeten zijn voor
het tot stand laten komen van 2 zwangerschappen.
5) Voorzorgen bij het inleveren van sperma
Voor het inleveren van sperma verzoeken wij u naar de kliniek te komen. In de kliniek is een
ruimte beschikbaar waar u het sperma kunt produceren. Neemt u a.u.b. behalve uw ID bewijs
ook iedere keer ochtendurine mee, u kunt daarvoor bij ons een opvangpotje krijgen. Voor de
kwaliteit van het sperma dient u er rekening mee te houden dat een onthoudingstijd van meer
dan 10 dagen niet aan te bevelen is.
6) Kosten van het invriezen
De kosten die de keuring van een donor en het invriezen van het zaad met zich meebrengen
vindt u in de folder ‘tarieven MCK’. Het sperma blijft op naam van de donor staan, de factuur
wordt verstuurd aan de ontvangster. Indien het sperma langer dan een jaar bewaard moet
worden, worden daarvoor jaarlijks aanvullende kosten in rekening gebracht. Ook dit tarief vindt u
in de folder ‘tarieven MCK’.
Bij in gebreke blijven wat betreft de betaling (ook als de ontvangster voor ons niet meer
achterhaalbaar is, bijvoorbeeld wegens verhuizing) wordt het sperma vernietigd.
6) Beëindiging spermaopslag
Als u de spermaopslag wilt beëindigen dan dient u ons dit schriftelijk te melden. Wij zorgen dan
voor vernietiging van uw sperma. U krijgt hiervan een maand voor de daadwerkelijke vernietiging
bericht op het laatst bij ons bekende adres. In geval u niet reageert of als blijkt dat u niet meer
op dat adres woont, gaan wij over tot vernietiging.
Volgens de wettelijke regels laat u het materiaal weliswaar bij ons opslaan, maar u blijft daarover
wel degelijk zeggenschap houden wat betreft het gebruik. U kunt dus te allen tijde ook zelf de
opslag beëindigen. Indien u de bestemming van het sperma wilt veranderen dient daartoe eerst
overeenstemming gezocht te worden in een gesprek met een van onze artsen.
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Afspraken en informatie
Afspraken voor een intakegesprek of verdere inlichtingen verkrijgt u via het secretariaat van onze
kliniek

Bereikbaarheid
Medisch Centrum Kinderwens
Simon Smitweg 16
2353 GA Leiderdorp
telefoon:
Fax:
e-mail:
website:

071 5812300 (9.00 tot 16.30 uur)
071 5812309
info@mckinderwens.nl
www.mckinderwens.nl

Links:
Stichting Registratie Donorgegevens

www.donorgegevens.nl
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