
spermadonatie

Waarom is spermadonatie nodig?

Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, een gezin 
starten. Toch is dit in vele gevallen niet vanzelfsprekend. 
1 op 6 koppels dienen beroep te doen op medisch be-
geleide voortplantingstechnieken. In sommige gevallen 
hebben de vruchtbaarheidsproblemen te maken met 
verminderde zaadcelkwaliteit of afwezigheid van zaad-
cellen. In dit geval dienen de koppels beroep te doen op 
spermadonoren. De laatste jaren maken alleenstaanden 
en lesbische koppels ook steeds meer gebruik van sper-
madonoren om hun kinderwens te vervullen.

Wie kan donor worden?

Elke gezonde meerderjarige man tot en met de leeftijd 
van 42 jaar kan zich aanmelden als donor.

Hoe donor worden?

Aan de hand van verschillende testen en gesprekken 
wordt nagegaan of je in aanmerking kan komen om  
donor te worden.

Er wordt bloed afgenomen en de urine wordt gecon-
troleerd. Het spermastaal wordt door het laboratorium 
grondig gescreend op o.a. de bewegelijkheid en de  
invriesbaarheid van het staal. Op basis van al deze testen 
wordt bepaald of je goedgekeurd wordt als donor. 

INFORMATIE VOOR DONOREN



Fertiliteitscentrum
T +32 (0)9 224 88 52
ivf.centrum@janpalfijngent.be

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42     
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be
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Zijn er risico’s verbonden?

Er zijn geen risico’s verbonden aan het doneren van 
sperma.

Hoeveel keer mag ik donoren?

Er is geen maximum op het aantal keer dat je sper-
ma kan donoren. Maar een donor mag wettelijk bij 
maximaal 6 verschillende vrouwen een doorgaande 
zwangerschap verwekken, met uitzondering van de les-
bische paren waarbij beide partners slechts als 1 per-
soon meetellen. Er kunnen wel meerdere kinderen van 
een donor geboren worden binnen hetzelfde gezin.  

Ben ik anoniem? 

Bij je aanmelding als donor onderteken je het toestem-
mingsformulier, waarin je afstand doet van je sperma 
voor anonieme donatie. Dat wil zeggen dat alle donaties 
anoniem zijn. De wensouders bij wie jouw sperma geb-
ruikt worden weten niet wie je bent. Omgekeerd weet jij 
ook niet bij welke wensouders je sperma wordt gebruikt 

Krijg ik een vergoeding?

Als donor krijg je geen vergoeding voor je sperma maar 
wel een vergoeding voor de gemaakte onkosten zoals 
werkverlet en verplaatsing.


