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INFORMATIE

Waarom is donatie nodig?

Hoe verloopt een donatie?

Voor hoeveel koppels doneer je?

Volgens onderzoek kampt ongeveer één op

Om ervoor te zorgen dat meerdere eicellen

Een donor mag wettelijk bij maximaal 6

zes koppels met vruchtbaarheidsproblemen.

tot rijping komen, worden hormonen

vrouwen een doorgaande zwangerschap

Bij de vrouw kan de productie van eicellen

toegediend. Deze hormonale behandeling kan

verwekken. Er kunnen wel meerdere

verstoord zijn, waardoor er weinig of geen

enkele fysieke ongemakken met zich

kinderen van een donor geboren worden

eicellen rijpen of ze niet ontwikkelen zoals

meebrengen, deze verdwijnen nadien vanzelf.

binnen hetzelfde gezin.

het hoort. Zij kunnen beroep doen op een

Het oppikken van de gerijpte eicellen gebeurt

eiceldonor om toch tot een zwangerschap te

onder een lichte verdoving. Er is steeds een

komen.

klein risico op infectie, doch meestal verloopt

Is er een financiële vergoeding?

de procedure zonder problemen.
De Belgische wetgeving laat het drijven van
handel met menselijk lichaamsmateriaal niet

Wie kan donor worden?
In principe elke gezonde vrouw tussen 18 en

Ben ik anoniem als donor?

35 jaar. Doch meestal verkiezen we kandidaat-

Zowel anonieme als niet anonieme donatie is

donoren die zelf al zwanger zijn geweest.

mogelijk. Indien je opteert voor anonieme
donatie zullen de wetsouders, noch de
eventuele kinderen die daaruit voorkomen

Hoe word ik eiceldonor?
Als je donor wilt worden, wordt jouw
algemene en gynaecologische

weten wie jij bent. Vice versa weet jij ook niet
bij bij welke wetsouders je eicellen worden
gebruikt en of er eventueel kinderen uit
worden geboren.

gezondheidstoestand onderzocht. Daarnaast
word je aan de hand van een bloedname
getest op besmettelijke ziekten of erfelijke
aandoeningen. Ook een psychologische
begeleiding wordt standaard voorzien.

Wat gebeurt er na de donatie?
Eens gedoneerd doe je volledig afstand van
het donormateriaal. Een donatie is dus
onherroepelijk.

toe. Je wordt dus niet financieel beloond voor
je donatie. De wet laat wel toe dat je een
onkostenvergoeding krijgt.

