
eiceldonatie

Waarom is eiceldonatie nodig?

Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, een gezin 
starten. Toch is dit in vele gevallen niet vanzelfsprekend. 
1 op 8 koppels dienen beroep te doen  op medisch be-
geleide voortplantingstechnieken.

In sommige gevallen is het voor de vrouw onmogelijk 
om gebruik te maken van haar eigen eicellen. Dat kan 
zijn doordat er bij de vrouw weinig of geen eicellen tot 
rijping komen.

Die vrouwen zouden wel zwanger kunnen worden als ze 
konden beschikken over donoreicellen. 

Wie kan donor worden?

Elke gezonde meerderjarige vrouw tot en met de leef-
tijd van 36 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 do-
nor te worden. Bij de vooronderzoeken wordt het bloed 
gecontroleerd en er wordt een gynaecologisch onder-
zoek gedaan. Op basis van al deze testen wordt bepaald 
of je goedgekeurd wordt als donor. 

INFORMATIE VOOR DONOREN
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Zijn er risico’s verbonden?

Aan de hand van een hormonale behandeling worden 
eicellen tot rijping gebracht. Deze behandeling kan fy-
sieke ongemakken met zich meebrengen. Het verkrijgen 
van de eicellen gebeurt aan de hand van een kleine in-
greep, de eicelpunctie.

Hoeveel keer mag ik donoren?

Er is geen maximum op het aantal keer dat je mag do-
noren. Een donor mag wettelijk bij maximaal 6 verschil-
lende vrouwen een doorgaande zwangerschap verwek-
ken, 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 eicellen 
voor anonieme donatie. Dat wil zeggen dat alle donaties 
anoniem zijn. De wensouders bij wie jouw eicellen ge-
bruikt worden, weten niet wie je bent. Omgekeerd weet 
jij ook niet bij welke wensouders je eicellen wordt ge-
bruikt.

Krijg ik een vergoeding?

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


