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Tussen het Leuvens universitair fertiliteitscentrum,  en de heer  ............................................................. 

UZ Leuven,   geboren op   ................/ .................... /..................... 

vertegenwoordigd door    wonend in   ............................................................. 

prof. dr. Dirk Vanderschueren, androloog,      ............................................................. 

prof. dr. Karen Peeraer, gynaecoloog,   hierna genoemd de spermadonor, anderzijds, 

   en mevrouw  ............................................................. 

   geboren op  ................/ .................... /..................... 

hierna genoemd LUFC, enerzijds,  en partner  ............................................................. 

  geboren op   ................/ .................... /..................... 

  wonend in  ............................................................. 

   ............................................................. 

 hierna genoemd de wensouders, anderzijds, 

Toestemming voor medisch begeleide voortplanting (MBV) met sperma afgestaan na gekende 
donatie 

Toestemming van de wensouders voor receptie van een gekende donatie. 

De wensouders geven aan het LUFC de toestemming om zaadcellen (gameten) gedoneerd door de spermadonor  

 ............................................................................................................................................... (naam spermadonor) 

te gebruiken in de behandeling door intra-uteriene inseminatie of intracytoplasmatische sperma-injectie van de 
wensouders. 

Toestemming van de spermadonor voor een gekende donatie van sperma 

De spermadonor stemt toe in het afstaan van zijn zaadcellen aan het LUFC. De spermadonor is ervan op de hoogte 
dat zijn zaadcellen zullen gebruikt worden in de behandeling door intra-uteriene inseminatie of 
intracytoplasmatische sperma-injectie van de wensouders met het oog op de verwekking van een zwangerschap 
bij mevrouw  

 ........................................................................................................................................ (naam spermareceptor) 

Tussen het LUFC, de wensouders en de spermadonor wordt het volgende overeengekomen: 

 De spermadonor stemt toe in het afstaan van zijn zaadcellen met het oog op één voldragen zwangerschap bij 
de wensouders. Indien er na de geboorte van een eerste kind (of meerling) nog spermastalen of embryo’s 
aanwezig zijn en de wensouders hebben nog een kinderwens, moet de spermadonor instemmen met een 
nieuwe vrijgave voor gebruik van de spermastalen of embryo’s. In dat geval wordt het hele traject binnen het 
LUFC opnieuw doorlopen en zal er een nieuwe overeenkomst betreffende gekende donatie van sperma tussen 
spermadonor en wensouders ondertekend moeten worden. De wensouders gaan er mee akkoord dat, indien 
de spermadonor geen toestemming geeft voor een nieuwe vrijgave of zij zelf geen kinderwens meer hebben, 
zij een bestemming moeten kiezen voor de nog aanwezige spermastalen of embryo’s.  
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 De wensouders en spermadonor verklaren dat zij volgende beslissing nemen in verband met de bestemming 
van het nog aanwezige menselijk lichaamsmateriaal (sperma of embryo’s) indien de spermadonor geen 
toestemming geeft voor een nieuwe vrijgave met het oog op een volgende zwangerschap of indien de 
wensouders geen kinderwens meer hebben: 

- In geval van spermastalen: de spermastalen te laten vernietigen 

- In geval van embryo’s: 

 deze embryo’s af te staan voor: (beide opties zijn mogelijk bij o) 

o wetenschappelijk onderzoek* 
o opleiding van laboratoriumpersoneel* 

 deze embryo’s te laten vernietigen  
 deze embryo’s af te staan voor anonieme donatie** 

 * Als de embryo’s niet geschikt zijn voor wetenschappelijk onderzoek of opleiding, of als het aantal 
embryo’s beschikbaar voor onderzoek of opleiding het nodige aantal overschrijdt, dan zullen de 
embryo’s worden vernietigd. 

 ** Als de embryo’s niet in aanmerking kunnen komen voor donatie of als dit niet meer gewenst is, 
dan opteren de wensouders om (kruis één keuzevak aan):  

   deze embryo’s af te staan voor wetenschappelijk onderzoek* 
   deze embryo’s te laten vernietigen 

 

Indien gekozen werd voor het afstaan van de embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunnen de 

wensouders en spermadonor hieronder verduidelijken voor welke categorieën van onderzoek hun embryo’s 

mogen gebruikt worden. De wensouders en spermadonor verklaren dat hun embryo’s gebruikt mogen 

worden voor onderzoek in : 

  alle onderzoeksdomeinen: zie hieronder en ook verdere uitleg in ‘Informatie betreffende afstand 

van ingevroren overtallige embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek’: 

1. In-vitrofertilisatie en invriestechnieken 

2. Embryonale ontwikkeling en innesteling van het embryo in de baarmoeder 

3. (Epi)genetische toestand van het embryo 

4. Embryonaal stamcelonderzoek 

5. Genoomwijziging  

  alle onderzoeksdomeinen behalve de domeinen met de nummers (gelieve in te vullen): 

…………………………. 

De toestemming voor wetenschappelijk onderzoek kan eenzijdig door één van beide wensouders of 

de spermadonor worden ingetrokken (de embryo’s zullen dan worden vernietigd). Indien er echter 

een onoplosbaar meningsverschil over een van de andere bestemmingen zou ontstaan, blijft de 

laatste gemeenschappelijke beslissing geldig. 
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In de meeste gevallen zal het gekozen onderzoek uitgevoerd worden in de instelling waar u de 

embryo’s afstaat voor wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek vindt echter 

steeds vaker plaats in samenwerking met andere Belgische universitaire instellingen, bedrijven in de 

private sector of buitenlandse onderzoeksinstellingen. Ook in deze gevallen moet het onderzoek 

goedgekeurd worden door de ethische commissie van de instelling waaraan de embryo’s afgestaan 

worden en de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in 

vitro.  

De wensouders en spermadonor verklaren dat de embryo’s die zij afstaan voor wetenschappelijk 

onderzoek ook gebruikt mogen worden in onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met 

(meerdere opties zijn mogelijk) 

 een andere binnenlandse onderzoeksinstelling 

 een buitenlandse onderzoeksinstelling 

 een bedrijf in de private sector 

 Indien het LUFC het bestaan van enige vorm van psychologische druk (openlijk of onderliggend) ervaart in de 
donor-receptor relatie, kan het LUFC op elk moment beslissen het traject stop te zetten. 

Bovendien wordt tussen spermadonor en wensouders het volgende overeengekomen: 

 Vanaf de inseminatie van de gedoneerde gameten spelen de afstammingsregels zoals bepaald in het Burgerlijk 
Wetboek in het voordeel van de wensouders die de gameten ontvangen hebben. Donoren van gameten 
kunnen geen rechtsvordering instellen betreffende de afstamming of de daaruit voortvloeiende 
vermogensrechtelijke gevolgen. Ook de receptoren van gameten en het kind geboren dankzij de inseminatie 
van gameten kunnen geen rechtsvordering instellen betreffende de afstamming of de daaruit voortvloeiende 
vermogensrechtelijke gevolgen tegen de donor(en) van gameten (art 56 van de Wet van 6 juli 2007 
betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de 
gameten). 

 

Voorwaarden voor de spermadonor 

 De spermadonor verklaart dat hij voldoende informatie van het LUFC heeft ontvangen over de procedure van 
spermadonatie en dat hij de informatienota ‘Informatie betreffende gekende spermadonatie’ heeft 
ontvangen, gelezen en begrepen. Hij geeft toestemming aan het LUFC voor het afstaan van sperma en stelt 
zich volledig vrijwillig kandidaat voor spermadonatie.  

 De spermadonor geeft zijn akkoord om alle onderzoeken te ondergaan en alle medische gegevens die 
noodzakelijk zijn te verstrekken, waarmee het LUFC een volledig inzicht kan krijgen in zijn gezondheidstoestand 
en kan nagaan of de gedoneerde zaadcellen gezond zijn. De spermadonor verbindt zich ertoe om ieder risico 
op seksueel overdraagbare aandoeningen te vermijden. Hij belooft elke wijziging in zijn gezondheidstoestand 
te zullen rapporteren aan het LUFC, in het bijzonder voor wat betreft het optreden van seksueel overdraagbare 
aandoeningen. Hij belooft eveneens elke nieuwe informatie die wordt bekomen over zijn genetische toestand 
en die hem tot op heden onbekend is, te zullen meedelen aan het LUFC, zelfs wanneer deze geen rechtstreekse 
invloed zou hebben op zijn gezondheidstoestand.  

 De spermadonor verklaart dat hij  geen enkele financiële vergoeding ontvangt van de wensouders om te 
fungeren als donor. De wensouders en de spermadonor kunnen eventueel wel een (billijke) 
vervoersonkostenvergoeding overeenkomen, die onderling geregeld wordt.De spermadonor bevestigt dat de 
verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn en overeenkomstig zijn kennis.  
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 Het afstaan van zaadcellen is in principe onvoorwaardelijk en onherroepelijk van zodra alle nodige 
onderzoeken verricht zijn en de spermastalen zijn afgestaan. Dit betekent onder andere dat de spermadonor 
afstand doet van al zijn rechten op het afgestane sperma en dat de donor geen enkele aanspraak maakt op het 
kind de kinderen geboren na spermadonatie.  

 De spermadonor weet dat hij tot aan de afgifte van het spermastaal de donatieprocedure kan beëindigen mits 
melding hiervan aan het LUFC en dat hij eveneens door het LUFC kan worden verzocht de deelname te 
onderbreken wanneer hiertoe gegronde redenen zijn die bepaald worden door de verantwoordelijke artsen 
van het LUFC. De spermadonor gaat akkoord dat, indien de resultaten van de medische onderzoeken 
onverenigbaar zijn met donatie en de afgestane zaadcellen dus niet langer bruikbaar zijn voor donatie, de 
zaadcellen vernietigd zullen worden. 

 Als er ten gevolge van de spermadonatie kinderen met erfelijke afwijkingen worden geboren, dan zal de arts 
de spermadonor in zijn eigen belang  wel / niet (schrappen wat niet past) hiervan op de hoogte brengen. 

 De spermadonor gaat ermee akkoord om zijn huidige en toekomstige adressen steeds mee te delen aan het 
LUFC om communicatie blijvend mogelijk te maken in de eerste tien jaar na spermadonatie sedert 
ondertekening van het contract.  

 Bovendien gaat de spermadonor akkoord dat het LUFC hem in de toekomst kan contacteren voor verdere 
opvolging in het kader van kwaliteitscontrole. 

 De spermadonor weet dat er bij wet een beperkt aantal kinderen geboren mogen worden met zijn sperma en 
dat hij nadien niet meer zal kunnen deelnemen aan spermadonatie in het LUFC of in andere centra.  

 De procedure voor gekende spermadonatie werd goedgekeurd op multidisciplinair stafoverleg. 

 

Voorwaarden voor de wensouders 

 De wensouders verklaren dat zij voldoende informatie van het LUFC hebben ontvangen over de procedure 
van spermareceptie en dat zij de informatienota ‘Informatie betreffende gekende spermareceptie’ hebben 
ontvangen, gelezen en begrepen. Zij geven toestemming aan het LUFC om over te gaan tot spermareceptie. 

 De wensouders verklaren dat zij geen enkele financiële vergoeding betalen aan de spermadonor om te 
fungeren als donor. De wensouders en de spermadonor kunnen eventueel wel een (billijke) 
vervoersonkostenvergoeding overeenkomen, die onderling geregeld wordt. 

 De wensouders zijn op de hoogte van de medische risico’s van behandeling met ingevroren donorsperma. Bij 
deze nemen zij dan ook elke verantwoordelijkheid op zich omtrent de fysieke en mentale toestand van elk 
kind geboren na behandeling met ingevroren donorsperma en ontheffen zij eenieder die actief of passief bij 
dit proces werd betrokken of elke toegepaste technische procedure van enige vorm van verantwoordelijkheid 
of schuld. Verder verbinden zij er zich toe om elke aangeboren/erfelijke afwijking, ook als die wordt 
vastgesteld op latere leeftijd, onmiddellijk te melden aan het LUFC. 
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 De wensouders staan in voor alle kosten die gepaard gaan met de behandeling door intra-uteriene 
inseminatie of intracytoplasmatische sperma-injectie (aanrekening per cyclus), inclusief de kosten die gepaard 
gaan met de donatie door de spermadonor (eenmalige aanrekening). Meer informatie over de kosten is terug 
te vinden in de informatienota ‘Informatie betreffende gekende spermareceptie’. 

 

 De wensouders gaan akkoord dat het LUFC hen in de toekomst kan contacteren voor verdere opvolging in het 
kader van kwaliteitscontrole. 

Opgesteld in drie exemplaren te Leuven op  …..…/……../…………, waarbij een bestemd is voor het LUFC, een voor 
de spermadonor en een voor de wensouders. 

 

 

 

  

prof. dr. Karen Peeraer  prof. dr. Dirk Vanderschueren 
Beheerder weefselbank LUFC 

 

Naam mevrouw  Naam partner  Naam spermadonor 

........................................................   .......................................................   .......................................................  

........................................................   .......................................................   .......................................................  

geboren op ......... / ......... / ...............  geboren op ........ / ......... / ..............  geboren op ........ / ........ / ..............  

 

 

 

   
gelezen en goedgekeurd gelezen en goedgekeurd gelezen en goedgekeurd 
handtekening mevrouw  handtekening partner  handtekening donor 
 

Gelieve deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar LUFC, 
‘contractenadministratie’, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven of contractenLUFC@uzleuven.be. 

 


