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Tussen het Leuvens universitair fertiliteitscentrum,  en mevrouw  ..................................................... 

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

vertegenwoordigd door en partner   ..................................................... 

prof. dr. Karen Peeraer  geboren op  ............. / .............. /..................... 

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

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

hierna genoemd LUFC, enerzijds,  hierna genoemd de wensouders, anderzijds, 

wordt het volgende overeengekomen: 

 De wensouders zijn op de hoogte van de mogelijke gevolgen en risico’s als de patiënte rhesusfactor negatief 
is en de bloedgroep van de spermadonor rhesusfactor positief is:  

♦ Als de spermadonor een positieve rhesusfactor heeft kan hij dit doorgeven aan het kind waardoor het 

kind ook positief kan zijn. Tijdens de zwangerschap is er een kleine kans dat bloed van de baby in de 

bloedbaan van de moeder komt. Bij de geboorte is die kans echter vrij groot. 

♦ Er zijn een aantal situaties waarin een injectie anti-D-immunoglobuline ( = Rhogam®) wordt 

aanbevolen aan rhesus-negatieve vrouwen: een curettage wegens een miskraam of een spontane 

miskraam na 10 weken zwangerschap; een buitenbaarmoederlijke zwangerschap; een vlokkentest of 

vruchtwaterpunctie; en situaties waarin van buitenaf sterk op de baarmoeder wordt gedrukt, zoals bij 

het keren van een kind in stuitligging, een ernstige val op de buik, een auto-ongeluk of een schop of 

trap tegen de buik. 

♦ Na de bevalling is steeds een injectie anti-D-immunoglobuline ( = Rhogam®) nodig ALS het kind rhesus 

positief is. 

♦ Ondanks deze maatregelen is er toch een kleine kans dat er “ongemerkt” bloed van de baby in de 

bloedbaan van de moeder terechtkomt waarvoor geen injectie is gegeven. Als dit gebeurt kan de 

moeder een soort antistoffen vormen, die dan bij een volgende zwangerschap mogelijks problemen 

kunnen geven. 

 De wensouders werden hierover ingelicht door hun behandelend arts en tekenen geen bezwaar aan. 

 De wensouders verklaren dat zij in het kader van een intra-uteriene inseminatie of in-vitrofertilisatie akkoord 
gaan met een spermadonor met rhesusfactor positieve bloedgroep. 

Opgesteld in twee exemplaren te Leuven op  …..…/…..…/..………, waarbij het ene bestemd is voor het LUFC, het 
andere voor de wensouders.   

 

 

   
prof. dr. Karen Peeraer gelezen en goedgekeurd gelezen en goedgekeurd 
Beheerder weefselbank LUFC handtekening mevrouw  handtekening partner  
 

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

 

OVEREENKOMST BETREFFENDE BEHANDELING MET SPERMA VAN DONOR MET POSITIEVE 
RHESUSFACTOR 


