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Overweeg je om spermadonor te worden? 

Dan heb je ongetwijfeld een heleboel vra-

gen. In deze brochure helpen we je al een 

eind op weg. Zijn er na het lezen van deze 

brochure nog onduidelijkheden? Neem 

gerust contact op met onze dienst fertili-

teit van het Regionaal ziekenhuis Heilig 

Hart Leuven. De contactgegevens vind je 

in deze brochure.  

Waarom is donatie nodig? 

Steeds meer koppels hebben problemen 

met het vervullen van hun kinderwens. De 

laatste jaren is de vraag naar donorsperma 

ook toegenomen doordat meer lesbische 

koppels en alleenstaande vrouwen beslis-

sen om een gezin te stichten. Iedereen die 

gebruik wenst te maken van donorsperma, 

wordt in ons centrum gescreend naar 

draagkracht en stabiliteit van de relatie. 

Wie kan donor worden? 

Elke gezonde man tussen de 20 en 40 jaar 

kan zich als kandidaat zaaddonor aanbie-

den.  

Hoe word ik spermadonor?  

Als je donor wilt worden, wordt jouw al-

gemene gezondheidstoestand onderzocht 

en word je aan de hand van een bloedna-

me getest op besmettelijke ziekten en erfe-

lijke aandoeningen. Je levert ook een zaad-

staal. Omdat sommige zaadstalen het in-

vriesproces niet goed overleven, wordt het 

zaadstaal ingevroren als test. 

Zijn er risico’s aan verbonden? 

Er zijn geen gezondheidsrisico’s verbonden 

aan het donor zijn.  

Ben ik anoniem als donor?  

In ons fertiliteitscentrum werken wij enkel 

met anonieme donaties. Dat wil zeggen dat 

wensouders bij wie jouw sperma wordt 

gebruikt, noch de eventuele kinderen die 

daaruit voortkomen, weten wie jij bent. 

Vice versa weet jij ook niet bij welke wens-

ouders je sperma wordt gebruikt en of er 

eventueel kinderen uit worden geboren. 

Wat gebeurt er na de donatie? 

Eens gedoneerd doe je volledig afstand van 

het donormateriaal. Een donatie is dus 

onherroepelijk. Het donorsperma wordt 

opgeslagen in een spermabank. Volgens de 

Belgische wet mogen zaadstalen pas ge-

bruikt worden na een verplichte quarantai-

neperiode. Hiervoor wordt na de donaties 

een bloedafname gedaan bij de donor om 

te testen op overdraagbare ziekten.  

 

Voor hoeveel koppels doneer je? 

Een donor mag wettelijk maximaal bij 6 

koppels gebruikt worden. Er kunnen wel 

meerdere kinderen van een donor geboren   

worden binnen een gezin.  

Is er een financiële vergoeding? 

De Belgische wetgeving laat het drijven van 

handel met menselijk lichaamsmateriaal 

niet toe. Je wordt dus niet financieel be-

loond om sperma te doneren. De wet laat 

wel toe dat je een onkostenvergoeding 

krijgt. 


