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EICEL
DONATIE
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Overweeg je om
eicellen te doneren?
GEWELDIG!
Je helpt mensen
bij het waarmaken van hun
diepste wens,
hun kinderwens.
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WAT IS
EICELDONATIE?
Je schenkt eicellen aan vrouwen die zelf geen of onbruikbare
eicellen hebben.

WIE KRIJGT JOUW
EICELLEN?
Bij sommige vrouwen is de aanmaak van eicellen verstoord,
er rijpen weinig of geen eicellen of ze ontwikkelen niet zoals
het hoort. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:
- ziekte (bijvoorbeeld na behandeling tegen kanker)
- geen eierstokken (aangeboren of na medische ingreep)
- te vroege menopauze
Eiceldonatie kan ook een oplossing zijn voor vrouwen die
drager zijn van een ernstige erfelijke aandoening.
Vrouwen die te maken krijgen met deze problemen kunnen
niet zwanger worden zonder de hulp van een eiceldonor.
Hun baarmoeder is nog wel intact, de donoreicellen worden
bevrucht en ingeplant.
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Mijn partner en ik
wisten vanaf het begin
dat kinderen krijgen voor ons
niet vanzelfsprekend zou zijn.
Ik heb een erfelijke ziekte die ik 100%
zeker doorgeef als ik op de
natuurlijke manier
zwanger word.
Hanne
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WAAROM IS ER EEN
TEKORT AAN DONOREICELLEN
Het is te weinig gekend
Nog te weinig vrouwen weten dat ze eiceldonor kunnen
worden. Ook het tekort aan donoreicellen is niet zo gekend.

Het is een engagement
Eiceldonatie is een engagement. De procedure vraagt tijd en
brengt fysieke ongemakken met zich mee.

Het is persoonlijk
Er komt mogelijk een kind ter wereld dat jouw genen deelt.
Het is niet voor alle vrouwen vanzelfsprekend om een
onderscheid te maken tussen donor en moeder zijn.

Er zijn meerdere eicellen nodig per zwangerschap
Een vruchtbaarheidsbehandeling lukt zelden van de eerste
keer. Niet uitzonderlijk zijn 5 of meer pogingen nodig voor
een succesvolle zwangerschap.
Daarom zijn er voor één vrouw
meerdere eicellen nodig. Als
Door het tekort
eiceldonor schenk je ongeveer 10
aan donoreicellen
eicellen, maar niet alle eicellen zijn
zijn er lange
van voldoende kwaliteit om te
wachtlijsten.
gebruiken.
Sommige vrouw

celdonatie spermadonatie.indd 5

en
wachten meer dan
2 jaar op een dono
r.
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1

21 goede eicellen
heb ik kunnen doneren!
Heel goed dus! Ik heb meerdere
mensen kunnen helpen,
de personen waarvoor ik doneer en
nog wat extra eitjes voor de mensen
op de wachtlijst! Super!

2

3

Iris
4

5
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HOE VERLOOPT
EICELDONTATIE?
Registratie

1

Meld je aan met een telefoontje of e-mail bij een fertiliteitscentrum. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek en
medisch onderzoek.

Gesprek

2

In een gesprek zal de psycholoog, vroedvrouw of consulent peilen naar je motivatie. Je krijgt alle informatie over de
procedure en je kan eventuele twijfels bespreken.

Medisch onderzoek

3

De arts neemt een staaltje bloed en doet een echografie.
Men onderzoekt of je in goede gezondheid verkeert en
test je op infectieziekten en erfelijke aandoeningen. De
risico’s voor jou, de ontvanger en het kind worden zo
geminimaliseerd.

Stimulatie van de eierstokken

4

Om je eierstokken te stimuleren, krijg je dagelijks gedurende
10 tot 14 dagen een injectie met hormonen. Zo maakt je
lichaam tot zo’n 10 eicellen aan, in plaats van 1 of 2.

Donatie

5
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KAN IK
EICELLEN DONEREN?
Je kan eicellen doneren als je aan deze voorwaarden voldoet

Je bent tussen
18 en 37 jaar

Je bent in goede
gezondheid

Je bent zelf al
zwanger geweest

Let op.
De maximumleeftijd
kan verschillen per
fertiliteitscentrum.

Dat stelt de arts vast
tijdens een medisch
en gynaecologisch
onderzoek.

Dit is geen absolute
voorwaarde, maar
dan is er geen twijfel
dat je vruchtbaar
bent. Tijdens de
voorbereiding van
de donatie mag je
zelf niet zwanger
worden,
anders
kan de donatie niet
doorgaan.
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HOE VAAK
MAG JE DONEREN?
De meeste fertiliteitscentra staan 3 eiceldonaties toe.
Het aantal donaties is beperkt, omdat het een intensieve
procedure is voor jou als donor. De fertiliteitscentra volgen
dit nauwgezet op. Met één donatie kun je 1 of meerdere
vrouwen helpen om zwanger te worden.

WAT ZIJN DE
RISICO’S?

In totaal mog
en maximum
6 vrouwen
zwanger w
orden
met jouw ei
cellen

De hormonenkuur om de aanmaak van eicellen te
stimuleren, kan voor een aantal bijwerkingen zorgen: een
opgeblazen gevoel in de onderbuik, warmteopwellingen
en prikkelbaarheid. Deze fysieke ongemakken verdwijnen
nadien vanzelf.
Door de stimulatie kunnen de eierstokken overreageren
(hyperstimulatie). Je kunt dan een aantal dagen last hebben
van een opgezwollen gevoel en pijnlijke onderbuik. Heel
soms vormen zich cysten, dat is onschuldig en indien ze
hinderen, worden ze weggenomen.
Het oppikken van de eicellen gebeurt met een lichte
ingreep. Bij elke ingreep is er enig risico op een infectie, maar
de procedure verloopt meestal zonder problemen.
Eens de donatie achter de rug is, zijn er geen gevolgen voor
je gezondheid of vruchtbaarheid.
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We zijn ons erg bewust
van de inspanning die we vragen,
gezien we zelf al 5 pogingen
hebben ondergaan.
Toch blijven we hoopvol
dat iemand ons
een bouwsteentje van geluk
wil geven. Door eicellen af te staan
schenk je ons een bouwsteentje
voor nieuw leven.
Sila
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WELKE SOORTEN
DONATIE ZIJN ER?
ER ZIJN VIER VERSCHILLENDE MANIEREN OM EICELLEN TE DONEREN

Vrijwillige donatie
(anoniem)

Gedeelde donatie
(anoniem)

Je schenkt vrijwillig eicellen
aan een andere vrouw.
Jullie kennen elkaar niet.

Als je zelf een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat,
kun je ervoor kiezen om je
eicellen te ‘delen’ met iemand
die wacht op een eiceldonor
(egg-sharing). Delen kan
natuurlijk enkel als je genoeg
eicellen van goede kwaliteit
hebt.

Gekende donatie
(niet anoniem)
Je schenkt eicellen aan
iemand die je kent. Gekende
donatie gebeurt het vaakst
tussen familieleden, zussen
bijvoorbeeld, maar kan ook
tussen vriendinnen. Wie zelf
een donor aanbrengt, wordt
snel behandeld en hoeft
niet op de wachtlijst.

celdonatie spermadonatie.indd 11

ten
Niet alle soor
elk
in
jn
zi
donatie
trum
fertiliteitscen
mogelijk.
zeker
Informeer je
de
vooraf over
n.
de
he
ijk
mogel

Kruisdonatie (anoniem)
Je wordt donor op vraag
van iemand die je kent, maar
een ander koppel krijgt jouw
eicellen. Jouw kennis krijgt
dan eicellen van de donor
van het andere koppel. Op
die manier blijf je als donor
anoniem. Beide vrouwen
hoeven bovendien niet op de
wachtlijst, want ze brachten
zelf een eiceldonor aan.
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Het valt ons heel moeilijk
omdat we voor onze intiemste,
grootste droom volledig
afhankelijk zijn van iemand anders.
Toch zijn we ook dankbaar dat
deze techniek bestaat.
Toen onze ouders mama en papa werden,
bestond eiceldonatie nog niet.
Sofie en Tom
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BLIJF JE
ANONIEM?

ja

Als eiceldonor blijf je anoniem, dat is in België bij wet
bepaald. De wensouders of kinderen kennen jouw identiteit
dus niet. Andersom weet je als donor niet wie jouw eicellen
kreeg, de wensouders blijven dus ook anoniem. Het fertiliteitscentrum beschikt om medische redenen wel over deze
informatie, maar mag die niet uitwisselen.
Een uitzondering hierop is de gekende donatie, in dat geval
ken je elkaar goed. (zie eerder)

KUN JE AAN
FAMILIE DONEREN?

ja

Je kunt rechtstreeks aan een familielid of een vriendin
eicellen doneren (gekende donatie) of onrechtstreeks via
kruisdonatie. (zie eerder)

KRIJG JE EEN
VERGOEDING?
Je krijgt geen financiële beloning voor eiceldonatie. Dat zou
gezien worden als ‘handeldrijven in menselijk lichaamsmateriaal’ en is verboden volgens de Belgische wet. Met eiceldonatie kun je geen winst maken, maar het kost je ook niets.
De onderzoeken, de ingreep en de opvolging zijn gratis en
de onkosten die je maakt, zoals voor verplaatsing, worden
vergoed.
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Kinderen krijgen is niet voor iedereen
vanzelfsprekend

1 op 6 koppels krijgt te maken met
vruchtbaarheidsproblemen. Om hun
kinderwens te vervullen, moeten deze
mensen beroep doen op de medische
wetenschap en soms op een eicel- of
spermadonor. Er is echter een tekort
aan eicel- en spermadonoren, waardoor
wensouders op lange wachtlijsten
komen te staan.
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DRAAG JE VERANTWOORDELIJKHEID
TEGENOVER HET KIND?
Als donor draag je geen juridische, financiële of
andere verantwoordelijkheden tegenover een
kind dat geboren wordt uit jouw eicellen. Voor
je donatie onderteken je een verklaring waarin staat dat je
afstand doet van jouw genetisch materiaal. De wensouders
van het kind zijn vanaf de bevruchting de wettelijke ouders.

nee

HOE BELANGRIJK IS DE
GENETISCHE BAND?
In onze cultuur hechten we veel belang aan de genetische
band tussen ouder en kind. Hoewel we goed weten dat ouderschap veel meer is dan dat.
De genen (DNA) die je doorgeeft, zijn maar een aspect uit
een complex geheel. De wisselwerking met de omgeving en
de opvoeding maken het kind tot wie het is. Als eiceldonor
heb je een genetische link met de kinderen, maar dat is geen
ouderschap.
Ouders van donorkinderen horen soms dat het kind op de
mama lijkt. Dat is niet zo vreemd. Een kind neemt gedrag en
interesses van zijn of haar ouders over. Bovendien laat het
fertiliteitscentrum de uiterlijke kenmerken van de donor en
de ouders zoveel mogelijk overeenstemmen.
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JA, IK WIL EICELLEN DONEREN.
WAAR KAN IK TERECHT?
Je kunt je aanmelden bij een van deze fertiliteitscentra:

Antwerpen

UZ Antwerpen, Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
03 821 36 84 - reproductievegeneeskunde@uza.be
ZNA Middelheim, Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
03 280 24 60 - mi.fertiliteit@zna.be
AZ Klina, Fertiliteitscentrum Noord-Antwerpen
Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat
03 650 50 83 - fertiliteit@klina.be

Brussel
UZ Brussel, Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
02 477 66 99 - info@brusselsivf.be

Limburg
Ziekenhuis Oost-Limburg, Centre for Reproductive Medicine
Schiepse Bos 2, 3600 Genk
089 32 77 22 - fertility@zol.be
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Oost-Vlaanderen
AZ Jan Palfijn, IVF-centrum
H. Dunantlaan 5, 9000 Gent
09 224 88 50 - IVF.centrum@janpalfijngent.be
UZ Gent, Afdeling Reproductieve Geneeskunde,
Vrouwenkliniek
De Pintelaan 185, 9000 Gent
09 332 09 72 - arg@uzgent.be
AZ Sint-Lucas, Vruchtbaarheidscentrum
Groenebriel 1, 9000 Gent
09 224 63 92 - fertiliteit@azstlucas.be

Vlaams-Brabant
UZ Leuven (campus Gasthuisberg), Leuvens Universitair
Fertiliteitscentrum
Herestraat 49, 3000 Leuven
016 34 36 24 - fertiliteitscentrum@uzleuven.be
Heilig Hart, Unit voor Reproductieve Geneeskunde (LIFE)
Naamsestraat 105, 3000 Leuven
016 20 90 30 - lifeleuven@hhleuven.be

Meer informatie over eiceldonatie vind je op

cine
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www.demaakbaremens.org
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DE MAAKBARE MENS
De Maakbare Mens werkt kritisch rond technieken die de
mens kunnen veranderen, genezen en verbeteren.
We stellen mensen in staat om geïnformeerde keuzes te
maken over de maakbaarheid van hun leven. We willen
baanbrekend zijn in het ethisch en maatschappelijk debat
over de maakbaarheid van de mens om voor iedereen de
kansen op een kwaliteitsvol leven te bevorderen. Als pluralistische beweging vertrekken we daarbij steeds vanuit
humanistische waarden.
We organiseren activiteiten, voeren actie en verspreiden
informatie op allerlei manieren.

Contact
De Maakbare Mens vzw
Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen
03 205 73 10
info@demaakbaremens.org

www.demaakbaremens.org
Je vindt ons ook op
twitter.com/demaakbaremens

facebook.com/demaakbaremens
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Colofon
Redactie
Marjan Joris, Eline Cautaerts en Liesbet Lauwereys

Vormgeving
Nikki Juten

Met dank aan
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Judith Van Cauwenberghe, Katrien Van den Rul, Chantal
Demurie, Isabelle Stuyver en Gerd Van Nevel
Lieve De Peuter, Laure Demarré, Aeneas De Baets en
Christopher Bulteel
Marlies Cocquyt, Eline Bodyn, Felicia Vanaverbeke,
Berthe Maes en Elise Belien
De getuigen die hun verhaal met ons deelden.
Bij de citaten uit hun verhalen in dit boekje vervingen we
hun echte naam door een willekeurig gekozen naam.

Dit infoboekje is een uitgave van De Maakbare Mens.
Het is het resultaat van een samenwerking met studenten
van de Universiteit Antwerpen en de Artesis Plantijn
Hogeschool Antwerpen.
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Limburg
Ziekenhuis Oost-Limburg, Centre for Reproductive
Medicine
Schiepse Bos 2, 3600 Genk
089 32 77 22 - fertility@zol.be

Oost-Vlaanderen
AZ Jan Palfijn, IVF-centrum
H. Dunantlaan 5, 9000 Gent
09 224 88 50 - IVF.centrum@janpalfijngent.be
UZ Gent, Afdeling Reproductieve Geneeskunde
De Pintelaan 185, 9000 Gent
09 332 09 72 - arg@uzgent.be
AZ Sint-Lucas, Vruchtbaarheidscentrum
Groenebriel 1, 9000 Gent
09 224 63 92 - fertiliteit@azstlucas.be

Vlaams-Brabant
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UZ Leuven (campus Gasthuisberg), Leuvens Universitair
Fertiliteitscentrum
Herestraat 49, 3000 Leuven
016 34 36 24 - fertiliteitscentrum@uzleuven.be
Heilig Hart, Unit voor Reproductieve Geneeskunde (LIFE)
Naamsestraat 105, 3000 Leuven
016 20 90 30 - lifeleuven@hhleuven.be

Meer informatie over spermadonatie vind je op

www.demaakbaremens.org
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JA, IK WIL SPERMADONOR WORDEN.
WAAR KAN IK TERECHT?
Ben je overtuigd, dan kun je je aanmelden bij een van
deze fertiliteitscentra:

Antwerpen

UZ Antwerpen, Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
03 821 36 84 - reproductievegeneeskunde@uza.be
ZNA Middelheim, Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
03 280 24 60- mi.fertiliteit@zna.be
AZ Klina, Fertiliteitscentrum Noord-Antwerpen
Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat
03 650 50 83 - fertiliteit@klina.be

Brussel
UZ Brussel, Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
02 477 66 99 - info@brusselsivf.be
UMC Sint-Pieter
Hoogstraat 322, 1000 Brussel
02 535 43 29 - pma@stpierre-bru.be
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HOE BELANGRIJK IS DE
GENETISCHE BAND?
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In onze cultuur hechten we veel belang aan de genetische
band tussen ouder en kind. Hoewel we goed weten dat
ouderschap veel meer is dan dat. De genen (DNA) die je
doorgeeft, zijn slechts een aspect uit een complex geheel.
De wisselwerking met de omgeving en de opvoeding maken
het kind tot wie het is.
Als spermadonor heb je een genetische link met de
kinderen, maar dat is geen ouderschap.
Ouders van donorkinderen horen soms dat het kind op de
papa lijkt. Dat is niet zo vreemd. Een kind neemt gedrag en
interesses over van zijn of haar ouders. Bovendien let het
fertiliteitscentrum erop dat de uiterlijke kenmerken van de
donor en de ouders zoveel mogelijk overeenstemmen.
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KINDEREN KRIJGEN IS NIET VOOR
IEDEREEN VANZELFSPREKEND

1 op 6 koppels kampt met vruchtbaarheidsproblemen. Om hun kinderwens te
vervullen, moeten deze mensen beroep
doen op de medische wetenschap en soms
op een eicel- of spermadonor. Er is echter
een tekort aan eicel- en spermadonoren,
met lange wachtlijsten als gevolg.
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DRAAG JE VERANTWOORDELIJKHEID
TEGENOVER HET KIND
Als donor draag je geen juridische, financiële of
andere verantwoordelijkheden tegenover de
kinderen die geboren worden uit jouw zaadcellen.
Voor je donatie onderteken je een verklaring waarin staat dat je afstand doet van jouw genetisch
materiaal. De wensouders van het kind zijn vanaf
de bevruchting de wettelijke ouders.

NEE

MOET JE ZELF
AL VADER ZIJN?
Nee. Het is geen vereiste dat je zelf al vader bent om sperma
te mogen doneren. Je hoeft niet op voorhand te weten of
je vruchtbaar bent, want je sperma wordt gecontroleerd
voor je donatie. Spermadonor worden kan zo ook een
voordeel zijn, eventuele vruchtbaarheidsproblemen worden
vroegtijdig ontdekt.

Ben je al vader?
Dan weet je wat het betekent om papa
te zijn. Deze gedachte kan je motiveren
om donorschap te overwegen, zodat
je anderen kunt helpen om ook een
gezin te beginnen.
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Nog steeds krijg ik tranen in mijn ogen
bij het zien van die 2 wezentjes.
Wetende dat ze zonder donor,
zonder hulp van de medische wereld
er gewoon niet geweest waren.
Wouter
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KRIJG JE EEN
VERGOEDING?
Je krijgt geen financiële beloning voor
spermadonatie. Dat zou gezien worden
als “handeldrijven in menselijk lichaamsmateriaal” en is verboden volgens de
Belgische wet. Met spermadonatie kun je
geen winst maken, maar het kost je ook
niets. De onderzoeken, de ingreep en de
opvolging zijn gratis en de onkosten die
je maakt, zoals voor verplaatsing, worden
vergoed.

WAT ZIJN DE
RISICO’S?
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Spermadonatie heeft geen enkele invloed
op je gezondheid of vruchtbaarheid. Er zijn
geen risico’s aan verbonden.
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Als je weet dat je daarmee de grootste
wens kunt laten uitkomen van een stel dat
graag kinderen wil, is die inspanning echt
wel de moeite waard.
Sam
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HOE VAAK MAG JE
DONEREN?
Eens je groen licht krijgt kun je meerdere keren
doneren. Na een bepaalde tijd moet je de bloedcontrole
herhalen, om na te gaan of je gezondheidstoestand
nog steeds in orde is.
Het sperma van een donor mag bij maximum
6 verschillende families worden gebruikt om
kinderen te verwekken.
Dat is om te vermijden dat aan elkaar verwante
kinderen later samen kinderen krijgen. Dat betekent
niet dat je maar 6 keer kunt doneren, een behandeling
lukt zelden van de eerste keer. Het fertiliteitscentrum
zal je verwittigen als je niet meer mag doneren.
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KUN JIJ
SPERMADONOR
WORDEN?
JE KUNT SPERMADONOR WORDEN
ALS JE GEZOND EN VRUCHTBAAR
BENT EN TUSSEN 18 EN 45 JAAR.

(Let op, de leeftijdsgrenzen kunnen
verschillen per fertiliteitscentrum.)

BLIJF JE
ANONIEM?
JA
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Volgens de wet is spermadonatie in België anoniem.
De wensouders of kinderen kennen jou niet. Die
anonimiteit werkt in 2 richtingen, ook jij kent hun
identiteit niet. Het fertiliteitscentrum beschikt om
medische redenen wel over deze informatie, maar
mag die niet uitwisselen.
Een uitzondering hierop is de gekende donatie.
Je doneert dan aan iemand die je kent.
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HOE VERLOOPT
SPERMADONATIE?
Registratie
1 Maak een afspraak bij een fertiliteitscentrum
per e-mail, telefoon of online..

Medisch onderzoek
In het fertiliteitscentrum word je medisch on2 derzocht. De arts controleert een bloed- en
spermastaaltje op infecties en aandoeningen.
Er wordt nagegaan of je sperma gezond en
vruchtbaar is. Er wordt ook onderzocht hoe
goed je sperma bestand is tegen invriezen
om het te kunnen bewaren na de donatie. In
een gesprek krijg je alle informatie en peilt
men naar je motivatie. Na een week krijg je
de resultaten. Sommige centra vragen nog
een tweede spermastaal voor een extra
controle.le.

Donatie
Als alles in orde is, maak je een afspraak voor
de donatie zelf. Je mag 2 tot 3 dagen voor de
3 donatie geen zaadlozing hebben. In het fertiliteitscentrum krijg je een steriel potje en kun
je terecht in een aparte kamer. Voor wie dat
wenst, is er erotisch materiaal aanwezig. Je
sperma wordt ingevroren en bewaard in de
spermabank.
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Een week later gingen wij
om de resultaten en groot was ieders
verbazing (inclusief de dokter)
toen bleek dat er gewoon
geen zaadcellen waren.
Daar stonden we met onze
kinderwens, maar zonder zaadcellen.
Dit hadden we niet verwacht.
Wel een verminderde vruchtbaarheid,
maar dit...?
Tarik
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WAAROM IS ER EEN TEKORT
AAN DONORSPERMA?
Het tekort is niet gekend
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Weinig mensen weten dat er een tekort is aan donorsperma.

Het imago is negatief

Onterecht denken mensen aan potentie, libido en
machogedrag. Daardoor krijgt spermadonatie een negatief
imago.

Het is een engagement

De procedure om sperma te doneren, vraagt wat van je tijd.

Het is persoonlijk

Er komt mogelijk een kind ter wereld dat jouw genen deelt.
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een onderscheid te maken tussen donor en vader zijn.

Om deze redenen is het voor de spermabanken niet
makkelijk om nieuwe spermadonoren te vinden.
Fertiliteitscentra moeten regelmatig donorsperma
aankopen in het buitenland om aan de hoge vraag te
kunnen voldoen.
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Ik moet toegeven dat ik vroeger,
voor dit hele avontuur,
echt nooit over al deze dingen
nagedacht heb.
Tot ik met mijn eigen falende
vruchtbaarheid werd geconfronteerd
en plots afhankelijk werd van de
goodwill van anderen om mijn wens
waar te maken.
Seppe
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WAT IS
SPERMADONATIE?
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Je staat zaadcellen af aan mensen die geen of onbruikbare
zaadcellen hebben.

WIE KRIJGT JOUW
ZAADCELLEN?
Met jouw zaadcellen help je mensen in de volgende
situaties:
-

-

Koppels bij wie de man onvruchtbaar is

Bij sommige mannen is de productie van zaadcellen
verstoord en zijn er geen of weinig zaadcellen.
De zaadcellen kunnen ook te weinig beweeglijk zijn.

Koppels bij wie de man drager is van een
erfelijke aandoening

Om te vermijden dat hij de aandoening doorgeeft aan
zijn kinderen.

-

Lesbische koppels en alleenstaande vrouwen

Zij kunnen een gezin stichten dankzij een spermadonor.
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Overweeg je om
spermadonor te worden?
GEWELDIG!
Je helpt mensen bij het
waarmaken van hun kinderwens.
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SPERMA
DONATIE
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