OVEREENKOMST voor algemene spermadonoren
De ondergetekenden:
De stichting BPM Zorg/ Nij Barrahûs Centrum voor Vruchtbaarheid, gevestigd aan de
Heerenveenseweg 99b te Wolvega, in dezen vertegenwoordigd door
Dr J.P.W. Vermeiden, hoofd fertiliteitslaboratorium,
hierna te noemen: ‘de instelling’
en
Dhr …………………………………………………………………………………………….
geboren ………………
wonende aan ………………………………………………, .…. ..

te ………………………….

hierna te noemen: ‘de donor’
overwegende dat:
a) de instelling bedrijfsmatig handelingen verricht, gericht op het anders dan op
natuurlijke wijze tot stand komen van een zwangerschap met gebruikmaking van
sperma van een ander dan de echtgenoot, geregistreerde partner of andere
levensgezel van de vrouw;
op deze handelingen de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting van
toepassing is en de donor kennis heeft genomen van de inhoud hiervan. De tekst
is te vinden op wetten.overheid.nl/BWBR0013642/
De overheid heeft hierover ook een folder . “Weten van wie je afstamt”.
b) de donor op eigen initiatief en in vrije wil heeft besloten en aan de instelling heeft
aangeboden te willen fungeren als spermadonor bij de instelling;
c) de instelling van dit aanbod gebruik wenst te maken.
d) Dit contract twee aspecten kent, nl het gebruik van donorzaad en kinderen die
geboren worden. Het contract is ten aanzien van het gebruik van donorzaad door
beide partijen opzegbaar, echter die aspecten die de kinderen aangaan zijn nooit
opzegbaar.
zijn als volgt overeengekomen:
1. De donor verleent de instelling toestemming om zijn sperma te gebruiken voor het
tot stand brengen van zwangerschappen en verklaart uitsluitend als spermadonor
gefungeerd te hebben / te fungeren / te zullen fungeren voor de spermabank van
Nij Barrahûs
2. De donor verklaart de vragen die hem bij de intake zijn gesteld over zijn
gezondheid, motieven en gedrag naar waarheid te hebben beantwoord, en het
donorpaspoort naar waarheid te hebben ingevuld.
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3. De donor verklaart geen voorwaarden te stellen ten aanzien van (categorieën van)
patiënten voor wie zijn sperma gebruikt mag worden om zwangerschappen tot
stand te brengen.
4. De donor gaat akkoord met het gebruik van zijn semen t.b.v. IVF of ICSI.
Ja / Neen (omcirkel en parafeer uw antwoord)
5. De donor zal zijn bloed en urine in de door het laboratorium gevraagde frequentie
laten testen op overdraagbare aandoeningen zoals aangegeven (in principe eens
per 3 maanden tot 6 maanden na het invriezen van het laatste spermamonster).
De donor zal worden geïnformeerd over afwijkende testuitslagen op het laatst
bekende telefoonnummer/adres.
5.1 De donor kan aangeven niet geïnformeerd te willen worden over de
testuitslagen. Dit wordt aangetekend in zijn dossier. Echter bij een afwijkende
uitslag zal worden aangegeven dat hij niet meer als spermadonor kan
functioneren.
De donor verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat er met zijn sperma
maximaal vijfentwintig kinderen verwekt mogen worden.
6. De instelling zal op grond van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting de
volgende informatie aanleveren bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige
Bevruchting:
a. medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling
van het kind, zoals bij Algemene Maatregel van Bestuur bepaald;
b. fysieke kenmerken, opleiding en beroep alsmede gegevens omtrent de sociale
achtergrond en een aantal persoonlijke kenmerken; een en ander zoals bij
Algemene Maatregel van Bestuur nader bepaald;
c. geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en woonplaats.
7. De instelling zal op de grond van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
tevens de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum en de woonplaats van
de vrouw bij wie zwangerschap na gebruikmaking van donorsperma heeft
plaatsgevonden registreren en aan de Stichting ter beschikking te stellen, alsmede
de tijdstippen waarop de inseminaties met het donorzaad hebben plaatsgevonden.
8. De donor verklaart op de hoogte te zijn van deze op de instelling rustende
wettelijke verplichtingen en hiertegen geen bezwaar te hebben.
9. De donor verklaart op de hoogte te zijn van en geen bezwaar te hebben tegen het
feit dat:
- de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting gedurende tachtig jaar de
donorgegevens bewaart (medische gegevens, donorpaspoortgegevens en
persoonsgegevens);
- zolang een donorkind jonger is dan 12 jaar, zijn of haar ouders de
donorpaspoortgegevens kunnen opvragen bij de Stichting;
- een donorkind van 12 jaar of ouder zelf medische en sociale gegevens van de
donor kan opvragen bij de Stichting;
- de Stichting aan kinderen van 12 tot 16 jaar alleen de donorpaspoortgegevens
verstrekt en aan kinderen van 16 jaar of ouder, nadat de Stichting de donor
hiervan op de hoogte heeft gesteld, ook de persoonsgegevens.
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- zijn medische gegevens uitsluitend kunnen worden opgevraagd door de huisarts
van het kind.
10.De instelling verplicht zich nadrukkelijk geen gegevens aan anderen dan de
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting te verstrekken.
11. Indien bij nakomelingen verwekt met het sperma van de donor ernstige erfelijke
afwijkingen worden vastgesteld, dan zal de donor hierover worden geïnformeerd
op het laatst bekende telefoonnummer/adres.
12.Indien het donor bekend wordt dat hij mogelijk drager is van een ernstige erfelijke
afwijking, dan zal hij zo spoedig mogelijk NB informeren.
13.Nij Barrahûs zal dan handelen naar bevind van zaken.
14.Deze donorovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat met het
sperma van de donor vijfentwintig kinderen kunstmatig zijn verwekt, of zoveel
eerder als door een der partijen de overeenkomst wordt opgezegd. Echter het deel
van de overeenkomst wat betrekking heeft op kinderen die geboren zijn met
behulp van deze donor is niet opzegbaar.
15.De donor kan deze overeenkomst opzeggen met een aangetekend schrijven,
echter het deel van de overeenkomst dat betrekking heeft op kinderen die geboren
zijn met behulp van de donor is niet opzegbaar.
16.Opzegging van verdere gebruik of donatie door de donor dient te geschieden bij
aangetekend schrijven en kan geschieden zonder inachtneming van enige
opzegtermijn en zonder opgaaf van redenen.
17.De donor stelt door middel van zijn donatie zijn sperma ter beschikking. aan Nij
Barrahûs. Ingevolge hiervan kan de spermabank vrijelijk over het sperma
beschikken voor het verkrijgen van zwangerschappen.
18.Nij Barrahûs mag alleen van het semen van de donor gebruik maken als deze in
leven is. Echter als de donor verklaart dat zijn semen ook na zijn overlijden
gebruikt mag worden, dan moet de donor dit bij dit contract aangeven zijn met
een met de hand geschreven verklaring, luidende:
Hierbij verklaar ik dat na mijn overlijden mijn semen gebruikt mag worden.
Ja / Neen (omcirkel en parafeer uw antwoord)
19.Nij Barrahûs zal in geval van overlijden van de donor zijn semen alleen gebruiken
als de donor Nij Barrahûs hiervoor toestemming heeft gegeven in dit contract. Nij
Barrahûs zal het semen alleen gebruiken bij recipiënten, die reeds een kind van de
betreffende donor hebben.
20.De donor verplicht zich om in geval van beëindiging van zijn donaties zijn bloed en
urine op een door het laboratorium te bepalen moment te laten testen, teneinde
het gebruik van nog beschikbaar sperma veilig te kunnen laten plaatsvinden.
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21.De instelling zal in geval van overlijden van de donor het sperma vernietigen,
tenzij anders is aangegeven (zie punten 17 en 18)
22.De donor verplicht zich eventuele adreswijzigingen schriftelijk aan Nij Barrahûs
door te geven.

Aldus overeengekomen en getekend te Wolvega op _________

Naam: ______________________
Handtekening:_________________
Donor

Handtekening: ________________
Dr. J.P.W. Vermeiden,
Hoofd fertiliteitslaboratorium
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