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Doelstelling
De NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie) maakt door middel van dit document
kenbaar wat haar standpunt is over het gebruik van eicellen, sperma of embryo’s van anonieme donoren. De
NVOG werkt niet mee aan vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij gebruikgemaakt wordt van eicellen,
sperma of embryo’s van anonieme donoren.
Achtergrond
In Nederland is vanaf 2004 een wet van kracht, de ‘Wet donorinseminatie kunstmatige bevruchting’ (Wdkb),
die het gebruik van eicellen, sperma of embryo’s van anonieme donoren verbiedt. In Nederland is men van
mening dat iedereen het recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. Deze Wdkb is te vinden op
https://wetten.overheid.nl/ en waarborgt dat een donorkind vanaf 16 jarige leeftijd de persoonsidentificerende
gegevens van zijn of haar verwekker kan opvragen.
Huidige situatie
Helaas overstijgt de vraag naar sperma en vooral naar eicellen het aanbod. De schaarste aan sperma- en
eiceldonoren maakt dat paren op dit moment hun toevlucht zoeken in landen zoals Denemarken, Spanje,
België, Turkije of Duitsland waar met anonieme donoren wordt gewerkt.
De NVOG betreurt dit en ziet het liefst dat er veel meer donoren beschikbaar zouden zijn om aan de vraag te
kunnen voldoen zodat niemand meer naar het buitenland hoeft te gaan voor een
vruchtbaarheidsbehandeling. Er lopen daarom initiatieven om de werving van donoren binnen Nederland te
verbeteren.
De NVOG vindt het van groot belang dat er inspanningen verricht worden om zowel het aantal
spermadonoren als het aantal eiceldonoren te laten toenemen, en om de registratie van sperma- en
eiceldonoren te optimaliseren.
De Nederlandse gynaecologen maken geen gebruik van anonieme spermadonoren van wie het sperma uit
buitenlandse klinieken naar Nederlandse vrouwen wordt gestuurd. De Nederlandse gynaecologen slaan
geen sperma, dat afkomstig is van anonieme (buitenlandse) donoren, op in hun klinieken voor behandeling
van vrouwen met een kinderwens.
Buitenlandse fertiliteitsklinieken waar vrouwen zich laten behandelen met donoreicellen vragen met enige
regelmaat aan Nederlandse gynaecologen om een deel van de monitoring van een fertiliteitstraject op zich
te nemen, doen een verzoek tot aanvullend onderzoek voorafgaand aan de behandeling, of vragen om
recepten voor fertiliteitshormonen voor te schrijven. Het dilemma is echter dat in deze landen anonieme
donatie van eicellen, sperma of embryo’s wel is toegestaan en de Nederlandse gynaecologen niet willen
meewerken aan anonieme donatie.
Conclusie
De NVOG neemt het standpunt in dat voor handelingen ten behoeve van anonieme donatie van eicellen,
sperma of embryo’s niet de hulp van Nederlandse gynaecologen kan worden ingeroepen.
En een in Nederland werkende gynaecoloog werkt niet mee aan de monitoring van fertiliteitstrajecten en
voert geen onderzoeken uit in opdracht van buitenlandse fertiliteitsklinieken waarbij gebruikgemaakt wordt
van anonieme donoren.
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Standpunt
Een standpunt gaat in op een actuele (zorg)vraag en tijdelijk richting geeft aan zorgverleners en
-gebruikers wanneer een richtlijn ontbreekt of niet meer up-to-date is. Een dergelijk document wordt
dan ad hoc en versneld opgesteld door een wetenschappelijke vereniging en kan worden gebruikt als
voorloper van een (nieuwe of herziene) richtlijn of module van een richtlijn.
Dit standpunt is geaccordeerd door het NVOG-bestuur op 17 februari 2020.
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Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of
richtlijn(modules), standpunten, modelprotocollen, leidraden etc., alsmede voor de gevolgen die de
toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor
attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders of richtlijnen etc.
Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail: kwaliteit@nvog.nl).
NVOG
Postbus 20075
3502 LB Utrecht
I: www.nvog.nl
E: kwaliteit@nvog.nl
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