
Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) 
Verschillen bij een UMC-donor of een Cryos-donor 

UMCU donor Cryos donor 

Wat is het maximaal aantal gezinnen per donor? 

12 gezinnen in NL 
(enkele donoren nog 25 kinderen) 

12 gezinnen in NL 
Ook gezinnen in andere landen van dezelfde donor afhankelijk van toegestane max. aantal gezinnen/land 

Wat betaal ik voor het sperma van een donor? 

160 euro Kosten variëren (€ 276,25- €915) op basis van het profiel van de donor en de kwaliteit van het sperma. 

Welke bijkomende kosten kan ik verwachten? 

Er zijn geen bijkomende kosten - Zwangerschapsquotum € 350 excl. BTW (25%) 
- Verzendkosten Nederland € 183 excl. BTW (25%) 
- Kosten inklaren per verzending  € 100
- Opslagkosten per jaar € 126,55 

Wat zijn de kosten voor de inseminatie? 

Bij lesbische stellen en alleenstaande vrouwen is een subsidieregeling van toepassing. De kosten voor het eerste gesprek/onderzoek (€ 192,50) moeten zelf betaald worden, vervolgens kunnen er 9-12 inseminaties vanuit 
de subsidie worden betaald. Bij heteroparen is fertiliteitszorg vergoede zorg vanuit de ziektekostenverzekering waarbij eerst het eigen risico aangesproken wordt. 

Wat is de wachttijd voor ik kan starten met een behandeling? 

1 tot anderhalf jaar 3 maanden 

Wat als het sperma van de donor niet meer gebruikt kan worden? 

Er zijn geen extra kosten, u mag een nieuwe donor uitzoeken De organisatie Cryos beslist of u het opgeslagen sperma in het UMCU kan omruilen voor een andere donor. 
De verzendkosten zijn dan voor uw rekening. 

Kan ik van dezelfde donor sperma reserveren voor een 2e kind? 

Ja. Indien voorradig, is het mogelijk om na de bevalling van uw 1e kind, gedurende 1 jaar voor 6 inseminaties 
sperma te reserveren van dezelfde donor. Kosten € 125. 

Ja, reserveren sperma Cryos is altijd mogelijk, tegen extra kosten (bijv. € 163 voor 1 jaar, € 273 euro voor 2 
jaar). Bedragen zijn excl. BTW (25%). 

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud 


