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De grootste spermabank ter wereld biedt mensen 
met een kinderwens in Nederland nu foto's 
waarop donoren als volwassene zijn afgebeeld  
 
Alleenstaande vrouwen en stellen uit Nederland die een spermadonor zoeken, kunnen nu 
foto's bekijken waarop spermadonoren van de grootste spermabank ter wereld, Cryos, als 
volwassene staan afgebeeld. De Deense spermabank verwacht dat er vanuit Nederland veel 
interesse zal zijn voor de foto's. 
 
De donoren van Cryos uit Denemarken, de grootste spermabank ter wereld, hebben jarenlang 
duizenden spermamonsters aan Nederland geleverd. Hier is de vraag naar erfelijk materiaal van 
goed opgeleide, gezonde mannen uit Denemarken altijd hoog geweest onder kinderloze 
alleenstaande vrouwen en stellen. Cryos verwacht nu nog meer interesse vanuit Nederland. Als 
eerste in Europa plaatst Cryos nu foto's op zijn website waarop donoren als volwassene staan 
afgebeeld. In verband met de AVG-wet bevinden de foto's zich achter een betaalmuur. De kosten 
voor toegang bedragen 250 euro.  
 
– Vanwege de betaalmuur hielden we rekening met een rustige start van ons nieuwe initiatief. De 
interesse voor de foto's van donoren als volwassene bleek echter overweldigend groot in alle 
Europese landen waarin de foto's zijn gepubliceerd. We verwachten dan ook een grote interesse 
onder Nederlandse alleenstaande vrouwen en stellen die hun kinderwens willen zien uitkomen, 
zegt Peter Reeslev, CEO van Cryos. 
 
Naast een actuele foto van enkele nieuwe donoren als volwassene biedt Cryos ook persoonlijke 
informatie over de meer dan 1000 spermadonoren. Afhankelijk van het gekozen donorprofiel kan 
die informatie bestaan uit kinderfoto's, geluidsfragmenten, een handgeschreven groet, resultaten 
van een test voor emotionele intelligentie, de familiestamboom en de indruk die het personeel van 
de donor heeft.  
 
De match moet goed voelen 
Cryos levert donorsperma aan de hele EU en meer dan 100 andere landen in de wereld. Door de 
wereldwijde aandacht voor vruchtbaarheidsbehandelingen is de vraag naar donoren van het bedrijf 
toegenomen. De afgelopen vijf jaar heeft de grootste spermabank van de wereld echter een nog 
duidelijkere verandering opgemerkt. Klanten zijn steeds vaker alleenstaande vrouwen en stellen 
van hetzelfde geslacht. Zo bestaat 50 procent van het klantenbestand van Cryos uit alleenstaande 
vrouwen, 35 pocent uit stellen van hetzelfde geslacht en 15 procent uit heteroseksuele stellen.  
 
– De interesse voor onze uitgebreide profielen met extra veel persoonlijke informatie over de 
donoren neemt toe. Met name onder alleenstaande vrouwen en stellen van hetzelfde geslacht. De 
foto's van de donoren als volwassene helpen hen bij hun keuze. Dat wil zeggen dat ze 
gemakkelijker kunnen aanvoelen of er een match is met de donor en of het een man is om wie ze 
in het echte leven zouden kunnen geven. Bij heteroseksuele stellen ligt dit heel anders. Die willen 
in het algemeen minder over de donor weten uit respect voor de sociale vader, verduidelijkt Peter 
Reeslev.  
 
Meer Nederlanders helpen  
Het is 40 jaar geleden dat de eerste ivf-baby, Louise Brown, in Groot-Brittannië werd geboren. 
Cryos kijkt ernaar uit om zoveel jaar later meer Nederlanders dan ooit te kunnen helpen met het 
verwezenlijken van hun kinderwens.  
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– Denemarken heeft een ijzersterke reputatie op het gebied van gezondheid, milieu en 
onderwijsniveau, waardoor het sperma en de genen van donoren zeer gewild zijn. Doordat Cryos 
meer dan 30 jaar ervaring en heel veel donoren heeft, is het bedrijf een natuurlijke keuze voor veel 
mensen in Nederland, aldus CEO Peter Reslev.  
 
Cryos is met meer dan 1000 donoren de grootste spermabank ter wereld. Het bedrijf uit Denemarken levert ingevroren donorsperma aan meer 
dan 100 landen over de hele wereld  en heeft 65.000 donorkinderen helpen voortbrengen. Het bedrijf heeft het grootste aanbod anonieme en 
niet-anonieme donoren en heeft voor het hoogste aantal zwangerschappen gezorgd https://dk-nl.cryosinternational.com/  
 
 
  


