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TOESTEMMING VOOR IVF-ICSI 

MET ANONIEM DONORSPERMA 

IVF-CENTRUM AZ Jan Palfijn Gent AV 
Watersportlaan 5, 9000 GENT, STRAAT 381  

TEL 0032 (0) 9 224 88 50 – FAX 0032 (0) 9 224 88 55 - ivf.centrum@janpalfijngent.be  

 

 

Tussen: 

Het AZ Jan Palfijn Gent AV met zetel te 9000 Gent 

aan de Henri Dunantlaan 5, vertegenwoordigd door 

Mevr. Marleen Porto-Carrero, die voor de verdere 

uitvoering van deze overeenkomst het 

Fertiliteitscentrum aanduidt, vertegenwoordigd door 

Dr. Wim Decleer, diensthoofd, Dr. Kaan 

Osmanagaoglu, beheerder van de weefselbank en 

de behandelende arts (ondergetekende), 

hierna genoemd het AZ Jan Palfijn enerzijds,

 

Mevrouw _________________________________ 

geboren te _______________ op ____/____/_____ 

wonende te _______________________________ 

_________________________________________ 

en 

de heer/mevrouw__________________________ 

geboren te _______________ op ____/____/_____ 

wonende te _______________________________ 

_________________________________________ 

hierna genoemd de wensouders anderzijds, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

 

De wensouder(s) geeft/geven het AZ Jan Palfijn toestemming om een in-vitrofertilisatiebehandeling met sperma 

afkomstig van een anonieme donor en embryotransfer te verrichten, waarbij mogelijk gebruik gemaakt zal 

worden van geassisteerde fertilisatie (ICSI-methode). 

 

De wensouder(s) verbindt/verbinden er zich toe nooit de identiteit van de donor te zullen opsporen. Bij toevallige 

kennisneming van de identiteit van de donor verbindt/verbinden zij er zich toe geen rechtsgeding tegen hem te 

zullen ondernemen, noch op enige andere wijze contact te zullen zoeken. 

 

Aangezien artikel 51, paragraaf 2 uit de wet van 6 juli 2007, stelt dat de handel in menselijke gameten verboden 

is, kan op een eventuele reservatie van donorsperma geen eigendomsrecht worden uitgeoefend. Deze 

reservatie wordt doorgegeven na aanvaarding van de huidige aanvraag en is onherroepelijk. De strootjes 

donorsperma kunnen enkel aangewend worden binnen de aanvraag van bovengenoemde wensouder(s). In 

geval van relatiebreuk of overlijden van één van de partners vervalt elk recht op gebruik hiervan en wordt het 

resterende donorsperma terug opgenomen in de donorspermabank van het AZ Jan Palfijn en ter beschikking 

gesteld van andere paren. 

 

Om tegemoet te komen aan de wettelijk geldende veiligheidsnormen met betrekking tot het opsporen van 

seksueel overdraagbare aandoeningen worden systematisch screeningtesten uitgevoerd. Ondanks alle 

voorzorgen om het risico te minimaliseren, is virale of bacteriële contaminatie niet volledig uit te sluiten en blijft 

er een zeer kleine mogelijkheid bestaan dat testen niet sluitend zijn of dat contaminatie is opgetreden.  

 

Ondanks de grondige selectie van donoren bestaat tevens het gevaar dat in het donorsperma ongewenste of 

onbekende erfelijke aandoeningen aanwezig zijn. 

 

De arts, noch het ziekenhuis, noch het laboratorium kunnen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van 

een behandeling met donorsperma. 

 

De wensouder(s) is/zijn geïnformeerd en aanvaardt/aanvaarden dat in de doorsnee bevolking een bepaald 

percentage (in de orde van 3%) van de kinderen geboren wordt met een fysieke of een mentale afwijking en dat 

het voorkomen van dergelijke afwijkingen niet te controleren valt door de geneeskunde. 
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Opgesteld te Gent op ____/____/________ in twee originele exemplaren. Elke partij verklaart een exemplaar 

van deze overeenkomst te hebben ontvangen. De wensouder(s) verklaart/verklaren dat de toestemming voor 

IVF/ICSI met anonieme donorsperma geïnformeerd, bewust en vrij gegeven werd. 

 

De handtekening wordt voorafgegaan door een eigenhandig geschreven “geïnformeerd; bewust en vrij 

gegeven”(1). 

 

De wensouder(s), 

 

_____________________________(1)   _____________________________(1) 

 

Naam: _________________________   Naam: _________________________ 

 

Handtekening: ___________________   Handtekening: ___________________ 

 

 

 

Naam behandelende arts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stempel + Handtekening: 


