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TOESTEMMING VOOR BESTEMMING VAN OVERTALLIGE EMBRYO’S 

VAN GOEDE KWALITEIT DIE NIET INGEVROREN WORDEN 

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) verklaart/verklaren dat zij de nog beschikbare embryo’s van goede kwaliteit niet wensen in te 

vriezen met het oog op het vervullen van de bestaande of latere kinderwens, zelfs indien de tests die bij de 

wensouder(s) wordt/worden uitgevoerd aantonen dat aan alle gezondheidsvoorwaarden is voldaan om de 

embryo's te kunnen invriezen. 

 

De wensouder(s) komt/komen overeen: 

 

0 EERSTE MOGELIJKHEID 

dat deze overtallige embryo's vernietigd zullen worden zonder 

andere interventies dan die nodig voor hun vernietiging. 

 

0 TWEEDE MOGELIJKHEID 

dat deze overtallige embryo's aan de wetenschap worden 

geschonken, om gebruikt te worden in het kader van een onderzoek 

dat goedgekeurd werd door het Ethisch Comité (conform de wet 11 

mei 2003 betreffende onderzoek op embryo's in vitro) en waarna de embryo’s niet meer zullen worden 

teruggeplaatst. 

 

 

De wensouders kunnen deze overeenkomst wijzigen totdat de laatste instructie is uitgevoerd. De overeenkomst 

kan gewijzigd worden door - conform de wet van 6 juli 2007 - een nieuw contract aan te vragen dat door beide 

wensouders wordt ondertekend. 

 

Paraaf beide wensouders: 

 

 

Paraaf beide wensouders: 
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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 

bestemming overtollige embryo’s van goede kwaliteit die niet ingevroren worden, 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: 


