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TOESTEMMING VOOR INVRIEZEN  

EN BEWAREN VAN EMBRYO’S 

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 ze de nog beschikbare embryo’s van goede kwaliteit wenst/wensen in 

te vriezen met het oog op het vervullen van een bestaande of latere kinderwens mits de tests die bij de 

wensouder(s) worden uitgevoerd, aantonen dat aan alle gezondheidsvoorwaarden werd voldaan om de 

embryo's te kunnen invriezen en bewaren. 

 

De wensouder(s) is/zijn geïnformeerd en aanvaardt/aanvaarden uitdrukkelijk dat de ingevroren embryo’s 

beschikbaar blijven gedurende een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de dag van de invriezing. De 

wensouder(s) werd/werden geïnformeerd dat de bewaring van deze overtallige embryo’s in de eerste periode 

van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van de invriezing, kosteloos is. 

 

De wensouder(s) kan/kunnen deze overeenkomst wijzigen en/of de vermelde termijn in korten/verlengen totdat 

de laatste instructie is uitgevoerd, tenzij intussen de termijn voor bewaring van overtallige embryo's is 

verstreken. De overeenkomst kan gewijzigd worden door - conform de wet van 6 juli 2007 – het contract “ CON 

10.X wijziging van toestemming voor invriezen en bewaren van embryo’s IVF JPGent” aan te vragen en dient ,in 

dien van toepassing, door beide wensouders te worden ondertekend. 

 

Indien het AZ Jan Palfijn te kennen geeft niet in te gaan op het verzoek van de wensouder(s) tot verlenging of 

inkorting van de bewaartermijn dan zal het AZ Jan Palfijn bij het verstrijken van de bewaartermijn van 5 jaar de 

laatste instructies van de wensouder(s) uitvoeren. 

 

De wensouder(s) is/zijn geïnformeerd en aanvaardt/aanvaarden dat tijdens deze periode van bewaring de 

embryo's uitsluitend kunnen dienen om te proberen een zwangerschap te induceren en dat bij een paar deze 

beslissing gezamenlijk wordt genomen. 

 

De wensouder(s) is/zijn geïnformeerd en aanvaardt/aanvaarden dat niet alle embryo's in dezelfde mate bestand 

zijn tegen het proces van invriezen en dat ze er dus door kunnen worden beschadigd. Overigens kan het 

opgeslagen materiaal om de een of andere reden in de loop der jaren wijzigingen ondergaan. De wensouder(s) 

is/zijn geïnformeerd en aanvaardt/aanvaarden dat het AZ Jan Palfijn noch de garantie kan bieden, noch 

verantwoordelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit van de ingevroren embryo's en dat er ingeval van 

wijzigingen in het biologisch materiaal geen terugplaatsing van embryo’s kan plaatsvinden. 

De wensouder(s) is/zijn geïnformeerd en aanvaardt/aanvaarden dat wanneer zij beslist/beslissen de ontdooide 

embryo's terug te plaatsen het mogelijk is dat dit niet leidt tot een zwangerschap. Het AZ Jan Palfijn kan het 

welslagen van de behandeling niet garanderen. 
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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. 

 

De wensouder(s) gaat/gaan ermee akkoord dat haar/hun medische gegevens beschikbaar zijn voor de 

gynaecologen van het AZ Jan Palfijn die betrokken zijn bij de behandeling. Zij geeft/geven eveneens de 

toestemming om de verkregen gegevens door te geven aan externe instanties voor nationale en internationale 

registratie. Dit gebeurt onder gecodeerde vorm, zodat de ontvanger van deze informatie de identiteit niet kan 

achterhalen.  

 

1) De wensouder(s) verklaart/verklaren dat de overtallige embryo’s mogen worden ingevroren en 

bewaard. De wensouder(s) komt/komen overeen dat zodra de bewaartermijn is verstreken (kies en 

parafeer één mogelijkheid). 

 

O EERSTE MOGELIJKHEID 

dat deze overtallige embryo's vernietigd zullen worden 

zonder andere interventies dan die nodig voor hun 

vernietiging. 

 

O 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. 

 

O DERDE MOGELIJKHEID 

dat deze overtallige embryo’s gebruikt worden in het kader 

van een anoniem embryodonatie programma. (VUL IN DIT 

GEVAL OOK VAK 4 IN). 

 

2) De wensouder(s) komt/komen overeen dat, in het geval van scheiding, echtscheiding of wanneer (één 

van) de wensouder(s) niet meer in staat is beslissingen te nemen of wanneer de wensouders een 

onoplosbaar meningsverschil hebben (kies en parafeer één mogelijkheid). 

 

O EERSTE MOGELIJKHEID 

dat deze eventueel overtallige embryo's vernietigd zullen 

worden zonder andere interventies dan die nodig voor hun 

vernietiging. 

 

O 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. 

 

O DERDE MOGELIJKHEID 

dat deze overtallige embryo’s gebruikt worden in het kader 

van een anoniem embryodonatie programma. (VUL IN DIT 

GEVAL OOK VAK 4 IN). 

Paraaf beide wensouders: 

 

 

Paraaf beide wensouders: 

 

 

Paraaf beide wensouders: 

 

 

Paraaf beide wensouders: 

 

 

Paraaf beide wensouders: 

 

 

Paraaf beide wensouders: 
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3) De wensouder(s) komt/komen overeen dat in het geval van overlijden van één van de wensouders, 

(kies en parafeer één mogelijkheid). 

 

O EERSTE MOGELIJKHEID 

dat deze overtallige embryo's vernietigd zullen worden 

zonder andere interventies dan die nodig voor hun 

vernietiging. 

 

O 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. 

 

O DERDE MOGELIJKHEID 

dat deze overtallige embryo’s gebruikt worden in het 

kader van een anoniem embryodonatie programma. 

(VUL IN DIT GEVAL OOK VAK 4 IN). 

 

O VIERDE MOGELIJKHEID 

dat de overtallige embryo's verder mogen gebruikt 

worden door de wensmoeder. Post mortem implantatie 

kan - conform de wet van 6 juli 2007 – ten vroegste 

geschieden zes maanden na het overlijden en ten laatste twee jaar na het overlijden van de partner. 

 

 

4) De wensouder(s) komt/komen overeen in geval van donatie van de overtallige embryo’s. 

Door het ondertekenen van deze overeenkomst verbindt/verbinden de wensouder(s) er zich toe om alle 

onderzoeken te ondergaan en alle medische gegevens te verstrekken op basis waarvan het AZ Jan Palfijn kan 

nagaan of de gedoneerde embryo’s gezond zijn, wat nodig is voor de uitvoering van de donatie. 

 

De wensouder(s) verklaart/verklaren dat, indien de resultaten van de hierboven bedoelde onderzoeken  

onverenigbaar zijn met donatie of indien de wensouder(s) weigert/weigeren of er later van afzien om de 

bedoelde onderzoeken te laten uitvoeren, de overtallige embryo’s (kruis een keuzevak aan): 

 

O worden afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek; 

 

O moeten worden vernietigd. 

 

De bewaartermijn voor overtallige embryo’s die bestemd zijn voor embryodonatie wordt vast gelegd door het AZ 

Jan Palfijn. In geval van donatie van de embryo’s is de donatie onherroepelijk zodra de procedure is gestart. 

 

 Wijzigingen aan dit document die niet conform zijn aan de wet van 6 juli 2007 zijn van rechtswege ongeldig. 

 

Als de wensouders het na de ondertekening van de overeenkomst niet eens kunnen worden over de 

bestemming van de overtallige embryo’s, houdt het AZ Jan Palfijn rekening met de laatste instructie  van de 

wensouders waarover zij het wel eens waren. 

Paraaf beide wensouders: 

 

 

Paraaf beide wensouders: 

 

 

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 

invriezen van embryo’s, 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: 


