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TOESTEMMING VOOR  

SPERMADONATIE 

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,

 

De heer _________________________________ 

geboren te _______________ op ____/____/_____ 

wonende te _______________________________ 

_________________________________________ 

hierna genoemd de donor anderzijds, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

 

De donor stemt toe in de afstand van zijn spermastalen aan het AZ Jan Palfijn. 

 

De donor is ervan op de hoogte dat zijn sperma gebruikt zal worden in het geassisteerde 

voortplantingsprogramma van het AZ Jan Palfijn, met het oog op de totstandkoming van een zwangerschap bij 

een patiënte. 

 

De donor begrijpt dat de afstand van zijn spermastalen onvoorwaardelijk en onherroepelijk is. De donor begrijpt 

dat de donatie gratis is. Het AZ Jan Palfijn kan van zijn kant op ieder ogenblik, en op grond van verschillende 

redenen, de donor verzoeken om zijn donorschap te beëindigen. 

 

Door de ondertekening van deze toestemming verbindt de donor er zich toe om alle onderzoeken te ondergaan 

en alle medische gegevens te verstrekken. Op basis hiervan kan het AZ Jan Palfijn nagaan of de gedoneerde 

zaadcellen gezond zijn, wat nodig is voor de uitvoering van de donatie. 

 

De donor verklaart dat indien de resultaten van de hierboven vermelde onderzoeken onverenigbaar zijn met 

donatie of indien hij weigert, en/of ervan afziet om de bedoelde onderzoeken te laten uitvoeren, of wanneer de 

termijn voor bewaring is verstreken, het spermastaal (kies en parafeer één mogelijkheid): 

 

 

 O wordt afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek; 

 

 

 O moet worden vernietigd. 

 

 

De instructies, betreft de bestemming van de ingevroren spermastalen, kunnen worden gewijzigd, tenzij intussen 

de termijn voor de bewaring is verstreken. De beslissing om het staal af te staan voor wetenschappelijk 

onderzoek kan worden ingetrokken tot de aanvang van het onderzoek. Deze wijzigingen moeten worden 

opgenomen in een ondertekend schriftelijk document, dat door de donor aan het AZ Jan Palfijn wordt bezorgd. 

 

De donor verbindt er zich toe nooit de bestemming van het sperma na te gaan of de identiteit van de 

begunstigde(n) op te sporen en, bij toevallige kennisneming van deze identiteit, geen rechtsgedingen tegen 

laatstgenoemde(n) te ondernemen of op andere wijze contact te zoeken.  

Paraaf donor: 

 

Paraaf donor: 
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Vanaf de inseminatie/IVF-ICSI van het gedoneerde spermastaal spelen de afstammingsregels zoals bepaald in 

het Burgerlijk Wetboek in het voordeel van de wensouder(s) die het sperma ontvangen heeft/hebben. Evenmin 

kan/kunnen de ontvanger(s) van het sperma of het kind geboren uit de inseminatie/IVF-ICSI van het gedoneerde 

spermastaal een rechtsvordering instellen tegen de donor over de afstamming of over de daaruit voortvloeiende 

vermogensrechtelijke gevolgen. 

 

De donor verbindt er zich toe iedere wezenlijke verslechtering van zijn gezondheidstoestand en ieder nieuw 

gegeven van genetische aard dat hemzelf of zijn familie betreft, kenbaar te maken aan het AZ Jan Palfijn. Deze 

laatste heeft de toelating om hem daarover te contacteren, ook na de beëindiging van zijn donorschap. De donor 

verbindt zich daartoe iedere adreswijziging te melden aan het AZ Jan Palfijn. 

 

De donor gaat ermee akkoord dat zijn medische gegevens beschikbaar zijn voor de beheerder van de 

weefselbank van het AZ Jan Palfijn die betrokken is bij de analyse van de resultaten, en geeft 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 nooit kan 

achterhalen.  

 

Opgesteld te Gent op ____/____/________ in twee originele exemplaren. Elke partij verklaart een exemplaar 

van deze overeenkomst te hebben ontvangen. De donor verklaart dat de toestemming voor spermadonatie, 

geïnformeerd, bewust en vrij gegeven werd. 

 

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

gegeven”(1). 

 

De donor, 

 

__________________________________(1) 

 

Naam:_______________________________  

 

Handtekening:_________________________  

 

 

 

 

Naam behandelende arts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stempel + Handtekening: 


