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Overeenkomst betreffende medisch begeleide 

voortplanting door middel van In Vitro Fertilisatie (IVF) 
 

Tussen 

 

Het Zorgprogramma voor Reproductieve Geneeskunde B (ZRGB) van het Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 

6, 3600 Genk, verder genoemd ‘fertiliteitscentrum’, hiertoe vertegenwoordigd door dr. W. Ombelet, geneesheer- 

beheerder van het zorgprogramma 

en 

Mevrouw …………………………………………………………………………………………. 

Geboren op ………. / ……… / …………             

Adres ………………………………………………………………………………………………. 

en 

Partner ……………………………………………………………………………………………. 

Geboren op ………. / ……… / …………             

Adres ………………………………………………………………………………………………. 

verder genoemd ‘de wensouder(s)’ 

wordt overeengekomen hetgeen volgt: 

 
Artikel 1 
De wensouder(s) heeft/hebben het fertiliteitscentrum verzocht over te gaan tot medisch begeleide voortplanting 

door middel van In Vitro Fertilisatie (IVF), gevolgd door het inbrengen van de bevruchte eicellen in de 

baarmoeder. De wensouder(s) geeft/geven hun toestemming om de helft van hun eicellen (bij voldoende aantal 

eicellen en geen ernstige mannelijke infertiliteit) ter beschikking te stellen van een vereenvoudigde IVF-methode. 

 
De wensouder(s) wenst/wensen hiervoor sperma te gebruiken van (keuze aanduiden): 
 

□  Partner 

 

□  Anonieme donor 

 
In geval er gewerkt wordt met donorsperma, moet LIVF-FOR4-0036 (betreffende de bewaring door invriezing) 
aan deze overeenkomst worden toegevoegd. 
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Artikel 2  
Voorafgaande informatie: 

Het fertiliteitscentrum heeft besloten in te gaan op het verzoek om medisch begeleide voortplanting en is vóór de 

ondertekening van deze overeenkomst nagegaan of de oorzaken van de steriliteit, de onvruchtbaarheid of de 

subfertiliteit bij de verzoekster of bij de verzoekers werden vastgesteld en behandeld overeenkomstig de stand 

van de wetenschap en de gebruiken van het beroep. 

Nadat deze controle is uitgevoerd, heeft het fertiliteitscentrum: 

1°  De betrokken partijen eerlijke informatie verstrekt over de medisch begeleide voortplanting en hen er 

onder meer over ingelicht dat de verbintenis van het fertiliteitscentrum in het kader van de medisch 

begeleide voortplanting een inspanningsverbintenis betreft en dat het welslagen van de behandeling 

niet gegarandeerd kan worden. De wensouder(s) verklaart/verklaren die informatie ook ontvangen te 

hebben in de vorm van een gedrukte brochure, waarin alle behandelingsaspecten worden besproken, 

inclusief de bijhorende onderzoeksprocedures en de risico’s en de ongemakken die de behandeling met 

zich mee kan brengen. 

2°  De betrokken partijen psychologische begeleiding aangeboden voor en tijdens het medisch begeleide 

voortplantingsproces. 

3°  Eerlijke informatie verstrekt over de omstandigheden en de duur van de bewaring van de wensouder(s) 

haar/hun overtallige embryo's. 

4°  Eerlijke informatie verstrekt over de mogelijke bestemming van de wensouder(s) haar/hun overtallige 

embryo's bij het verstrijken van vermelde de termijn.  

 

Artikel 3 
Aspiratie van de eicellen kan worden uitgesteld zo er moeilijkheden bestaan om het juiste ovulatietijdstip te 

bepalen, of indien de stimulatie van de eierstokken onvoldoende of te uitgesproken is. 

 

Iedere ingreep in het menselijk lichaam is met een bepaald risico verbonden. Niettegenstaande de risico’s voor 

complicatie bij een IVF procedure met aspiratie van eicellen zeer gering is houden wij U eraan over deze 

mogelijke risico’s te informeren. 

  

Eicelaspiratie of eicelpunctie 

Bij een echografisch gestuurde aspiratie van de eicellen kunnen zeldzaam (2‰) volgende complicaties optreden: 

Bloeding in de buikholte of zichtbaar langs de schede, infectie met een hoger risico bij patiënten met gekende 

endometriose of een vroege doorgemaakte pelvische infectie.  

Ongeveer een uur na de eicelpunctie kan men bij welbevinden het ziekenhuis verlaten. Er kan na de punctie een 

pijnlijk gevoel in de onderbuik aanwezig zijn, ook mede veroorzaakt door de stimulatie van beide eierstokken. 

Een weinig vaginaal bloedverlies na de punctie is normaal, dit is afkomstig van de punctieplaats in de schede. Een 

lichte bloeding in de eierstokken kan soms optreden na de punctie. Deze kan een zeldzame keer een prikkeling 

van het buikvlies met pijn veroorzaken. Een afwachtende houding en pijnstillende medicatie zijn meestal 

voldoende. Indien evenwel sterke klachten na het verlaten van het ziekenhuis optreden, is het aan te bevelen zich 

voor controle voor te stellen om een laattijdige complicatie (bloeding) uit te sluiten. In meer ernstige gevallen 

dient een laparoscopie te worden uitgevoerd (0.1%). 

  

Ovarieel overstimulatie syndroom (OHSS) 

Doel van een ovariële stimulatie is om meerdere eicellen te laten groeien. Hoe meer follikelblaasjes groeien, hoe 

groter het eierstokvolume wordt. Bij een te groot aantal follikelblaasjes kan men, na injectie van het HCG 

hormoon, een overstimulatie klachtenpatroon uitlokken. Bij intreden van een zwangerschap zullen deze klachten 

dan in toenemende mate optreden. 

Klachten zijn sterke buikpijn, toename buikomtrek, braakneigingen, ademnood. Indien deze klachten optreden, 

moet u dit aan uw behandelende geneesheer melden. In een ver gevorderde toestand is een opname in het 

ziekenhuis noodzakelijk. Indien het risico op overstimulatie zeer hoog is, kan men beslissen de punctie niet uit te 

voeren of alle embryo’s in te vriezen en de terugplaatsing uit te stellen. 
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Zwangerschap 

Bij intreden van een zwangerschap kunnen volgende complicaties optreden: 

 Eileiderzwangerschap: Niettegenstaande het correct plaatsen van het embryo tijdens de transfer, kan het tot 

een eileiderzwangerschap komen. De incidentie is laag maar niet onbestaande. Door middel van bloednames 

en echografie kan men vroegtijdig dit probleem herkennen en behandelen. 

 Miskraam risico: 10 – 15% van alle zwangerschappen in België leiden tot een miskraam.  

Na een IVF/ICSI behandeling ligt dit percentage onder de 20% . Ook het risico op malformaties bij het kind 

is een beetje verhoogd voor IVF en hoger na ICSI behandeling. De reden hiervoor is mogelijks verbonden 

met de hogere leeftijd van de vrouw wanneer IVF / ICSI behandelingen worden uitgevoerd en de ten gronde 

liggende pathologie waarom ICSI moet worden uitgevoerd. 

 Multipele zwangerschappen: De Belgische wetgeving is specifiek gericht op het vermijden van meerlingen 

waardoor er in functie van de leeftijd een beperking is opgelegd betreffende het aantal embryo’s dat mag 

worden terug geplaatst. Hierdoor is het risico op multiple zwangerschappen minder dan in ander landen 

maar wel nog steeds hoger dan na spontane conceptie. 

 
 

Artikel 4: ICSI 

 

In gevallen van duidelijk verminderde fertiliteit van het sperma, zijn de kansen op een bevruchting van de eicellen 

in een normale opzet van in vitro fertilisatie zeer laag (10%) tot onbestaande. 

In een dergelijke normale opzet worden er een aantal zaadcellen bij elke eicel geplaatst, waarna er zich spontaan 

een versmelting van de zaadcel en de eicel moet voordoen en aldus een bevruchting tot stand brengen. 

Gezien bij mannelijke subfertiliteit de kans op slagen van deze fusie tussen zaadcel en eicel zeer laag is, maakt 

men gebruik van micromanipulatietechnieken (ICSI), waarbij onder microscopische controle één enkele zaadcel in 

de eicel wordt ingebracht. Dit is een techniek waarbij men erin slaagt een bevruchting te krijgen van ± 55% van 

de eicellen. Wanneer men bevruchte eicellen in de baarmoeder kan terugplaatsen, bedraagt de kans op 

zwangerschap gemiddeld 30%.  

Volgens recente gegevens zou de procedure gepaard kunnen gaan met een verhoogd risico op afwijkingen bij de 

foetus. 

Met de ervaring die er op dit moment bestaat, mag men stellen dat het risico op afwijkingen 3.4 à 3.8% 

bedraagt. De normale incidentie van afwijkingen (in België) mag rond de 3% geraamd worden. 

Bepaalde ernstige vormen van mannelijke infertiliteit (<5 miljoen/ml) zijn te wijten aan defecte genen op het Y-

chromosoom (± 13%). Wanneer de ICSI-methode bij de behandeling wordt toegepast, zal deze afwijking worden 

overgedragen op de volgende generatie mannelijke baby’s. 

Om eventuele afwijkingen op te sporen is het aangeraden de normale screeningonderzoeken van een 

zwangerschap te laten uitvoeren: een gedetailleerd echografisch onderzoek rond de 12de zwangerschapsweek en 

de daarbij behorende bloedafname.   

(aankruisen wat van toepassing is)  

 

 Bevruchting mag niet door middel van de ICSI methode worden uitgevoerd. 

 

 Bevruchting mag wel door middel van de ICSI methode worden uitgevoerd. 

 

Artikel 5: Invriezing van overtallige embryo’s 

(aankruisen wat van toepassing is)  

 

 De overtallige embryo's mogen worden bewaard door invriezing met het oog op de invulling van een 

bestaande kinderwens of een latere kinderwens. Een specifieke overeenkomst zal bij invriezen gemaakt 

worden. 

 



 

 

4/4 

LIVF-FOR4-0035 

 De overtallige embryo's moeten niet bewaard worden door invriezing voor de in het eerste lid bepaalde 

doeleinden. De overtallige embryo’s mogen: (aankruisen wat van toepassing is)  

 

 worden geïntegreerd in een wetenschappelijk onderzoeksprotocol overeenkomstig de wet van 11 

mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (bewaartermijn 2 jaar);  

 worden vernietigd;  

 worden opgenomen in een programma voor embryodonatie (bewaartermijn 5 jaar).  

 

 

Artikel 6 

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

van het Ziekenhuis Oost Limburg die betrokken zijn bij de behandeling en 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. 

 

 

Artikel 7 

Bij betwistingen in verband met deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk 

arrondissement Tongeren bevoegd. 

Opgesteld in twee exemplaren, één voor de wensouder(s) en één voor het fertiliteitscentrum, dewelke allen 

erkennen een exemplaar ontvangen te hebben. 

Opgesteld te Genk op datum: ………….  /  …………..  / ………………. 

 

De wensouder(s) verkla(a)r(t)(en) bovenstaande 7 artikels gelezen en goedgekeurd te hebben 

 

 

Beheerder ZRGB    De wensouders 

Dr. W. Ombelet    Naam: …………………………………  Naam:…………….………………. 

Handtekening:    Handtekening:      Handtekening: 

 

 

 

De informatie zoals bedoeld in deze overeenkomst werd gegeven door: 

Naam: …………………………………………………… 

Datum: ………………………………………………….. 

Handtekening: 
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