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Overeenkomst het gebruik van overtollige gameten en 

embryo’s 
 

Patiënteninformatie en instemmingformulier 

 

De onderstaande informatie is bedoeld om u te verduidelijken welk onderzoek kan worden verricht op menselijke 

gameten (zaadcellen of eicellen) en embryo’s die niet voor uzelf gebruikt kunnen worden. Dit noemen we de 

overtollige gameten en embryo’s. Deze informatie moet u toelaten om met kennis van zaken te oordelen of u kan 

instemmen met het gebruik van uw overtollige gameten en embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek. 

De gameten en embryo’s zijn ontstaan in het kader van uw behandeling. Om verscheidene redenen is het 

mogelijk dat ze niet langer in aanmerking komen voor gebruik in uw behandeling. Het kan gaan om eicellen of 

zaadcellen die niet geschikt zijn voor IVF of ICSI omdat zij het geschikte stadium van ontwikkeling niet hebben 

bereikt of om zaadcellen die na gebruik voor IVF of ICSI niet langer nodig zijn. Het kan gaan om eicellen die niet 

normaal werden bevrucht en dus ook niet in de baarmoeder kunnen worden teruggeplaatst. Het kan ook gaan om 

embryo’s van onvoldoende kwaliteit voor terugplaatsing of invriezing; om embryo’s die zich niet normaal delen. 

Als het gaat om embryo’s die werden onderzocht in het kader van een pre-implantatie genetische diagnose zijn 

het zieke embryo’s, d.w.z. embryo’s die het gendefect dragen waarvoor de analyse gebeurde of waarbij de 

chromosomen niet normaal zijn. Indien u niet instemt zullen deze gameten en embryo’s onmiddellijk worden 

vernietigd. 

Het instemmen van het gebruik van uw overtollige gameten en embryo’s voor onderzoek, heeft geen negatieve 

invloed op uw behandeling. Uw kansen op succes worden er noch door vergroot noch door verkleind. De 

beslissing om uw overtollige gameten en/of embryo’s al dan niet af te staan, heeft geen enkel negatief gevolg 

voor uw verdere behandeling. Wel stelt het onderzoek het centrum in staat om de kwaliteit van het werk in het 

laboratorium te verbeteren. Hiervoor is onderzoek op gameten en embryo’s onontbeerlijk. De gezochte informatie 

kan dus niet op een andere manier worden verkregen. 

Vóór het onderzoek worden de eicellen, zaadcellen of embryo’s anoniem gemaakt, zodat de oorsprong er niet van 

kan opgespoord worden. 

Algemeen gesproken gaat het om onderzoek op de volgende domeinen: 

 Controle van de kwaliteit van de kweekvloeistoffen en de verschillende materialen waar uw gameten en 

embryo’s mee in contact komen buiten het lichaam. 

 De verbetering van de methode waarbij één zaadcel rechtstreeks in de eicel wordt ingebracht  

(de zogenaamde ICSI-techniek) 

 De verbetering van de procedures voor het invriezen van menselijke zaadcellen, eicellen en embryo’s 

 De studie van de kweekomstandigheden van gameten en embryo’s 

Op grond van wettelijke en ethische overwegingen, is het verboden om embryo’s te gebruiken voor 

onderstaande doeleinden: 

 Onderzoek op embryo’s die zich gedurende meer dan 14 dagen in het laboratorium hebben ontwikkeld 

 Klonen van embryo’s voor het maken van een mens die genetisch identiek is aan een ander mens 

 Plaatsen van menselijke embryo’s bij dieren 

 Onderzoeksinterventies die genetische veranderingen in de kiemcellen (eicel of zaadcel) tot stand  

zouden brengen  

 In de baarmoeder plaatsen van embryo’s waarop onderzoek heeft plaatsgevonden. 

De door u vrijgegeven gameten en embryo’s zullen in geen geval voor dergelijk onderzoek worden gebruikt. 
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U heeft het recht te weigeren om overtollige gameten of embryo’s af te staan voor onderzoek. 

U geeft er zich rekenschap van dat de beslissing om gameten en embryo’s vrij te geven voor onderzoek 

onherroepelijk is van zodra het onderzoek een aanvang heeft genomen. Indien uw behandeling meerdere fasen 

omvat en er op verschillende tijdstippen onbruikbare embryo’s ontstaan, heeft u te allen tijde het recht om uw 

beslissing te herzien. 

 

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

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

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

en 

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

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

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

 

verklaren hierbij deze informatie gelezen te hebben. 

 

Op grond van deze informatie nemen zij de volgende beslissing: 

 

 ze stemmen in met het gebruik van hun onbruikbare gameten en embryo’s voor onderzoek 

 ze wensen geen deelname aan dit onderzoek 

 

 

Datum: ………. / ……… / …………              

 

 

Gelezen en goedgekeurd     Gelezen en goedgekeurd 

Mevrouw:……………………………………    Partner:…………………………………… 

 

 

Handtekening      Handtekening 

 

De informatie zoals bedoeld in deze overeenkomst werd gegeven door: 

Naam: …………………………………………………… 

Datum: ………………………………………………….. 

Handtekening: 


