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Verzoek tot verlenging van bewaring van ingevroren
sperma/testisweefsel met het oog op de invulling van
een bestaande of een latere kinderwens
Tussen
Het Zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde B (ZRGB) van het Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 6,
3600 Genk, verder genoemd ‘fertiliteitscentrum’, hiertoe vertegenwoordigd door dr. W. Ombelet, geneesheerbeheerder van het zorgprogramma
en

(invullen wat van toepassing is)
Meneer/Mevrouw

………………………………………………………………………………………….

Geboren op ………. / ……… / …………
Adres ……………………………………………………………………………………………….
en
Partner …………………………………………………………………………………………….
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Geboren op ………. / ……… / …………
Adres ……………………………………………………………………………………………….
verder genoemd ‘de ondergetekende(n)’
wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1
De ondergetekende(n) wens(t)(en) dat de termijn voor de bewaring van het andrologisch weefsel dat werd
ingevroren op ………. / ……… / ………… met het oog op de invulling van een bestaande of latere kinderwens
VERLENGD wordt met een termijn van 1 JAAR.
Het andrologisch weefsel betreft:



Eigen Sperma



Donorsperma



Testisweefsel

Datum verzoek verlenging :

………… / ……… / …………

Datum einde termijn :

………… / ……… / …………

LIVF-FOR4-0047 v2

Artikel 2
Voorafgaande informatie:
Het fertiliteitscentrum heeft beslist gevolg te geven aan het verzoek tot verlenging van de bewaartermijn van het
andrologisch weefsel met het oog op de latere invulling van een kinderwens. De ondergetekende verklaart dat het
fertiliteitscentrum hem vóór de ondertekening van deze overeenkomst:
1°

Eerlijke informatie heeft verstrekt over de omstandigheden en de duur van de bewaring van het
weefsel;

2°

Eerlijke informatie heeft verstrekt over de kosten die met deze procedure gepaard gaan;

3°

Eerlijke informatie heeft verstrekt over de mogelijke bestemming van het andrologisch weefsel bij het
verstrijken van de vermelde termijn.

Artikel 3
De ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) duidelijk uitleg te hebben gekregen over de voor- en nadelen van het
invriezen van het andrologisch weefsel. De ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) kennis te hebben van volgende
punten:

Het invriezen van andrologisch weefsel kan gepaard gaan met een vermindering van de kwaliteit;


De ondergetekende(n) verbind(t)(en) er zich toe elke adreswijziging onmiddellijk bekend te maken. Bij
gebrek aan een correct adres, waardoor hij niet meer bereikbaar is, zal het andrologisch weefsel niet langer
worden bewaard.

Artikel 4
Partijen komen het volgende overeen over de bestemming van het andrologisch weefsel, dat werd
bewaard door invriezing met het oog op de invulling van een kinderwens:
1° Wanneer de ondergetekende die de bewaring door invriezing wenst, overlijdt ( 1 keuze aanduiden):



Het andrologisch weefsel kan worden geïntegreerd in een wetenschappelijk onderzoeksprotocol
(bewaartermijn 2 jaar);




Het andrologisch weefsel kan worden vernietigd;
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Het andrologisch weefsel kan worden gebruikt voor post mortem inseminatie. Post mortem
inseminatie kan ten vroegste geschieden zes maanden na het overlijden van de persoon die de
bewaring door invriezing gevraagd heeft en ten laatste twee jaar na het overlijden van die persoon.
Indien er binnen de periode van 2 jaar na het overlijden niet wordt overgegaan tot post-mortem
inseminatie mag:



Het andrologisch weefsel geïntegreerd worden in een wetenschappelijk
onderzoeksprotocol (bewaartermijn 2 jaar);



Het andrologisch weefsel worden vernietigd.

2° Na het verstrijken van de wettelijke termijn voor de bewaring ervan (1 keuze aanduiden):



Het andrologisch weefsel kan worden geïntegreerd in een wetenschappelijk onderzoeksprotocol
(bewaartermijn 2 jaar);



Het andrologisch weefsel kan worden vernietigd;

(3° ENKEL INVULLEN BIJ DONORSPERMA)
3° Bij scheiding, echtscheiding, wanneer (één van) de ondergetekende definitief niet meer in staat is
beslissingen te nemen of wanneer de ondergetekenden een onoplosbaar meningsverschil hebben (1 keuze
aanduiden):



Het andrologisch weefsel kan worden geïntegreerd in een wetenschappelijk onderzoeksprotocol
(bewaartermijn 2 jaar);



Het andrologisch weefsel kan worden vernietigd;
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De instructies van de ondergetekende kunnen gewijzigd worden totdat de laatste instructie is uitgevoerd, tenzij
intussen de termijn voor bewaring van het andrologisch weefsel verstreken is. Deze wijzigingen worden
opgenomen in een schriftelijk document, ondertekend door alle partijen die deze overeenkomst ondertekenden.
Ingeval de ondergetekenden het na de ondertekening van de overeenkomst niet eens kunnen worden over de
bestemming van het andrologisch weefsel, houdt het geraadpleegde fertiliteitscentrum rekening met de laatste
instructie van de ondergetekenden waarover zij het wel eens waren.

Artikel 5: Termijn voor de bewaring van overtallige gameten
§ 1. Verlengingen kunnen tot en met een totale looptijd van 30 jaar aangevraagd worden. De jaarlijkse
bewaarkost zal het fertiliteitscentrum aanrekenen aan de ondergetekende.
§ 2. Bij het verstrijken van de termijn voert het centrum de laatste instructie uit die door de ondergetekende(n),
die de bewaring door invriezing heeft/hebben gevraagd, werd gegeven in deze overeenkomst.
§ 3. Indien VOOR het verstrijken van de afgesproken periode de wens geuit wordt om over te gaan tot verdere
bewaring van het ingevroren materiaal zal u een aanvraag tot verlenging, uiterlijk voor het verstrijken van deze
datum moeten indienen. Hiervoor dient/dienen de ondergetekende(n) zich persoonlijk in het centrum aan te
bieden. Als het geraadpleegde fertiliteitscentrum op het verzoek ingaat, wordt de verlenging van de termijn
opgetekend in deze overeenkomst. Het fertiliteitscentrum zal de bewaarkost voor het ingevroren andrologisch
weefsel aanrekenen aan de ondergetekende(n). Weigert het geraadpleegde fertiliteitscentrum op het verzoek in
te gaan, dan kan de bewaringstermijn niet worden verlengd en voert het fertiliteitscentrum de laatste instructie
uit die de persoon, die de bewaring door invriezing heeft gevraagd, heeft gegeven in artikel 4 °2 van deze
overeenkomst.

Artikel 6
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De ondergetekende(n) gaat/gaan ermee akkoord dat zijn/haar/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 ondergetekende(n) en één voor het fertiliteitscentrum, dewelke allen
erkennen een exemplaar ontvangen te hebben.

Opgesteld te Genk op datum: …………. / ………….. / ……………….
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De ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) bovenstaande 7 artikels gelezen en goedgekeurd te hebben

Dr. W. Ombelet

Beheerder ZRGB ZOL Genk

De ondergetekende(n)
Naam: ………………………

Naam: ………………………

Handtekening

Handtekening

De informatie zoals bedoeld in deze overeenkomst werd gegeven door:
Naam: ……………………………………………………
Datum: …………………………………………………..
Handtekening:
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