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Tussen het Leuvens universitair fertiliteitscentrum,  en mevrouw  ..................................................... 

UZ Leuven, geboren op   ............. / .............. /..................... 

vertegenwoordigd door wonend in   ..................................................... 

prof. dr. Karen Peeraer    .............  ................  ...................... 

  

  

hierna genoemd LUFC, enerzijds,  hierna genoemd de wensouder, anderzijds, 

 

wordt het volgende overeengekomen: 

• De wensouder geeft aan het LUFC de toestemming om over te gaan tot medische stappen die verband 
houden met volgende technieken van medisch begeleide voortplanting (hierna genoemd ‘MBV’): 

♦ ovariële stimulatie 
♦ intra-uteriene inseminatie 
♦ in-vitrofertilisatie / intracytoplasmatische sperma-injectie / pre-implantatie genetische 

diagnose 
♦ invriezen van gameten (zaadcellen/eicellen/ovariumweefsel/testiculair weefsel) en embryo’s  
♦ gebruik van donormateriaal (zaadcellen/eicellen/embryo's) 

• De wensouder verklaart voldoende informatie over MBV te hebben ontvangen van het LUFC. Zij is ervan 
op de hoogte dat MBV aanleiding kan geven tot ouderschap, maar dat hiervoor geen garantie bestaat. 
Zij is op de hoogte van de medische risico's op korte en lange termijn van boven vermelde technieken. 

• De wensouder is  geïnformeerd  dat ongeveer 3 % van de kinderen geboren wordt met een fysieke of een 
mentale afwijking en dat dit risico lichtjes hoger is  bij vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen en dat 
het voorkomen van dergelijke afwijkingen medisch niet te controleren valt. De wensouder is er ook van 
op de hoogte dat elke zwangerschap in 10 à 20% van de gevallen kan eindigen in een miskraam, maar 
dat dit risico toeneemt met de leeftijd van de vrouw en dat dit risico ook lichtjes kan stijgen na een MBV. 

• De wensouder gaat ermee akkoord dat menselijk lichaamsmateriaal (zaadcellen, eicellen, embryo’s) dat 
niet kan gebruikt worden voor de behandeling vernietigd wordt, tenzij een andere bestemming werd 
overeengekomen. 

• De wensouder verklaart uitdrukkelijk voldoende geïnformeerd te zijn over MBV en over de mogelijkheid 
tot het bekomen van psychologische begeleiding voor en tijdens de behandeling overeenkomstig de Wet 
van 6 juli 2007. 

• De wensouder is geïnformeerd dat haar medische gegevens beschikbaar zijn voor de gynaecologen van 
het Leuvens universitair netwerk voor reproductieve geneeskunde die betrokken zijn bij de behandeling. 
De wensouder is geïnformeerd dat haar medische gegevens doorgegeven worden aan externe instanties 
voor nationale en internationale registratie. Dit gebeurt onder gepseudonimiseerde vorm, zodat de 
ontvanger van deze informatie de identiteit niet kan achterhalen. 

• De wensouder is eveneens geïnformeerd dat in kader van een wettelijke inspectie haar medische 
gegevens geraadpleegd kunnen worden gedurende deze inspectie. 

• De wensouder begrijpt dat het belangrijk is om haar medische gegevens vrij te geven via de eHealth-hubs 
viewer. Het systeem van hubs is een uitwisselingssysteem van medische gegevens tussen zorgverleners. 
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Dit biedt een zorgverlener de mogelijkheid om alle beschikbare elektronische medische documenten met 
betrekking tot een bepaalde patiënt terug te vinden en te raadplegen, ongeacht de plaats waar deze 
documenten opgeslagen zijn. Hiertoe wordt door de wensouder toestemming gegeven bij eerste 
inschrijving. 

• Bij het gebruik van medicatie voor hormonale stimulatie (gonadotrofines) zullen de medicatiekosten van 
de MBV worden gereduceerd tot het remgeld voor een patiënt met een geldig terugbetalingsformulier 
van een Belgisch ziekenfonds of gelijkgesteld, zelfs in geval de MBV wordt stopgezet omwille van 
medische redenen. De kosten zullen wel gefactureerd worden als de MBV omwille van niet-medische 
redenen niet start of een reeds gestarte MBV omwille van niet-medische redenen stopt. De kosten zullen 
ook worden gefactureerd als de medicatie bij de apotheek reeds werd afgehaald maar de MBV niet wordt 
opgestart omwille van een spontane zwangerschap. Het is derhalve aan te raden om de medicatie pas af 
te halen op de dag dat er effectief wordt gestart met de hormonale medicatie. 

• Voor een accurate opvolging is het noodzakelijk dat u elke adreswijziging onmiddellijk meldt. 

• Indien u reisplannen hebt, gelieve uw behandelende fertiliteitsarts hiervan op de hoogte te brengen. In 
bepaalde regio’s is er immers een verhoogd risico op besmetting met Zikavirus, HTLV-Virus, Ebola, West-
Nijlvirus of Denguevirus. Dit kan implicaties hebben voor uw fertiliteitsbehandeling waardoor deze met 
28 dagen tot 3 maanden kan uitgesteld worden. 

 

Opgesteld in twee exemplaren te Leuven op  …..…/…..…/……..…, waarbij het ene bestemd is voor het LUFC, het 
andere voor de wensouder.   

 

 

 

   
prof. dr. Karen Peeraer   gelezen en goedgekeurd 
Beheerder weefselbank LUFC  handtekening mevrouw 

Gelieve deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar LUFC, 
‘contractenadministratie’, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven of contractenLUFC@uzleuven.be. 
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