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

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

vertegenwoordigd door en partner   ..................................................... 

prof. dr. Karen Peeraer  geboren op  ............. / .............. /..................... 

 wonend in   ..................................................... 

  ..................................................... 

hierna genoemd LUFC, enerzijds,  hierna genoemd de wensouders, anderzijds, 

wordt het volgende overeengekomen: 

 De wensouders verklaren dat zij hun toestemming hebben gegeven aan het LUFC om over te gaan tot pre-
implantatie genetische testing. Bij deze behandeling worden embryo’s aangemaakt en onderzocht voor wat 
betreft de specifieke aandoening, namelijk ..........................................................................................................  

 De wensouders weten dat embryo’s die na genetische analyse afwijkend worden bevonden of embryo’s 
waarbij geen informatief resultaat werd bekomen, niet in aanmerking komen voor terugplaatsing in de 
baarmoeder of voor invriezing. 

 De wensouders verklaren hierbij dat ze akkoord gaan met de volgende afspraken met betrekking tot embryo’s 
voor terugplaatsing in de baarmoeder of voor invriezing:  

Gelieve de gewenste optie(s) aan te kruisen voor de volgende stimulatiecyclus met ICSI/PGT:  

 Enkel de embryo’s die na genetische analyse normaal (niet-drager) worden bevonden, komen in aanmerking 
voor terugplaatsing in de baarmoeder of voor invriezing. 

 Vrouwelijke embryo’s die na genetische analyse normaal (niet-drager) worden bevonden, komen in 
aanmerking voor terugplaatsing in de baarmoeder of voor invriezing. De mannelijke embryo’s komen ook in 
aanmerking voor terugplaatsing in de baarmoeder of voor invriezing. Deze mannelijke embryo’s worden NIET 
getest op dragerschap.  

 

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

andere voor de wensouders  

 

 

 

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

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

PRE-IMPLANTATIE GENETISCHE TESTING (PGT) : OVEREENKOMST BETREFFENDE 

DRAGER EMBRYO’S BIJ MONOGENE AANDOENINGEN MET GESLACHTSGEBONDEN 
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