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Ondergetekende verklaart dat zij/hij de voorbije 3 maanden geen risico liep op besmetting met het Zikavirus of het humaan 
T-lymfotroop virus (HTLV-I en II). Dit houdt in dat zij/hij:  

• Niet verbleef in een risicogebied voor Zikavirus*1 of HTLV-virus*2 
• Niet besmet is met het Zikavirus of met het HTLV-virus  

 
Bovendien verklaart ondergetekende dat zij/hij de voorbije 28 dagen: 

• Niet verbleef in een risicogebied voor het West-Nijlvirus*3 of Denguevirus*4 
• Niet besmet is met het West-Nijlvirus of met het Denguevirus  

 
Tot slot, verklaart ondergetekende dat zij/hij de voorbije vier weken: 

• Niet besmet is met het Coronavirus*5 
• Geen symptomen heeft gehad, passend bij COVID-19 infectie, zoals koorts, hoesten, verlies van geur- en 

smaakvermogen 
 
Indien ‘ja’, gelieve uw antwoord toe te lichten:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ondergetekende verklaart dat zij/hij het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum onmiddellijk op de hoogte brengt indien 
zij/hij tijdens deze fertiliteitsbehandeling of in de twee weken na het invriezen van haar/zijn menselijk lichaamsmateriaal 
(eicellen, spermacellen, embryo’s) besmet raakt met het Coronavirus en/of symptomen krijgt passend bij COVID-19 infectie. 

 
Opgesteld in twee exemplaren te Leuven op …..…/…..…/……..…, waarbij het ene bestemd is voor het LUFC, het andere voor 
de wensouder(s).  
 
 Naam patiënt(e)    Naam partner (indien van toepassing) 

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

geboren op  ........ / .......... / .................      geboren op ………/………./………………… 
 

 
 
  
gelezen en goedgekeurd       gelezen en goedgekeurd 
handtekening patiënt(e)   handtekening partner 
 
Meer informatie over de verschillende risicogebieden kan u op de website van European Centre for Disease Prevention and 
Control terugvinden: 
*1 Zikavirus: https://ecdc.europa.eu/en/zika-virus-disease 
*2 HTLV: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/geographical-distribution-
areas-high-prevalence-HTLV1.pdf 
*3 West-Nijlvirus: https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-virus-infection 
*4 Denguevirus: https://www.ecdc.europa.eu/en/dengue 
*5 Coronavirus: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus 
                    https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
 

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