Verklaring met betrekking tot de IVF- of ICSI- behandeling en de
terugplaatsing van ‘verse’ (niet ingevroren) embryo’s.
Naam vrouw: .....................................

Geb. dat. vrouw: .........................................

Naam partner: ...................................

Geb. dat partner: ......................................

Wij hebben het UMC Utrecht om de IVF- of ICSI- behandeling verzocht.
Wij hebben de (zowel schriftelijk als mondeling) aan ons verstrekte informatie goed begrepen.
Wij zijn op de hoogte van de aard, uitvoering en risico’s van de behandeling.
Wij weten dat er bij terugplaatsing van 2 embryo’s een kans is op het ontstaan van een meerlingzwangerschap.
Wij weten dat het aantal embryo’s dat wordt teruggeplaatst afhankelijk is van de leeftijd van de vrouw.

1)

Wij weten dat er voor de terugplaatsing van ontdooide embryo’s een aparte verklaring moet worden ingevuld.
Wij realiseren ons dat met het UMCU een aparte overeenkomst moet worden gesloten waarin de voorwaarden
waaronder embryo’s ingevroren en bewaard worden vastgelegd zijn.
2)



Wij wensen dat wel / niet



Indien er meer embryo’s ontstaan dan er direct voor de behandeling worden gebruikt, dan willen wij
graag dat wel / niet



2)

geprobeerd zal worden alle verkregen eicellen te bevruchten.

geprobeerd zal worden deze in te vriezen, ter voldoening van onze kinderwens.

Indien er embryo’s overblijven die niet geschikt zijn om terug te plaatsen of in te vriezen, dan vinden wij
wel / niet

2)

dat deze gebruikt mogen worden voor de training van (nieuwe) medewerkers in (nieuwe)

laboratorium technieken.
Kruis nu s.v.p. aan welke onderstaande situatie op u van toepassing is:


Ik ben nog geen 38 jaar

1)

en wens, zo mogelijk, onderstaand terugplaatsbeleid:
3)

Eerste en tweede terugplaatsing : 1 embryo
3)

Derde en volgende terugplaatsing : 1 embryo / 2 embryo’s / afhankelijk van de kwaliteit 1 of 2
embryo’s


2)

Ik ben 38 jaar of ouder

1)

en wens, zo mogelijk, onderstaand terugplaatsbeleid:

1 embryo / 2 embryo’s / afhankelijk van de kwaliteit 1 of 2 embryo’s
1)
2)
3)

2)

bedoeld wordt de leeftijd op dag van de punctie.
s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is.
na iedere zwangerschap begint de telling weer opnieuw.

Plaats: ...................................

...................................
(Handtekening vrouw)

Datum: ...................................

...................................
(Handtekening partner)

...................................
Voor akkoord: (Handtekening behandelend arts)
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Overeenkomst betreffende het invriezen van embryo's
Ondergetekenden,
1.

Naam vrouw: .....................................

Geb. dat. vrouw: .........................................

Naam partner: ...................................

Geb. dat partner: ......................................

en
2. het Universitair Medisch Centrum Utrecht, ten deze namens de Divisie Vrouw & Baby, afdeling
Voortplanting en Gynaecologie, vertegenwoordigd door (naam en functie):

……………………………………………………………………………………………………………
In aanmerking nemende:
•
dat het paar haar embryo's aan het ziekenhuis in bewaring wil geven, zodat deze later kunnen
worden teruggeplaatst;
•

dat het ziekenhuis deze embryo's in bewaring zal nemen en ze daartoe zal invriezen;

•
dat het paar door het ziekenhuis uitvoerig is ingelicht over de in vitro fertilisatie behandeling en
de strekking van de onderhavige overeenkomst en dat het paar de informatiefolder over de in vitro
fertilisatie heeft ontvangen vóór het sluiten van deze overeenkomst en van de inhoud van dat
informatiemateriaal grondig kennis heeft genomen;
•
dat, naar aanleiding van het gestelde in artikel 7b, de embryo’s wel / niet in bewaring moeten
blijven (doorhalen wat niet gewenst is);
Komen overeen als volgt:
1. De embryo's worden opgeslagen in het UMC Utrecht. Het paar ontvangt na het invriezen
schriftelijk bericht over het aantal embryo’s dat voor hen in bewaring is genomen.
2. Deze overeenkomst geldt voor de duur van twee jaar en eindigt na het verstrijken van deze
periode van rechtswege, zonder dat daartoe opzegging vereist is, behoudens voor zover hierna
anders bepaald wordt. Na het aflopen van de eerste contractperiode kan de bewaarneming maximaal
tweemaal worden verlengd tot een maximum termijn van 5 jaar.
3. Als de embryo's drie maanden voor het einde van deze overeenkomst (dus 1 jaar en negen
maanden nadat er is ingevroren) nog niet zijn teruggeplaatst, zullen partijen, op initiatief van het paar,
met elkaar overleggen over de bestemming van de embryo’s, te weten:
a.
b.
c.

verlenging van de bewaarovereenkomst (zie artikel 2).
vernietiging van de embryo’s.
donatie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
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Indien bij de totstandkoming van de embryo’s gebruik werd gemaakt van gedoneerde eicellen of
gedoneerde zaadcellen en de donor heeft bepaald dat zij/hij wil beslissen over een nieuwe
bestemming van de embryo’s zal het UMC Utrecht hierover met de donor in overleg treden.
Het UMC Utrecht behoudt zich het recht voor de bewaarneming dan slechts voort te zetten onder
andere voorwaarden dan de voorwaarden in deze overeenkomst.
4. Het UMC Utrecht zal de embryo's op zorgvuldige wijze invriezen, bewaren en ontdooien.
Aangezien de kwaliteit van de embryo's door de invries- en ontdooiprocedure beïnvloed kan worden,
kan het UMC Utrecht pas na ontdooien vaststellen of terugplaatsing mogelijk is.
5. Het paar is er van op de hoogte dat bij eventuele ontdooien van de embryo's het normale tarief
voor laboratoriumfase en terugplaatsing in rekening wordt gebracht.
6. Het paar behoudt tijdens de duur van deze overeenkomst de volledige zeggenschap over de
ingevroren embryo's, behoudens voor zover hierna anders bepaald
is.
7. Het UMC Utrecht zal de onder haar berustende embryo's zo spoedig mogelijk vernietigen indien
zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen:
a. de vrouw overlijdt;
b. de partner van de vrouw overlijdt, tenzij zij het er beiden over eens zijn dat in die situatie de
embryo’s bewaard dienen te worden t.b.v. een eventuele terugplaatsing bij de vrouw: kiezen beiden
voor deze mogelijkheid dan dienen zij dit uitdrukkelijk aan te geven op de daarvoor bestemde plaats
in deze overeenkomst. Het UMC Utrecht zal in dit geval de embryo’s volgens de geldende
overeenkomst bewaren tot maximaal 3 jaar na het overlijden van de partner. Het UMC Utrecht
behoudt in deze situatie het recht geen medewerking te verlenen aan een eventuele terugplaatsing
bij de vrouw;
c. bij het paar geen overeenstemming meer bestaat over de bestemming van de embryo's;
d. de relatie van het paar is verbroken;
e. het UMC Utrecht de methode van invriezen, bewaren of ontdooien op grond van de stand van de
wetenschap niet meer als veilig of anderszins verantwoord beschouwt; Het UMC Utrecht stelt
eenzijdig vast of dit het geval is.
f. De vrouw de leeftijd van 46 jaar heeft bereikt.
8. Het paar verplicht zich eventuele adreswijzigingen per aangetekende brief door te geven aan het
secretariaat IVF onder vermelding van huispostnummer C05.204.
9. Het UMC Utrecht heeft het recht bij het niet achterhaalbaar zijn van het paar na het verstrijken
van de termijn van dit contract de embryo's te vernietigen. Het UMC Utrecht heeft geen
onderzoeksverplichting naar de woon- of verblijfplaats van het paar. Het paar wordt in ieder geval,
doch niet uitsluitend, geacht niet meer achterhaalbaar te zijn indien niet binnen drie weken na
dagtekening gereageerd wordt op een schriftelijk verzoek om contact op te nemen met de afdeling.
10. Als het paar dat wenst kunnen de embryo's worden overgedragen aan een andere erkende
instelling die voldoet aan de wettelijke eisen voor het gebruiken van embryo’s. De kosten voor deze
overdracht dienen door het paar gedragen te worden.
11. Het UMC Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aandoeningen en/of afwijkingen
voor of na de geboorte optredend bij de kinderen, voorzover de aandoening en/of afwijking het
gevolg is of het mogelijk gevolg is van de voorafgaande IVF-, invries-, bewaar- en ontdooiprocedure.
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12. Deze overeenkomst kan door het paar tussentijds worden opgezegd bij aangetekende brief die
door beide partners ondertekend dient te worden. Na opzegging zullen de ingevroren embryo's
worden vernietigd.
13. Geschillen over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst tussen partners en/of
het UMC Utrecht dienen te worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht.
14. De Raad van Bestuur vraagt het advies aan de medisch-ethische commissie, als het geschil tot de
competentie van de medisch-ethische commissie behoort.
15. Zowel het paar als het UMC Utrecht zijn aan de beslissing van de Raad van Bestuur gebonden en
zullen deze respecteren.
Aldus vastgesteld en overeengekomen te Utrecht op (datum) …........……….

Het paar:

…………………….
(Handtekening vrouw)

…………………….
(Handtekening partner)
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Verklaring met betrekking tot het ontdooien en terugplaatsen van
embryo’s na een periode van invriezen.
Naam vrouw: .....................................

Geb. dat. vrouw: .........................................

Naam partner: ...................................

Geb. dat partner: ......................................

Wij hebben het UMC Utrecht verzocht om overgebleven embryo’s, indien mogelijk, in te vriezen en te
bewaren. Wij hebben de (zowel schriftelijk als mondeling) aan ons verstrekte informatie goed
begrepen.
Wij zijn op de hoogte van de aard, uitvoering en risico’s van de behandeling.
Wij weten dat er bij terugplaatsing van 2 embryo’s een kans is op het ontstaan van een
meerlingzwangerschap.
Wij weten dat er bij vrouwen onder de 38 jaar

1)

per keer altijd maximaal 1 ontdooid embryo in de

baarmoeder wordt geplaatst en dat vrouwen van 38 jaar en ouder

1)

kunnen kiezen voor de

terugplaatsing van 1 of 2 ontdooide embryo’s per keer.
Kruis nu s.v.p. aan welke situatie op u van toepassing is:


Op de dag van de punctie was ik nog geen 38 jaar. Er wordt per keer dus maximaal 1
ontdooid embryo in de baarmoeder geplaatst.



Op de dag van de punctie was ik 38 jaar of ouder. Ik kies voor de plaatsing van 1 ontdooid
embryo in de baarmoeder.



1)

Op de dag van de punctie was ik 38 jaar of ouder. Ik kies, zo mogelijk, voor plaatsing van 2
ontdooide embryo’s in de baarmoeder. Embryo’s worden per stuk ingevroren. Afhankelijk
van de ontwikkeling na ontdooien is het mogelijk dat er minder embryo’s geschikt zijn voor
terugplaatsing.

bedoeld wordt de leeftijd op dag van de punctie.

Plaats: ...................................

Datum: ...................................

...................................
(Handtekening vrouw)

...................................
Voor akkoord: (Handtekening behandelend arts)

...................................
(Handtekening partner)
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