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Ondergetekenden,
1. Mevrouw: ......................................................... geboren ..........................
2. Mijnheer: ......................................................... geboren ..........................
wonend ....................................................................................................
....................................................................................................
en
3. Het academisch ziekenhuis Maastricht, ten deze vertegenwoordigd door de IVF-afdeling in
de persoon van Dr. R.J.T. van Golde, gynaecoloog, verder ook te noemen het azM,

in aanmerking nemend:
- dat de man en de vrouw de uit hun zaadcellen, respectievelijk eicellen ontstane embryo’s
aan het azM in bewaring willen geven, zodat deze embryo’s later in de baarmoeder van de
vrouw kunnen worden teruggeplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te brengen;
- dat het azM één of meerdere geselecteerde embryo’s in zal vriezen en bewaren;
- dat de terugplaatsing van deze embryo’s uitsluitend zal plaatsvinden bij de vrouw met
instemming van zowel man als vrouw;
- dat de terugplaatsing van deze embryo’s alleen zal plaatsvinden wanneer zowel de man als
de vrouw op het moment van terugplaatsing in leven zijn, en zij op dat moment niet
gescheiden leven;
- dat man en vrouw er kennis van hebben genomen dat terugplaatsing van de ontdooide
embryo’s altijd geschiedt vóór een nieuwe in vitro fertilisatie (IVF) behandeling;
- dat man en vrouw door het azM uitvoerig zijn ingelicht over de IVF behandeling en over
de strekking van deze overeenkomst, en dat de man en de vrouw de informatiefolder over
de IVF behandeling hebben ontvangen voor het sluiten van deze overeenkomst en van de
inhoud van deze folder grondig kennis hebben genomen;

verklaren door ondertekening als volgt te zijn overeengekomen:
1. Invriezen en bewaren
Het azM verplicht zich om door middel van IVF verkregen embryo’s die geselecteerd zijn
door het azM op kwaliteit en geaccepteerd zijn voor invriezen, toebehorend aan de man en
de vrouw, op te slaan in het ziekenhuis. Het azM houdt een registratie bij van de ingevroren
embryo’s. De te volgen procedure voor het invriezen en bewaren van de embryo’s is
vastgelegd in de IVF-laboratoriumprotocollen van het azM.
Het azM zal de man en de vrouw binnen drie maanden na het invriezen schriftelijk meedelen
op welke datum invriezen heeft plaatsgevonden, hoeveel embryo’s er zijn ingevroren en
worden bewaard.
2. Duur en verlenging van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar vanaf de dag van
invriezen. Na afloop van deze periode van drie jaar kan de overeenkomst worden verlengd
voor telkens een periode van drie jaar, tenzij de overeenkomst door één van de partijen is
opgezegd. Een verzoek tot verlenging van de overeenkomst dient vóór het einde van de
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bewaartermijn door de man én de vrouw schriftelijk gedaan te worden bij aangetekende brief
met bericht van ontvangst.
3. Opzegging door de man en/of de vrouw
De man en de vrouw, of één van beiden, zijn te allen tijde bevoegd deze overeenkomst
schriftelijk bij aangetekende brief met bericht van ontvangst op te zeggen.
De man en de vrouw zullen bij een opzegging gezamenlijk schriftelijk aan het azM verklaren
dat hun aan het azM in bewaring gegeven embryo’s:
a. dienen te worden vernietigd;
b. dienen te worden afgegeven aan een andere, erkende medische instelling voor verdere
bewaring of voor het bewerkstelligen van een zwangerschap bij de vrouw;
c. dienen te worden aangewend om in het azM een zwangerschap te bewerkstelligen bij de
vrouw.
Door het azM zal één maand na ontvangst van het verzoek tot vernietiging van de embryo’s
hiertoe worden overgegaan.
Eventuele kosten, verbonden aan het transport van de ingevroren embryo’s naar een andere
instelling, zijn voor rekening van de man en de vrouw.
Indien de man en de vrouw bij de opzegging geen gemeenschappelijke schriftelijke keuze
maken ten aanzien van de bestemming van de embryo’s, is het azM gemachtigd de embryo’s
te vernietigen, na verloop van drie maanden na de dag waarop de overeenkomst is opgezegd.
4. Opzegging door het azM
Het azM is uitsluitend in de volgende gevallen bevoegd om eenzijdig en met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden de overeenkomst bij aangetekende brief op te
zeggen:
a. op het moment dat de vrouw de leeftijd van 45 jaar bereikt;
b. na verloop van drie jaar, te rekenen vanaf het begin van de overeenkomst, of na verloop
van drie jaar na verlenging van de overeenkomst;
Na opzegging van de overeenkomst door het azM zullen de embryo’s na de opzegtermijn van
drie maanden vernietigd worden.
5. Overlijden
Als de man of de vrouw overlijdt, zal het azM ingevroren embryo’s na het verstrijken van zes
maanden na het overlijden vernietigen, tenzij de overlevende partner voor het verstrijken van
deze termijn het azM schriftelijk verzoekt om de in bewaring gegeven embryo’s af te geven
aan een andere, erkende medische instelling voor verdere bewaring of voor het
bewerkstelligen van een zwangerschap. Hierbij zij opgemerkt dat volgens de Embryowet
terugplaatsing van ingevroren embryo’s na het overlijden alleen dan is toegestaan als er
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven voor het gebruik van de embryo’s na
overlijden.
Als beiden gelijktijdig komen te overlijden, is het azM gemachtigd de ingevroren embryo’s te
vernietigen. Na het overlijden van de man en/of de vrouw hebben mogelijke erfgenamen geen
beschikkingsrecht over de ingevroren embryo’s.
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6. (Echt)scheiding
De overeenkomst eindigt zes maanden na de datum waarop het beëindigen van de relatie bij
het azM bij brief, ondertekend door de man en de vrouw, kenbaar wordt gemaakt.
7. Verhuizing en adressering
De man en de vrouw zijn verplicht om in geval van verhuizing bij aangetekende brief met
bericht van ontvangst een adreswijziging te sturen aan de IVF-afdeling van het azM.
Het azM is verplicht om post te sturen naar het adres van de man en de vrouw zoals vermeld
in deze overeenkomst, tenzij de man en de vrouw op bovengenoemde wijze een nieuw adres
aan het azM kenbaar hebben gemaakt. In dat geval is het azM verplicht post te sturen naar dit
adres.
Het azM heeft geen onderzoeksverplichting naar de woon- of verblijfplaats van de man en de
vrouw. De man en de vrouw dienen zelf te zorg te dragen voor het tijdig in kennis stellen van
de IVF-afdeling van het azM van adreswijzigingen.
8. Aansprakelijkheid azM
Het azM zal ervoor zorg dragen dat het invriezen en bewaren van de embryo’s met de
vereiste zorgvuldigheid geschiedt.
Het azM is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan de embryo’s of voor tenietgaan
van de embryo’s, op welke wijze ook veroorzaakt, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld van het azM. Het azM is in ieder geval niet aansprakelijk voor het tenietgaan of
beschadigen van embryo’s door oorzaken als:
a. technische tekortkomingen in de gebruikte apparatuur;
b. oorzaken die van buitenaf komen, zoals brand, inbraak, diefstal.
9. Vragen
Met vragen over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst kunnen de man
en/of de vrouw zich wenden tot de Raad van Bestuur van het azM.

Na lezing akkoord bevonden,
Plaats ........................................................
Datum ........................................................

Handtekening mevrouw

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

Handtekening mijnheer

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

Namens het azM

Een kopie van de ondertekende overeenkomst is aan u overhandigd of toegezonden
d.d. ..........................................
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