Verklaring betreffende de ingevroren embryo’s van:

Naam Vrouw:
Geboortedatum:
Adres:

Naam Man:
Geboortedatum:
Adres:

O

Ondergetekenden wensen dat de embryo’s
bewaard blijven voor hun verdere
vruchtbaarheidsbehandeling en zullen het azM 3 jaar na dagtekening over verdere bewaring
berichten.

O

Ondergetekenden wensen dat de embryo’s bewaard blijven voor wetenschappelijk onderzoek
beschreven in de bijlage.

O

Indien de embryo’s niet in aanmerking komen voor bovengenoemd onderzoek mogen de embryo’s
bewaard worden voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek waarover de ondergetekenden dan
tzt geïnformeerd zullen worden.

O

Ondergetekenden wensen vernietiging van de embryo’s

Datum: ……………………………………………………………..

Handtekening vrouw: ……………………………………………………………….

Handtekening man: ……………………………………………………………….

Bijlage bij ‘Verklaring betreffende ingevroren embryo’s’:
toestemming (anoniem) onderzoek met eicellen en/of embryo’s

Ondergetekenden,

Mevrouw ......................................................................................, geboren ................................
en mijnheer .................................................................................., geboren ................................
wonend ......................................................................... te .........................................................

verklaren door doorhalen van wat niet gewenst wordt of niet van toepassing is, en door
ondertekening het volgende:

Ingevroren embryo’s die u niet meer wilt gebruiken voor uw behandeling kunnen
óf vernietigd worden
óf ter beschikking worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek binnen het azM. Het betreft
wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de IVF-methode en/of onderzoek naar het ontstaan
van onvruchtbaarheid (toegelicht in de IVF-brochure, zie ook www.azm.nl (pagina
“Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het IVF team”). Vanaf het moment dat de embryo’s
worden gebruikt voor onderzoek is niet meer te achterhalen van wie ze oorspronkelijk afkomstig
zijn. Ten behoeve van het onderzoek worden embryo’s na ontdooien maximaal zeven dagen in het
laboratorium bewaard.
Wij zijn er van op de hoogte dat wij op elk moment verdere inlichtingen kunnen vragen. Met vragen
die betrekking hebben op het onderzoek kunnen wij terecht bij het hoofd van het IVF-laboratorium
(tel. 043- 387 4717) en voor meer informatie kunnen wij ons ook wenden tot de IVF artsen van het
azM. De IVF-artsen zijn bereikbaar via telefoonnummer 043 - 387 5360 van maandag tot en met
vrijdag van 14.00 - 15.30 uur. De IVF-artsen zijn op de hoogte van het onderzoek, maar zijn er niet
direct bij betrokken en kunnen informatie geven over deelname aan het onderzoek.
Op elk moment behouden wij het recht om zonder opgaaf van redenen onze toegezegde
medewerking aan het onderzoek te beëindigen, zonder dat dit enige consequentie heeft voor onze
verdere IVF-behandeling.
Wij geven te kennen dat de bestemming van bovengenoemde embryo’s als volgt dient te zijn:
verzoek tot vernietiging
/
(doorhalen wat niet gewenst wordt)

toestemming voor onderzoek

Plaats .............................................................

Datum ...........................................................

.....................................................................
Handtekening mevrouw

....................................................................
Handtekening mijnheer

