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OVEREENKOMST BETREFFENDE UW BEHANDELING TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE
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 hebben LUFC verzocht om hun behandeling verder te zetten ondanks de Corona
pandemie.
De wensouders zijn geïnformeerd dat er tot heden zeer beperkte informatie is over de invloed van een
Corona-infectie op eicellen, zaadcellen en embryo’s. Tot op heden zijn er geen bewijzen van transmissie
van het virus op eicellen of zaadcellen. Transmissie van het virus tijdens het laatste trimester van de
zwangerschap is wel beschreven bij zieke zwangeren. Tot nu toe werden geen gevolgen voor de
pasgeborenen gezien, echter lange termijn gegevens zijn nog niet beschikbaar. Tot op heden zijn er geen
gegevens over de gevolgen van een Corona-infectie tijdens de vroege zwangerschap. Wat betreft
overdracht van het virus op eicellen, zaadcellen of embryo’s in een laboratorium, is er nog minder
informatie beschikbaar. Tijdens uw behandeling blijft het LUFC in het ziekenhuis en in het laboratorium
volgens haar richtlijnen en kwaliteitsstandaarden werken om het risico op overdracht van het virus op
eicellen, zaadcellen of embryo’s in het laboratorium te minimaliseren.
De wensouders verklaren zich akkoord met het starten van een behandeling onder preventieve
maatregelen, met oog op de zorg voor patiënten getroffen door het Corona-virus maar ook om gezonde
mensen niet aan het virus bloot te stellen. Aangezien deze maatregelen kunnen veranderen tijdens de
behandeling, kan de behandeling anders verlopen dan initieel door het LUFC en de wensouders
besproken.
De wensouders dienen zo spoedig mogelijk het LUFC op de hoogte te brengen in geval een van hen
symptomen van een COVID-infectie ontwikkelt, zoals koorts, droge hoest, keelpijn, kortademigheid,
verlies van smaak- en geurzin, vermoeidheid, spierpijn of diarree. Het LUFC zal dit tijdens de behandeling
ook zelf navragen. Bij het minste vermoeden van een COVID-19 infectie, kan uw behandeling niet starten
of zal deze onmiddellijk worden stopgezet.
Ondanks deze maatregelen, kan de huidige COVID-19 pandemie dus echter risico’s inhouden die nu nog
niet gekend zijn.
De wensouders verklaren dat zij voldoende informatie van het LUFC hebben ontvangen en verklaren zich
akkoord met het starten van een behandeling tijdens de COVID-19 pandemie.

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

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