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VERKLARING RISICOFACTOREN ZIKAVIRUS BIJ
FERTILITEITSBEHANDELING
IVF-CENTRUM AZ Jan Palfijn Gent AV
Watersportlaan 5, 9000 GENT, STRAAT 381
TEL 0032 (0) 9 224 88 50 – FAX 0032 (0) 9 224 88 55 - ivf.centrum@janpalfijngent.be

Tussen:
Het AZ Jan Palfijn Gent AV met zetel te 9000 Gent
aan de Watersportlaan 5, vertegenwoordigd door
Mevr. Ann Wynant, die voor de verdere uitvoering
van deze overeenkomst het Fertiliteitscentrum
aanduidt, vertegenwoordigd door Dr. Wim Decleer,
diensthoofd, Prof. Dr. Kaan Osmanagaoglu,
beheerder van de weefselbank en de behandelende
arts (ondergetekende),
hierna genoemd het AZ Jan Palfijn enerzijds,

Mevrouw _________________________________
geboren te _______________ op ____/____/_____
wonende te _______________________________
_________________________________________
en
de heer/mevrouw__________________________
geboren te _______________ op ____/____/_____
wonende te _______________________________
_________________________________________
hierna genoemd de wensouders anderzijds,
wordt overeengekomen wat volgt:

De wensouder(s) geeft/geven aan dat het gaat om volgende behandeling: (kruis één keuzevak aan)
O een intra-uteriene inseminatie (IUI);
O een in-vitrofertilisatiebehandeling, waarbij mogelijk gebruik gemaakt zal worden van
geassisteerde fertilisatie (ICSI-methode);
O bewaring van gameten.
Het contract ‘verklaring risicofactoren zikavirus bij fertiliteitsbehandeling’ moet op volgende momenten opnieuw
ondertekend worden: aanvang nieuwe behandeling, jaarlijks en start behandeling voor een volgend kind.
WAT IS HET ZIKAVIRUS?
Het zikavirus is een flavivirus dat zikakoorts veroorzaakt, een soort koorts die je niet kan behandelen.
OVERDRACHT VAN HET ZIKAVIRUS
Het zikavirus wordt op de mens overgedragen door een bepaald soort muggen (Aedes) die overdag prikken.
Andere mogelijke manieren van overdracht: Van moeder op ongeboren kind tijdens de zwangerschap, via
seksueel contact, via bloedtransfusie en via orgaantransplantatie.
WAAR KOMT HET ZIKAVIRUS VOOR?
Het zikavirus komt voor in Zuid- en Centraal Amerika maar ook in mindere mate in Azië, Afrika en Oceanië. Op
de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) kan je bekijken waar het zikavirus voorkomt.
(www.itg.be/N/reisgeneeskunde/faq-zika)
WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN ZIKA?
De meeste mensen geïnfecteerd met het zikavirus zullen geen of alleen milde symptomen hebben. De meest
voorkomende symptomen zijn: koortsuitslag, hoofdpijn, gewrichtspijn, rode ogen en spierpijn. De griepachtige
klachten kunnen enkele dagen tot een week aanhouden. Zodra iemand met het zikavirus is besmet, is deze
waarschijnlijk (lange tijd) beschermd tegen toekomstige infecties.
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ZIKA EN ZWANGERSCHAP
Tijdens de recente uitbraak van het zikavirus werd een toegenomen aantal gevallen vastgesteld van microcefalie
(te kleine schedel) bij pasgeborenen en van het Guillain-Barré syndroom (neurologische aandoening). Een
oorzakelijk verband met een besmetting van het zikavirus werd nog niet bevestigd. Meer informatie hierover kan
u vinden op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).
PREVENTIE MAATREGELEN
Om overdracht van het zikavirus via toepassing van weefsel en cellen (inbegrepen eicellen, zaadcellen en
embryo’s) te voorkomen, worden volgende voorzorgsmaatregelen genomen:
Wensouders die verbleven in een risicogebied worden tot drie weken na het verlaten van het risicogebied
uitgesloten voor donatie van gameten. Wanneer er na deze drie weken geen zikagenoom in het bloed kan
aangetoond worden met een specifieke test, vervalt deze uitsluiting.
Wensouders bij wie de diagnose van zikakoorts werd gesteld, worden tot vier weken na hun herstel uitgesloten
voor de donatie van gameten.

GELIEVE ONDERSTAANDE AAN TE KRUISEN EN TE ONDERTEKENEN VOOR AKKOORD
O Ik heb de folder ‘ZIKA-informatie voor patiënten’ ontvangen en begrepen.
O Ik verklaar hierbij bovenstaande informatie over het zikavirus volledig te hebben gelezen en begrepen.
O Het is mijn verantwoordelijkheid om mijn behandelend fertiliteitsarts op de hoogte te stellen als ik reis naar
een zikagebied.
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Opgesteld te Gent op ____/____/________ in twee originele exemplaren. Elke partij verklaart een exemplaar van
deze overeenkomst te hebben ontvangen. De wensouders verklaren dat de verklaring risicofactoren zikavirus bij
fertiliteitsbehandeling geïnformeerd, bewust en vrij gegeven werd.
De handtekening wordt voorafgegaan door een eigenhandig geschreven: “gelezen en goedgekeurd”(1).
De wensouder(s),

Ik,______________________________________
verklaar dat ik in de afgelopen 6 maanden:
O NIET verbleef in een epidemisch zikagebied.
O WEL verbleef in een epidemisch zikagebied.
Ik heb het epidemisch zikagebeid verlaten
op (datum) ___/____/_____

Ik,______________________________________
verklaar dat ik in de afgelopen 6 maanden
O NIET verbleef in een epidemisch zikagebied
O WEL verbleef in een epidemisch zikagebied.
Ik heb het epidemisch zikagebeid verlaten
op (datum) ___/____/_____

_____________________________(1)

_____________________________(1)

Naam: _________________________

Naam: _________________________

Handtekening: ___________________

Handtekening: ___________________

Naam behandelende arts:

Stempel + Handtekening:
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