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Proefpersoneninformatie voor deelname  
aan medisch-wetenschappelijk onderzoek 

 
Een studie naar de effecten van embryo kweeksystemen 

Effecten van IVF kweek condities op het embryonale genoom, methyloom en transcriptoom: een 
studie om de veiligheid en kwaliteit van verschillende kweeksystemen te evalueren. 

 

 
Geachte heer en mevrouw,  
 

U heeft in het verleden een IVF behandeling ondergaan in het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum (MUMC+), of het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), 
waarbij één of meerdere embryo’s zijn ingevroren. Deze embryo’s zijn ingevroren voor uw 
behandeling, maar mogelijk hebt u inmiddels besloten om deze embryo’s niet meer te 
gebruiken. In dat geval vragen wij u om de embryo’s die nu nog ingevroren zijn af te staan 
voor het in deze folder beschreven medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is 
vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u 
wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze 
informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de 
onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende 
informatie vragen. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. 
Verdere  informatie over meedoen aan onderzoek staat in de algemene brochure ‘Medisch-
wetenschappelijk onderzoek’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die 
u kunt downloaden op de website van de Rijksoverheid  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medisch-wetenschappelijk-onderzoek en de 
brochure ‘Wetenschappelijk onderzoek met menselijke eicellen en/of embryo’s’  uitgegeven 
door het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).  
 
 

1. Algemene informatie 
Dit onderzoek wordt gedaan door het IVF laboratorium en de afdeling Klinische Genetica van 
het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), in samenwerking met het IVF 
laboratorium van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 
De centrale medisch-ethische toetsingscommissie (CCMO) heeft dit onderzoek 
goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de bijgevoegde 
brochures. 
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2. Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken welk effect bepaalde kweeksystemen hebben op het 
embryo. Uiteindelijk willen we te weten komen welke kweeksystemen het beste zijn voor het 
embryo, om daarmee de IVF behandeling te verbeteren en de kans op de geboorte van een 
gezond kind te vergroten. Voorbeelden van kweeksystemen zijn de kweekvloeistof waarin 
het embryo groeit en de zuurstofconcentratie in de stoof waar de schaaltjes met embryo’s in 
staan.  
 

3. Achtergrond van het onderzoek 
Een IVF behandeling resulteert helaas niet altijd in een zwangerschap. Om de kans op een 
zwangerschap te verhogen, probeert men in een IVF laboratorium de natuurlijke omgeving 
van een embryo in het lichaam zo goed mogelijk na te bootsen. Dit doet men onder andere 
door het embryo in een vloeistof met voedingsstoffen te leggen (kweekvloeistof) en de 
temperatuur en luchtsamenstelling in de broedstoven aan te passen. In de afgelopen jaren 
zijn de kweeksystemen in het IVF laboratorium in Groningen en Maastricht geregeld 
veranderd, in een poging de natuurlijke omgeving steeds beter na te bootsen. Er werden 
verschillende kweekvloeistoffen gebruikt en de zuurstofconcentratie is veranderd van 20% 
naar 5%. 
De kweekcondities die gebruikt worden voor het kweken van embryo’s bij een IVF 
behandeling kunnen van invloed zijn op de embryo ontwikkeling in het laboratorium, de kans 
op het ontstaan van een zwangerschap en op de groei en ontwikkeling van kinderen die 
geboren worden na een IVF behandeling. Hoewel embryo's in de eerste week van hun 
ontwikkeling nog slechts uit enkele cellen bestaan, vinden er al belangrijke processen plaats 
die een rol spelen bij het uitgroeien van het embryo tot een kind.  
De ontwikkeling van een embryo wordt onder andere bepaald door de genen van het 
embryo. Genen zijn stukjes materiaal (DNA), die doorgegeven worden van de ouders aan de 
nakomelingen en die ervoor zorgen dat alle processen in het lichaam goed verlopen. Niet 
alle genen zijn op elk moment en overal in het lichaam even actief. In spieren bijvoorbeeld 
zijn sommige genen uitgeschakeld (=er wordt geen zogenaamd RNA gemaakt), terwijl 
dezelfde genen in de lever zeer actief kunnen zijn (=er wordt veel RNA gemaakt). Door de 
hoeveelheid RNA te meten kunnen we iets zeggen over de gen-activiteit. Er is nog maar 
weinig bekend over het effect van kweeksystemen op de gen-activiteit en de regulatie van 
deze gen-activiteit in embryo’s. Daarom wordt dat in deze studie onderzocht.   
Uit eerdere studies is gebleken dat in embryo’s afwijkingen in het DNA kunnen voorkomen, 
bijvoorbeeld dat bepaalde stukken DNA missen of juist teveel voorkomen. Daarom gaan we 
in deze studie ook onderzoeken welke invloed de diverse kweeksystemen hebben op de 
aanwezigheid van afwijkingen in het DNA van het embryo.  
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Tenslotte willen we onderzoeken of er een verschil is in effect op het DNA gekregen van de 
vader en het DNA gekregen van de moeder. Hiervoor vragen wij u een beetje speeksel af te 
staan. De samenstelling van het DNA verschilt tussen mensen. Door de samenstelling in uw 
speeksel te bepalen kunnen we nagaan welk DNA in het embryo afkomstig is van de vader 
en welk van de moeder.   
Door meer inzicht in de processen in het embryo te krijgen, hopen we de kweeksystemen te 
kunnen verbeteren zodat de kans op een zwangerschap na een IVF behandeling verbeterd 
wordt. 
 
 

4. Wat meedoen inhoudt  
Wat meedoen inhoudt voor u 
Om dit onderzoek uit te kunnen voeren zijn menselijke embryo’s nodig. Indien u besloten 
heeft om uw ingevroren embryo’s niet meer te gebruiken, vragen wij u om deze embryo’s af 
te staan voor dit wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Maastricht 
UMC. Zijn uw embryo’s in Groningen opgeslagen, dan worden deze voor dit onderzoek naar 
Maastricht vervoerd.  
Verder vragen wij u beiden om speeksel af te staan. Indien u aangeeft met dit onderzoek te 
willen meedoen, krijgt u per post 2 bakjes toegestuurd, met instructies hoe het speeksel af te 
nemen en hoe per post terug te sturen. Het DNA dat uit het speeksel gehaald wordt zal 
alleen voor dit onderzoek gebruikt worden.   
 
Wat meedoen inhoudt voor uw embryo’s 
In deze studie worden afgestane embryo’s, die tijdens de IVF behandeling aan verschillende 
kweeksystemen zijn blootgesteld, met elkaar vergeleken.  
Een deel van de embryo’s zal na ontdooien meteen onderzocht worden. Het embryo bestaat 
dan uit 6 tot 8 cellen (zie foto links). Een ander deel zal na ontdooien nog 3 dagen 
doorgekweekt worden alvorens onderzocht te worden. Het embryo bestaat dan uit 50-100 
cellen (zie foto rechts). 

 
Foto van een embryo meteen na ontdooien (links) en na 3 extra 
dagen kweek (rechts) 

 
 

 
Voor het onderzoek worden de embryo’s opgesplitst in losse cellen. Uit iedere losse cel 
wordt het DNA en RNA geïsoleerd en geanalyseerd. Zo kunnen we onze vragen over het 
effect van de kweeksystemen op de gen-activiteit, de regulatie van deze gen-activiteit en de 
afwijkingen in het DNA onderzoeken. Door de uitkomsten met het DNA uit het speeksel te 
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vergelijken kunnen we onderzoeken of het DNA van de vader of dat van de moeder meer 
risico loopt op afwijkingen.  
Ook willen we graag de ontwikkeling volgen van de afwijkende cellen in een embryo. 
Daarom zal bij een klein aantal embryo’s een markering op een aantal cellen worden 
aangebracht. Door deze embryo’s door te kweken onder de microscoop en dit te filmen, 
kunnen we de ontwikkeling van deze cellen volgen.  
 
Voor welk onderzoek uw embryo’s gebruikt worden hangt af van het aantal embryo’s dat u 
afstaat. Is er 1 embryo over, dan wordt geloot of dit embryo meteen onderzocht wordt, of 
eerst nog 3 dagen wordt doorgekweekt. Zijn er 2 of 3 embryo’s over, dan wordt 1 embryo 
meteen onderzocht en worden de andere 2 doorgekweekt. Zijn er meer dan 3 embryo’s over, 
dan worden in deze extra embryo’s de cellen voorzien van een markering en doorgekweekt, 
zodat de ontwikkeling per cel gevolgd kan worden. 
 
 

5. Mogelijke voor- en nadelen 
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te 
doen. U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel 
bijdragen aan meer kennis over de effecten van kweeksystemen op het embryo en 
uiteindelijk mogelijk helpen om de IVF behandeling voor patiënten in de toekomst te 
verbeteren. Een mogelijk nadeel is dat het verzamelen van het speeksel 5 tot 10 minuten 
van uw tijd kost. Uit de analyse van het speeksel en de embryo’s kan geen relevante 
(medische) informatie over u worden afgeleid. Er wordt alleen gekeken naar natuurlijke 
verschillen in de samenstelling van het DNA en niet naar verschillen die tot een ziekte 
zouden kunnen leiden.    
 
 

6. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  
Als u niet wilt meedoen, worden uw embryo’s vernietigd of bewaard, afhankelijk van de 
keuze die u maakt bij het verlengen van het contract over uw ingevroren embryo’s.  
Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Echter worden uw embryo’s 
door gebruik voor dit onderzoek vernietigd. Het is dus niet mogelijk uw embryo’s terug te 
geven om ze langer te bewaren .  
U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De 
gegevens die al verkregen zijn uit de op dat moment onderzochte embryo’s, worden gebruikt 
voor het onderzoek. 
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7. Gebruik en bewaren van uw gegevens, embryo’s en speeksel  
Voor dit onderzoek worden gegevens, embryo’s en speeksel verzameld, gebruikt en 
bewaard. Het gaat alleen om gegevens zoals uw leeftijd tijdens de IVF behandeling, de 
methode die gebruikt is om de eicellen te bevruchten (IVF of ICSI) en het 
ontwikkelingsstadium van het embryo voordat het ingevroren werd. Het gaat niet om 
identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Het verzamelen, gebruiken en bewaren 
van uw gegevens, embryo’s en speeksel is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden 
gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het 
gebruik van uw gegevens, embryo’s en speeksel uw toestemming. 
 
Vertrouwelijkheid van uw gegevens, embryo’s en speeksel  
Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens, uw embryo’s en uw speeksel een code. 
Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. 
Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code 
blijft veilig opgeborgen in het IVF laboratorium waar uw embryo’s waren opgeslagen. De 
gegevens en embryo’s die van het IVF laboratorium aan de betrokken onderzoekers van de 
afdeling Klinische Genetica MUMC+ worden overgedragen bevatten alleen de code, maar 
niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten 
en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.  
 
Heeft u een IVF behandeling in Groningen ondergaan en geeft u toestemming voor dit 
onderzoek, dan wordt uw naam en adres doorgegeven aan het IVF laboratorium in 
Maastricht. Zij sturen u vervolgens de speekselbakjes. Wanneer u deze bakjes weer 
teruggestuurd heeft naar het IVF laboratorium Maastricht, worden deze bakjes voorzien van 
een code.  
Vervolgens worden uw embryo’s naar het IVF laboratorium Maastricht vervoerd. Op de 
rietjes waarin de embryo’s zijn opgeslagen zit een sticker met uw naam, geboortedatum en 
de datum waarop het embryo is ingevroren. Omdat deze rietjes in bevroren toestand naar 
Maastricht vervoerd moeten worden, is het niet mogelijk om deze gegevens vooraf te 
verwijderen. In het IVF laboratorium Maastricht worden de embryo’s door één van de IVF 
medewerkers ontdooid en voorzien van een code.  
Het lijstje met uw naam en de toegekende code (het sleuteldocument), wordt overgedragen 
aan het IVF laboratorium in Groningen. In het IVF laboratorium Maastricht wordt het lijstje 
vernietigd zodat uw naam, geboortedatum en adres daar niet meer bekend zijn.  
Een medewerker van het IVF laboratorium in Maastricht overhandigt vervolgens uw 
embryo’s en speeksel aan de betrokken onderzoekers van de afdeling Klinische Genetica. 
Op de embryo’s en het speeksel staat alleen een code. 
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Toegang tot uw gegevens voor controle  
Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie (IVF laboratoria van het UMCG of 
MUMC) toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig 
om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die 
ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn: de commissie die de veiligheid van het 
onderzoek in de gaten houdt, een controleur die voor de onderzoeker werkt en nationale 
toezichthoudende autoriteiten zoals bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij 
houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.  
 
Bewaartermijn gegevens en onderzoeksmateriaal 
Uw gegevens moeten minimaal 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie.  
De embryo’s en het speeksel worden door gebruik voor dit onderzoek vernietigd. Wel blijft er 
onderzoeksmateriaal (DNA en RNA) dat van de embryo’s en het speeksel afkomstig is over. 
Dit onderzoeksmateriaal wordt niet onmiddellijk na gebruik vernietigd. Het wordt bewaard om 
daarop, indien nodig, nieuwe bepalingen te kunnen doen die nodig zijn om de 
onderzoeksvragen in dit onderzoek te beantwoorden.   
 
Bewaren en gebruik van gegevens  en onderzoeksmateriaal voor ander onderzoek 
Uw gegevens en onderzoeksmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van 
belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek naar gen activiteit en de regulatie 
hiervan in embryo’s. U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u wel of niet instemt 
met het gebruik van uw gegevens en het overgebleven onderzoeksmateriaal voor ander 
onderzoek. Indien u hier niet mee instemt, kunt u gewoon deelnemen aan het huidige 
onderzoek, maar wordt het resterende onderzoeksmateriaal na afloop van de studie 
vernietigd. Indien u wel instemt wordt het resterende onderzoeksmateriaal, net als de 
gegevens, nog minimaal 15 jaar bewaard.  
 
Intrekken toestemming 
U kunt uw toestemming voor gebruik van uw gegevens altijd weer intrekken. Dit geldt voor dit 
onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor toekomstig onderzoek. De 
onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt 
worden nog wel gebruikt in het onderzoek. Het overgebleven onderzoeksmateriaal wordt na 
intrekking van uw toestemming vernietigd. Als er al metingen met dat onderzoeksmateriaal 
zijn gedaan, worden die gegevens nog wel gebruikt. 
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Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.   
 
Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat Maastricht UMC+ of UMCG 
Groningen. Zie bijlage A voor contactgegevens.  
 
Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst 
contact op te nemen met de onderzoekslocatie (MUMC+ of UMCG). U kunt ook contact 
opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling of de 
Autoriteit Persoonsgegevens (zie bijlage A voor contactgegevens).  
 

 
8. Verzekering voor proefpersonen 
Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u geen extra risico’s. De onderzoeker hoeft 
daarom van de CCMO geen extra verzekering af te sluiten. 
 

 

9. Heeft u vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Voor onafhankelijk advies over 
meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts. Hij weet veel over het 
onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek.  
Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of de 
embryoloog van het laboratorium waar uw embryo’s opgeslagen liggen. Wilt u dit liever niet, 
dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van uw ziekenhuis.  
Alle contactgegevens vindt u in bijlage A. 
 
 

10. Ondertekening toestemmingsformulier 
Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname 
aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, kunt u dit schriftelijk bevestigen door de 
bijbehorende toestemmingsverklaring in te vullen. Voor het afstaan van embryo’s aan 
wetenschappelijk onderzoek moeten beide partners de verklaring tekenen. Door uw 
schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met 
deelname aan het onderzoek. 
Na ontvangst van uw toestemmingsverklaring zal deze ondertekent worden door de 
onderzoeker. U krijgt een kopie van deze getekende toestemmingsverklaring per post 
toegestuurd.  
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16. Bijlagen bij deze informatie 
A.  Contactgegevens  
B. Toestemmingsformulier 
 
Brochure ‘Wetenschappelijk onderzoek met menselijke eicellen en/of embryo’s’ (versie Augustus 

2019) 
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Bijlage A: contactgegevens  
 
 
Contactpersoon IVF laboratorium Maastricht: 
Dr. Aafke van Montfoort 
Tel: 043-3872012 
Email: followup.ivf@mumc.nl 
 
Contactpersoon IVF laboratorium Groningen: 
Dr. J van Echten-Arends 
Tel: 050-3613032 
Email: j.van.echten@umcg.nl 
 
Onafhankelijk arts:  
Dr. S. Al-Nasiry 
Gynaecoloog-perinatoloog 
Tel: 043-3874768  
 
Klachten: 
Informatie klachtencommissie MUMC+: 
https://www.mumc.nl/patiënten-en-bezoekers/praktisch/klacht-indienen 
 
Informatie klachtencommissie UMCG: 
https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/vragen_opmerkingen_klachten 
 
Functionaris voor de Gegevensbescherming: 
Maastricht UMC+:  
Functionaris.gegevensbescherming@mumc.nl 
UMCG Groningen 
privacy@umcg.nl 
 
Voor meer informatie over uw rechten:  
Website autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens Maastricht UMC+: 
https://www.mumc.nl/privacyverklaring   
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens UMC Groningen: 
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Paginas/Privacy-statement-UMCG.aspx 

mailto:followup.ivf@mumc.nl
https://www.mumc.nl/pati%C3%ABnten-en-bezoekers/praktisch/klacht-indienen
https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/vragen_opmerkingen_klachten
mailto:Functionaris.gegevensbescherming@mumc.nl
mailto:privacy@umcg.nl
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://www.mumc.nl/privacyverklaring
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Paginas/Privacy-statement-UMCG.aspx
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Bijlage B: toestemmingsformulier proefpersoon  
 

Een studie naar de effecten van embryo kweek systemen 
 
- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 
mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. Ik weet dat 
de embryo’s door gebruik voor dit onderzoek vernietigd worden en het dus na het stoppen met dit 
onderzoek niet mogelijk is om mijn embryo’s terug te krijgen. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens, embryo’s en speeksel 
voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek  

- Ik weet dat mijn DNA gegevens uit het speeksel alleen voor dit onderzoek gebruikt zullen worden. 

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn gegevens 
kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor 
inzage door deze personen. 

- Alleen voor deelnemers vanuit het IVF centrum Groningen: Ik weet dat mijn adresgegevens en de 
gegevens op het rietje waar het embryo in zit, aan het IVF centrum in Maastricht worden 
doorgegeven, voor het in de informatiebrief beschreven doel. Hier geef ik toestemming voor. 
Wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn, worden ze in Maastricht vernietigd. 

  

- Ik geef  □ wel 

□ geen  
toestemming om mijn gegevens langer te bewaren en te gebruiken voor toekomstig 
onderzoek naar gen activiteit en de regulatie hiervan in embryo’s. 

- Ik geef  □ wel 

□ geen  
toestemming om mijn lichaamsmateriaal na dit onderzoek te bewaren en om dit later 
nog voor ander onderzoek naar gen activiteit en de regulatie hiervan in embryo’s te 
gebruiken, zoals in de informatiebrief staat. 

- Ik geef □ wel 

□ geen  
toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 
vervolgonderzoek. 

 
- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
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Naam Vrouw:     
 
 
Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 
 
 
 
Naam Partner: 
 
 
 
Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Ik verklaar dat ik deze proefpersonen volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 
 
 
 
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 
 
 
 
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijlage B: toestemmingsformulier proefpersoon  
 

Een studie naar de effecten van embryo kweek systemen 
 
- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 
mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. Ik weet dat 
de embryo’s door gebruik voor dit onderzoek vernietigd worden en het dus na het stoppen met dit 
onderzoek niet mogelijk is om mijn embryo’s terug te krijgen. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens, embryo’s en speeksel 
voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek  

- Ik weet dat mijn DNA gegevens uit het speeksel alleen voor dit onderzoek gebruikt zullen worden. 

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn gegevens 
kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor 
inzage door deze personen. 

- Alleen voor deelnemers vanuit het IVF centrum Groningen: Ik weet dat mijn adresgegevens en de 
gegevens op het rietje waar het embryo in zit, aan het IVF centrum in Maastricht worden 
doorgegeven, voor het in de informatiebrief beschreven doel. Hier geef ik toestemming voor. 
Wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn, worden ze in Maastricht vernietigd. 

  

- Ik geef  □ wel 

□ geen  
toestemming om mijn gegevens langer te bewaren en te gebruiken voor toekomstig 
onderzoek naar gen activiteit en de regulatie hiervan in embryo’s. 

- Ik geef  □ wel 

□ geen  
toestemming om mijn lichaamsmateriaal na dit onderzoek te bewaren en om dit later 
nog voor ander onderzoek naar gen activiteit en de regulatie hiervan in embryo’s te 
gebruiken, zoals in de informatiebrief staat. 

- Ik geef □ wel 

□ geen  
toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 
vervolgonderzoek. 

 
- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
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Naam Vrouw:     
 
 
Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 
 
 
 
Naam Partner: 
 
 
 
Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Ik verklaar dat ik deze proefpersonen volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 
 
 
 
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 
 
 
 
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 


