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Uw kenmerk 
	

Contactpersoon 
Registernummer 
55151/EO 

Onderwerp 
Aanvraag erkenning orgaanbank 

Geachte mevrouw 

Eind vorig jaar hebben wij contact gehad m.b.t. de wijziging van de tenaamstelling van de erkenningen in 
het kader van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) die op naam staan van de Stichting 
Katholieke Universiteit, meer in het bijzonder het Radboudumc. Dit verzoek betrof ook de erkenning als 
orgaanbank (5515I/E0) van het Fertiliteitslaboratorium van het Radboudumc. 

In verband met de voorgenomen juridische splitsing van Stichting Katholieke Universiteit, waarbij het 
Radboudumc per 1 januari 2021 naar een nieuw op te richten stichting, Stichting Radboud universitair 
medisch centrum zou worden ondergebracht, is verzocht de tenaamstelling van o.a. genoemde erkenning 
te wijzigen van Stichting Katholieke Universiteit naar Stichting Radboud universitair medisch centrum. Dit 
bleek helaas niet mogelijk te zijn. U heeft verzocht voor alle erkenningen in het kader van de Wvkl een 
nieuwe aanvraag in te dienen. 

Inmiddels is Stichting Radboud universitair medisch centrum per 1 januari 2021 opgericht. Het Radboudumc 
is als geheel ondergebracht in deze stichting. Als gevolg van de splitsing hebben zich geen wijzigingen 
voorgedaan m.b.t. de werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van genoemde erkenning. 

Conform uw verzoek om opnieuw een aanvraag in te dienen, stuur ik u deze brief met bijlagen ten behoeve 
van de aanvraag voor de erkenning als orgaanbank in het kader van de Wvkl van ons 
Fertiliteitslaboratorium. Bij het aanvraagformulier treft u als bijlagen (de nummers van de bijlagen 
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corresponderen met het aanvraagformulier) de volgende documenten aan: 

Bijlagel: 	Een uittreksel uit het handelsregister van Stichting Radboud universitair medisch centrum. 
Bijlage 2: 	Bevoegdheid blijkt uit bijlage 1. 
Bijlage 3: Documenten Voortplantingsgeneeskunde, vergelijkbaar me de inhoudsopgave van het 

kwaliteitshandboek. 
Bijlage 4: Een kopie van samenwerkingsovereenkomsten met derden. 
Bijlage 5 

	Een organogram. 
Bijlage 6: Een stroomdiagram waarin beschreven wordt welke handelingen met het lichaamsmateriaal 

verricht worden en de risicoanalyse van het betreffende proces. 
Bijlage 7: Een plattegrond van de ruimtes waarin de activiteiten plaatsvinden waarvoor erkenning wordt 

gevraagd. 
Bijlage 8: 	Het aantal beschikbare fte's voor de taak van de weefselinstelling. 
Bijlage 9: 	Een functieomschrijving van de verantwoordelijke persoon. 
Bijlage 10: Overzicht opleidingen en werkervaring van de verantwoordelijke persoon. 
Bijlage 11: (Uittreksel) Arbeidsovereenkomst verantwoordelijke persoon. 
Bijlage 12: n.v.t, wel is de accreditatie als orgaanbank op naam van SKU toegevoegd. 
Bijlage 13: Een kopie van een etiket van de eerste verpakking en van de omverpakking. 
Bijlage 14: Een document van ten hoogste twee jaar oud met de volgende informatie: 

a) een omschrijving van de kernactiviteiten van de weefselinstelling; 
b) de hoeveelheid materiaal (in eenheden donor) per jaar opgeslagen (post-mortaal) 
c) de hoeveelheid materiaal (in eenheden ontvanger) per jaar afgeleverd (pre-mortaal). 
d) de hoeveelheid materiaal (in eenheden ontvanger) per jaar afgeleverd (post-mortaal). 
NB Het verslag ziet op de periode 2018-2019. 

Bijlage 15: Standard Operating procedures (SOP's) van: 
a) het protocolbeheerssysteem; 
b) de wijze waarop om wordt gegaan met klachten en recalis; 
c) de wijze waarop om wordt gegaan met meldingen en incidenten; 
d) de wijze waarop audits worden uitgevoerd; 
e) bijscholing en opleiding; 
f) bewaren van lichaamsmateriaal; 
g) transport; 
h) verpakkingsmateriaal 
I) 	opslag 

Mocht nadere informatie of toelichting noodzakelijk zijn, dan verneem ik dit graag. 

Uw reactie op het verzoek tot erkenning als orgaanbank, zien wij graag tegemoet. 
Indien geho • reerd, is het de wens om de gevraagde erkenning met terugwerkende kracht per 1 januari 
2021 in te la -n   gaan. 

Met 
0
0 eke oet, 

drá\, 
beleidsj 

c.c. Mw. prof. dr.  



_ 



CIBG 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Let op! Dit formulier graag digitaal 
invullen, uitprinten, ondertekenen en 
retour sturen. 
Houdt u er rekening mee dat verwerking 
van een handmatig ingevuld formulier 
meer tijd in beslag kan nemen. 

Farmatec 
Aanvraagformulier voor een erkenning als 
weefselinstelling of orgaanbank als 
bedoeld in artikel 7 en/of 9 van de Wet 
veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 
(Wvkl) 
Let op: Velden met een * zijn verplicht. 

1 	Organisatie waarvoor de vergunning wordt aangevraagd 

1.1 	Organisatie* (naam zoals vermeld 	J Stichting Rad boud  universitair medisch centrum 
op uittreksel KvK) 

1.a 	Handelsnaam (in geval van een 	1 Radboudumc 
privaatrechtelijke organisatie) 

1.3 	Afdeling (invullen indien u de 	J Fertiliteitslaboratorium 
erkenning aanvraagt ten behoeve 
van een bepaalde afdeling van 
uw organisatie) 

1.4 	Rechtsvorm (in geval van een 	❑  bv 	❑  nv 	stichting 
	❑  vereniging 	❑  coöperatie 

privaatrechtelijke organisatie) 	
❑  onderlinge waarborgmaatschappij 

	
D cv 	D vof 

❑ eenmanszaak 

1.5 KvK-nummer 	 [ 8 0 2 ! 6 2 7 j 8 j 3 1 

1.6 	Vestigingsnummer KvK 
	

[ 2  ; 1  3 	7 , 5 6  ;  3 , 	1 

Hoofdkantoor 

1.7 Adres* 	 !Geert Grooteplein Zuid 10 

1.8 	Postcode en plaats* 	 f 6 	5 I 215 EG l A1 	'Nijmegen 

1.9 Telefoonnummer* 	 fo j 2 14 j3 6 	1 9 	1 0 5 1  
110 E-mailadres 	 J  - 

> 	De punten t.n t/m 1.14 alleen invullen a►s ze afwijken van de adresgegevens van het hoofdkantoor 

Correspondentieadres 

1.11 Naam/afdeling 	 j  Bestuurlijk en Juridische Zaken 

1.12 Adresregel 1 	 I Geert Grooteplein Zuid 10, huispostnummer 632 

1.13 Adresregel a 	 J  Postbus 9101 

1.14 Postcode en plaats 	 E6 ! 5 10 10 EH B1 	i Nijmegen 

FA19.04 
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Contactpersoon 

1.15 Achternaam* 

1.16 Voodetter(s)* 

1.17 Voorvoegsel(s) 

1.18 Geslacht 	 EI man ■ vrouw 

1.19 Telefoonnummer vast* 	f 0i2r41. 3 j 6 	11911 j 0 51 

1.20 Telefoonnummer mobiel 	1 o 6  

1.21 E-mailadres 	 Isecretariaat-biz@radboudumc.ni  

> 	De punten onder de rubrieken 2 t/m rj invullen per eenheid die valt onder één verantwoordelijke persoon (hierna: eenheid) 

1 	Het gaat om een veraniwoordekke persoon als bedoeld in artikel 44 von het Eisenbesluit lichoamsmateriaol zooG. Deze persoon 
moet in elk geval: o. houder zijn von een diploma, certificaat of onder bewijsstuk van afsluiting van een universitaire opleiding op het 
gebied von geneeskunde of biologie, of van een opleiding die door de Minister van VWS als gelikwoordig wordt erkend; en b. twee jaar 
praktijkervaring hebben op de relevante gebieden. 

2 	Eenheid 
.1 Naam* 	 J Fertiliteitslaboratorium 

2.2 Adres* 	 J Geert Grooteplein  Zuid 10, huispostnummer 782 

2.3 	Postcode en plaats* 	 [ 6 1 5 1 2 1 5 [ G 1 A 1 	i Nijmegen 

e.q Telefoonnummer* 	 [01214 [3[6 [1r7 [6 0 ; 01 

2.5 E-mailadres 

Verantwoordelijke persoon, bedoeld in artikel 4.4 van het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 

2.6 Achternaam* 

2.7 Voorletter(s)* 

z.8 Voorvoegsel(s) 

2.9 Geslacht 
	 D man I@ vrouw 

2.10 Geboortedatum* 

2.11 Telefoonnummer vast* 

Telefoonnummer mobiel 

2.13 E-mailadres* 

Dag maand jaar 

ti Eiii 1 isIgl 
10!21413[611131910141 

L0,6_111111~111.111111  
ill~Clractboudumc.n1 

Contactpersoon 

2.14 Achternaam* 

2.15 Voorletter(s)" 
	

1 

2.16 Voorvoegsel(s) 

2.17 Geslacht 
	

I3 man 	vrouw 

2.18 Telefoonnummer vast* 

2.19 Telefoonnummer mobiel 

2.20 E-mailadres 

E  
1  

FA19.04 



3 van 6 
Farmatec — aanvraagformulier voor een erkenning als 

weefselinstelling of orgaanbank als bedoeld in artikel 7 en/of 9 C1BG 
van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) Ministerie vanVollsgezondheid, Welzijn en Sport 

Handelingen, doelen, aanwijzingen en lichaamsmateriaal 

2.21 De erkenningsaanvraag betreft 	> Invullen wat von toepassing is; meerdere antwoorden mogelijk 
handelingen, doelen en 
aanwijzigingen met het 	 Handelingen 
hieronder genoemde 	 1 bewaren 
lichaamsmateriaal 	 2 bewerken 

3 distribueren= 
4 in ontvangst nemen na verkrijgen 

2 	Distribueren = tichaamsmateriaal, dat is vrijgegeven voor directe toepassing op de mens (dus klinisch gebruik), verzenden en afleveren 
aan de instelling die het lichaamsmateriaal gaat toepassen. Indien het lichaamsmateriaal fysiek binnen de eigen instelling/organisatie 
wordt gebruikt (dezelfde rechtspersoon), valt dit buiten de definitie distribueren. 

Doelen 
A directe toepassing op de mens 
B verdere verwerking tot geneesmiddel 

Aanwijzingen 
1 	Exporteren (afleveren buiten de Europese Unie (EU)) 
li 	Importeren (betrekken van buiten de EU) 

type lichaamsmateriaal 
	

Pre- 	Post- 	Handelingen 	Doelen 	 Aanwijzingen 
mortaal mortaal (1, 2, 3, 4) 	(A, B) 	 (1,11) 

Acellulaire dermis 
	

❑ 	❑ 	1 	 I 	 I  
Amnion 
	

❑ 	❑ 	I 	 I 	 I 

Bloedvat 
	

❑ 	❑ 	1 

Bot 
	

❑ 	❑ 	1 

Cellen verkregen uit beenmerg 
of perifeer bloed 

Chondrocyten 

Cornea 

Eicel autoloog 

Eicel donor 

Eilandjes van Langerhans 

Embryo donor 

Embryo partnerdonatie 

❑ ❑  I  

❑ ❑  1  

❑ ❑  1  

El 	❑ 	1,2,3,4 	I A 

• i 1,2,3,4 	i A  

❑ ❑  i 

❑ ❑  1  

❑ 1 1,2,3,4 	i A 

Fascia 
	 ❑ 	❑ 	i  

Hartklep 

Hartzakje 

Hersenvlies 
	

❑ 	❑ 	1 

Huid 

Kraakbeen 
	

❑ 	❑  

Ligament 
	

❑ 	❑ 	1 

Ovariumweefsel 	 • 	1 1,2,3,4 	1 A 

Pees 

Sciera 	 • 	1,2,3,4 	i A  

Semen donor 	 • 	1,2,3,4 	I A  

Semen partnerdonatie 	 • 	i 1,2,3,4 	I A  

Stamcellen uit beenmerg  

Stamcellen uit navelstrengbioed 	❑ 	❑ 	1 

FAI 9.04 



4 van 6 

Stamcellen uit perifeer bloed 	 ❑ 	❑ 	1  

Testiculair weefsel 	 ❑ 	11,2,3,4 	j A 

Vetweefsel (niet stamcel gerelateerd) 	❑ 	❑ 	1 	 1 

Vetweefsel (stamcel gerelateerd) 
	

❑ 	❑ 	i 	 I 	 1 

Zenuwweefsel 
	

❑ 	❑ 	1 	 1 

Anders, namelijk: 

❑ ❑  

3 	Meegestuurde documenten 
3.1 	Mee te sturen documenten 	> Met de aanvraag dienen actuele versies van de volgende documenten te worden meegestuurd 

Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

z 	Indien de aanvraag wordt gedaan ten behoeve van een privaatrechtelijke organisatie: een volmacht waaruit blijkt dat 
de ondertekenaar tekenbevoegd is, voor zover dit niet blijkt uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken; indien de aanvraag wordt gedaan ten behoeve van een publiekrechtelijke organisatie: 
een mandaatbesluit waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om de aanvraag namens uw organisatie te doen.  

3 	De inhoudsopgave van het kwaliteitshandboek.  

4 	Een kopie van alle samenwerkingsovereenkomsten met derden. 

5 Een organogram.  

6 	Een stroomdiagram waarin beschreven wordt welke handelingen met het lichaamsmateriaal verricht worden en 
de risicoanalyse van het betreffende proces.  

7 	Een plattegrond van de ruimtes waarin de activiteiten plaatsvinden waarvoor een erkenning wordt gevraagd.  

8 	Het aantal beschikbare fte's voor de taak van de weefselinstelling.  

9 	Een functieomschrijving van de verantwoordelijke persoon. 

to Overzicht opleidingen en werkervaring verantwoordelijk persoon. 

11 Arbeidsovereenkomst verantwoordelijk persoon, waarin vermeld staat dat deze persoon de verantwoordelijke 
persoon is. 

12 Indien in het bezit van een gecertificeerd kwaliteitssysteem, een kopie van het certificaat. 

13 Een kopie van een etiket van de eerste verpakking en van de omverpakking. 

14 Een document van ten hoogste twee jaar oud met de volgende informatie: 
a 	een omschrijving van de kernactiviteiten van de weefselinstelling; 
b 	de hoeveelheid materiaal (in eenheden donor) per jaar opgeslagen (post-mortaal); 
c 	de hoeveelheid materiaal (in eenheden ontvanger) per jaar afgeleverd (pre-mortaal); 
d 	de hoeveelheid materiaal (in eenheden ontvanger) per jaar afgeleverd (post-mortaal). 

15 Standard Operating Procedures (SOP's) van: 
a het protocolbeheerssysteem; 
b de wijze waarop om wordt gegaan met klachten en recalls; 
c 	de wijze waarop om wordt gegaan met meldingen en incidenten; 
d 	de wijze waarop audits worden uitgevoerd; 
e 	bijscholing en opleiding 
f 	bewaren van lichaamsmateriaal; 
g transport; 
h verpakkingsmateriaal; 
i opslag.  

i6 Weefselinstellingen werkzaam met stamcellen dienen een bewijs van accreditatie te overleggen volgens JACIE en het 
NetCord-Fact. 

FA1 9.04 



Farmatec —aanvraagformulier voor een erkenning als 
5 van 6 

weefselinstelling of orgaanbank als becióeld in artikel 7 en/of 9 
CIBG 

van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) Ministerie van Volksgezondheid, Wel* en Sport 

LET OP: Wanneer u bij punt z.z6 van dit aanvraagformulier aanwijzing "II importeren" heeft aangekruist, 
dient u tevens de hier onderstaande informatie te verstrekken. 

Gegevens over de weefsels en cellen die worden ingevoerd 
Lijst van de soorten weefsel en cellen die worden ingevoerd, met inbegrip van eenmalige invoer van 
specifieke soorten weefsel of cellen. 

2 	Productnaam (indien van toepassing, overeenkomstig de algemene lijst van de EU) van alle soorten weefsel en 
cellen die worden ingevoerd. 

3 	Handelsnaam (indien verschillend van de productnaam) van alle soorten weefsel en cellen die worden 
ingevoerd. 

4 	Naam van de leverancier uit een derde land voor elke soort weefsel en cellen die wordt ingevoerd. 

Plaats van de werkzaamheden 
1 	Lijst waarin per soort weefsel of cellen wordt gespecificeerd of de leverancier uit een derde land de 

weefsels of cellen véér invoer doneert, verkrijgt, test, bewerkt, preserveert of bewaart. 
2 	Lijst waarin per soort weefsel of cellen wordt gespecificeerd of onderaannemers van de leverancier uit 

een derde land de weefsels of cellen v66r invoer doneren, verkrijgen, testen, bewerken, preserveren of 
bewaren. 

3 	Lijst per soort weefsel of cellen van alle werkzaamheden die de IWI na invoer verricht. 
4 	Namen van de derde landen waar de werkzaamheden ve5r invoer plaatsvinden, per soort weefsel of 

cellen. 

Gegevens over de leveranciers uit een derde land 
1 	Naam van de leverancier(s) uit een derde land (naam van de onderneming). 
z 	Naam van de contactpersoon. 
3 Bezoekadres. 
4 	Postadres (indien verschillend). 
5 	Telefoonnummer met internationaal netnummer. 
6 	Noodnummer (indien verschillend). 
7 	E-mailadres. 

Documentatie die bij de aanvraag moet worden gevoegd 
Afschrift van de schriftelijke overeenkomst met de leverancier(s) uit een derde land. 

2 	Gedetailleerde beschrijving van de weg die ingevoerde weefsels en cellen afleggen tussen de verkrijging en 
de ontvangst in de IWI. 

3 	Afschrift van het certificaat van machtiging tot uitvoer van de leverancier uit een derde land of, indien 
geen specifiek certificaat van machtiging tot uitvoer is afgegeven, de certificering door de relevante 
bevoegde autoriteit of autoriteiten van het derde land waarbij de leverancier uit een derde land wordt 
gemachtigd tot werkzaamheden die verband houden met weefsels en cellen, met inbegrip van uitvoer. 
Deze documentatie omvat tevens de contactgegevens van de bevoegde autoriteit of autoriteiten van het 
derde land. Voor derde landen waarvoor dergelijke documentatie niet beschikbaar is, wordt documentatie 
in een andere vorm verstrekt, zoals auditverslagen van de leverancier uit een derde land. 

FA19.04 



4.1 Naam 

4.2 Functie 

4.3 Handtekening 

4.1 	Plaats en datum 

I  B.E. Lahuis 

LVoorzitter Raad van Bestuur 

Dag maand jaar 

j 2 3 j 0 3 I.  2 1 0 i 2 1 1 

4 	Ondertekening 

6 van 6 

Let op: Het volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de bovenbedoelde bijlagen 
moeten in tweevoud worden Ingediend, anders wordt de aanvraag niet In behandeling genomen. 

Dit aanvraagformulier met bijlagen In tweevoud opsturen naar: 
CIBG 
Afdeling Farmatec 
Postbus 16114 
2500 BC Den Haag 

Verdere Informatie: 
E info@farmatec.n1 
1 www.farmatec.ni  

FA19.04 





KVK 

Uittreksel Handelsregister 

Kamer van Koophandel®  

KvK-nummer 80262783 

Pagina 1 (van 6) 

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor 
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. 

Rechtspersoon 
RSIN 
	

861608884 
Rechtsvorm 	 Stichting 
Statutaire naam 	Stichting Radboud universitair medisch centrum 
Statutaire zetel 
	

gemeente Nijmegen 
Eerste inschrijving 	04-01-2021 
handelsregister 
Datum akte van oprichting 	31-12-2020 
Datum oprichting 	01-01-2021 
Datum akte laatste 	04-03-2021 
statutenwijziging 
Activiteiten 
	

SBI-code: 86101 - Universitair medische centra 
SBI-code: 01499 - Fokken en houden van overige dieren 
SBI-code: 8542 - Universitair hoger onderwijs 
Op 31-12-2020 splitsingsakte afsplitsing verleden. 
Splitsende rechtspersoon: 
@Stichting Katholieke Universiteit (KvK-nr. 41055629) 
Verkrijgende rechtspersoon: 
@Stichting Radboud universitair medisch centrum (KvK-nr. 80262783) 

Hoofdvestiging 
Vestigingsnummer 
Naam 
Bezoekadres 
Postadres 
Telefoonnummers 

Internetadres 
E-mailadres 
Datum vestiging 
Deze stichting drijft de 
vestiging sinds 
Activiteiten 

000021375631 
Radboud Universitair Medisch Centrum/Radboudumc 
Geert Grooteplein Zuid 10, 6525GA Nijmegen 
Postbus 9101, 6500HB Nijmegen 
0243611111 
0243613343 
www.radboudumc.nl  
secretariaat-bjz@radboudumc.n1 
23-02-2000 
01-01-2021 (datum registratie: 10-02-2021) 

SBI-code: 86101 - Universitair medische centra 

WAARMERK 
KAMER VAN KOOPHANDEL' 

20
2 1

-0 3
-1

6
14

:0
0:

5 9
 

Dit uittreksel Is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van Inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.kykril/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft. 



KVK 
Uittreksel Handelsregister 
Kamer van Koophandel®  

KvK-nummer 80262783 
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SBI-code: 8542 - Universitair hoger onderwijs 
Patiëntenzorg, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 

Bestuurders 
Naam 	 Lahuis, Bertine Enrica 
Geboortedatum 	 30-08-1967 
Datum in functie 	 01-01-2021 (datum registratie: 04-01-2021) 
Titel 	 Voorzitter 
Bevoegdheid 	 Alleen/zelfstandig bevoegd 

Naam 	 Smit, Johannes Willem Adriaan 
Geboortedatum 	 29-01-1962 
Datum in functie 	 01-01-2021 (datum registratie: 04-01-2021) 
Titel 	 Vice-voorzitter 
Bevoegdheid 	 Alleen/zelfstandig bevoegd 

Naam 	 Janssen, Marcus Johannes 
Geboortedatum 	 05-04-1967 
Datum in functie 	 01-01-2021 (datum registratie: 04-01-2021) 
Bevoegdheid 	 Alleen/zelfstandig bevoegd 
Aanvang (huidige) 	 04-03-2021 
bevoegdheid 

Naam 	 Ploem, Carolijn Joanna 
Geboortedatum 	 30-08-1968 
Datum in functie 	 01-01-2021 (datum registratie: 04-01-2021) 
Bevoegdheid 	 Alleen/zelfstandig bevoegd 
Aanvang (huidige) 	 04-03-2021 
bevoegdheid 

Commissarissen 
Naam 	 van der Meeren, Wilhelmus Anthonie 
Geboortedatum 	 12-07-1955 
Datum in functie 	 01-01-2021 (datum registratie: 04-01-2021) 
Titel 	 Voorzitter raad van toezicht 

Naam 	 van den Boom, Dimphna Camelia 
Geboortedatum 	 03-05-1951 
Datum in functie 	 01-01-2021 (datum registratie: 04-01-2021) 
Titel 	 Lid raad van toezicht 
WAARMERK 	Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving In het 
KAMER VAN KOOPHANDEL' 	 Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 

Informatie hierover vindt u op www.kvk.nliegd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft. 
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Naam 	 Trimbos - Hilders, Carina Gerardina Josephina Maria 
Geboortedatum 	 19-11-1965 
Datum in functie 	01-01-2021 (datum registratie: 04-01-2021) 
Titel 	 Lid raad van toezicht 

Naam 	 Morshuis, Paul Alexander 
Geboortedatum 	 05-01-1959 
Datum in functie 	01-01-2021 (datum registratie: 04-01-2021) 
Titel 	 Lid raad van toezicht 

Gevolmachtigden 
Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum In functie 
"Titel 
Inhoud volmacht 

01-01-2021 (datum registratie 21-01-2021) 

Beperkte volma .1MUR 1. .00000 0,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 

Beperkte volmacht tot EUR 1.500.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

Naam 	 5.1. 
Geboortedatum 	 5.1. 
Datum in functie 	01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 
Titel 
Inhoud volmacht 

5~1111111 Beperkte volma tot EUR 1.000.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 

Beperkte volmacht tot EUR 1.000.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschfijving In bei 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op wwwkvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integritet van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar 
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Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
lltel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
WAARMERK 
KAMER VAN KOOPHANDEL' 

01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 

Beperkte volmacht tot EUR 1.500.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

111,1111111~ 

01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 

Beperkte volmacht tot EUR 1.000.000.00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 

Beperkte volmacht tot EUR 1.500.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 

Beperkte volmacht tot EUR 1.500.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. ~11  
01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 

Beperkte volmacht  
Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave 

111111.1.111.1  
01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 
Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsnssgster. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.1Mcni/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dil uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elddrontsche zegel verifieerbare blijft. 
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Titel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

Naam 
Geboortedatum 
Datum in functie 
Titel 
Inhoud volmacht 

11~500.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

Beperkte 	Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen. 

11111rwm 
01-01-2021 (datum registratie: 21-01-2021) 
g7172~1. 
Beperkte volmacht tot EUR 1.000.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

5.1.2.e 

01-01-2021 (datum registratie: 27-01-2021) 

Beperkte volrnacht tot EUR 1.500.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

01-01-2021 (datum registratie: 10-02-2021) 

le~la 
Beperkte volmacht tot EUR 500.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte 
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende 
vestiging(en). 

Vestiging(en) 
Vestigingsnummer 	000048176036 
Naam 	 Ruitenboerderij Overasselt 
Bezoekadres 	 Schoonenburgseweg 27, 6611AA Overasselt 

WAARMERK 	Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en Is een officieel bewijs van inschrijving In het 
KAMER VAN 1,(0001.1ANDFl• 	 Handelsregister. h Adobe Reader kunt II de elektronische zegel bovenin het scherm controleren Meer 

informatie hierover vindt u op www.kvk nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dt uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar 
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Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
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Documenten Voortplantingsgeneeskunde (Polikliniek & Fertiliteitslaboratorium) 
INSCHRIJVING / ADMINISTRATIE I REGISTRATIE 

Begeleidende brief bij vragenlijsten Voortplantingsgeneeskunde - regulier (adm) 
Begeleidende brief bij vragenlijsten Voortplantingsgeneeskunde - ONP fadm) 
Vragenlijst Voortplantingsgeneeskunde - regulier (adrril 
Leefregels -Voortplantinasaeneeskunde - regulier (adm) 
Begeleidende brief Voortplantingsgeneeskunde - gameetdonatie (adm) 
jnschnifformulieren Voortplantingsgeneeskunde - gameetdonatle tadm). 
Vragenlijst eiceldonor Voortplantingsgeneeskunde - gameetdonatie (adm)  
Vragenlijst wensouder(s) Voortplantingsgeneeskunde - gameetdonatie (adm)  
Vragenlijst zaaddonor Voortplantingsgeneeskunde - gameetdonatie (adm)  
IVF - ICSI - OFO brief Voorkgantingsgeneeskunde - regulier (adm) 
PESA TESE - ICSI -Voortplantinosgeneeskunde Afsprakenbrief combinatiespreekuur (adm)  
Instructies voor het produceren van zaad (adm) 
Voortiglantinasgeneeskunde - regulier - informatiebrief wetenschappelijk onderzoek (adm) 
Brief indien doorverwijzing Tumer incompleet (adm) 
JVF/ICSI-behandeling, het uitwerken van een aanmelding (ook) 
Stimulatieprotocollen, het Inplannen van diverse (poll) 
Follow up kinderen geboren uit een fertiliteitsbehandeling (poli) 
Brief zwangerschap Radboudumc (ook 
Brief zwangerschap Radboudumc. informatieblad (poli) 
Follow us kinderen (VPG). hgestemrningsfonnulier voor opvragen gegevens toekomstige kinderen (pon 
Brief zwangerschap Radboudumc. HERINNERINGSBRIEF (Poli) 
Follow up kinderen. vragenlijst geboorte (poll) 
Follow up kinderen, vragenlijst 1 jaar (poli) 
Follow uo kinderen. vragenlijst 4 iaar (poli)  
Facetalk. (Werk)afspraken  
Facetalk instructie voor het boeken van een consult via (adm)  
Kosten van zorg / vergoedingen voor fertillteitszom (poll 
Geen restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. vastleggen keuze (Poli)  
Toestemmingsverklaring voor het opvragen van informatie (adm) 
Toestemmingsverklaring Second Opinion begeleidend schrijven bij (adm) 

ORIENTEREND FERTILITEITSONDERZOEK & OVERIGE DIAGNOSTIEK 

Clomifeencikaat. cyclusmonitoring bil gebruik van (poli) 
Verstandelijke handicap en kinderwens (poli) 
Luteale insufficiëntie  



BMI-grenzen voor Fertibtettsbehandeling hoog 
' Echoscopisch onderzoek tijdens fertijiteitsbehandeling, het uitvoeren van (poli) 

Oriénterend Ferbliteitsonderzoek (0F0) / intake IVF (poli)  
Laparoscopie met tubatesten / Tubadiagnostiek (poli) 

52e5:: HvsterosaloinooOraije (HSG) (poli)  
Hysterosalpingo Contrast Sonography (HyCoSy) (pol) 
Hvsteroscopie, Continuous Flow (CFH) (pok)  
PreConcePtioneel advies stoppen met roken (poli)  

•.• Stimulatieprotocol, flowchart tbv keuze (pol) 
Niche en subfertiliteit (pol) 
LAPRESS Studie informatie (poli) 

- 	LAPRESS PatiéntenInformatiebrief (poli) 
OvulatiestoomIssen (poll) 
Premenstrueel syndroom (pol) 
Hvoerprolactinemie (pok) 
j-Nperandrogenisme (galij 
Endomehiose (poli) 

:,52e2: Fertintetisstoomis ECI, onverklaarde subfertiliteit (poli) 
"..:37£,t-,: Beleid Pijler VPG met betrekking tot am (pa)   

MANNELIJKE SUBFERTILITEIT SEMENDIAGNOSTIEK / BEHANDELING 

Male infertilitv. zorapad  
Azobspermie (poli) 
Subfertiliteit mannelijke (pon 
NonsterontvanoSt sernendiagnostiek (lab) 
Retrograde eiaculatie in combinatie met antegrade eiaculatie. instructie (poli) 
Retrograde en vibrolelectro eiaculaat (lab)  
Semenanase kliniek (poli) 
Compreseivatie seinen. intake Voortiolantingsoeneeskunde (pon 
Semenanalvse fertiliteitslaboratorium 
Algemeen aspect seinen (lab) 
semenanalvses ten behoeve van DCOG-LATER en MATTER studies, uitvoeren (lab) 
Semenbewerkino IVF/ICSI (lab). 
Semendiagnostlek: Bepalen zaadcelconcentratie (tab) 
Semendiagnostiek: Bewerkingstest (lab) 
Morfologie Iteratozoól zaadcellen: voorbereidingen voor bijzondere bepalingen tav onderzoek mannelijk onvruchtbaarheid (genetica) 
Morfologie zaadcellen (lab) 
Motiliteit zaadcellen (leb)  



PERCUTANE EPIDIDYMALE SPERMA ASPIRATIE (PESA) / TESTICULAIRE SPERMA-EXTRACTIE (TESE) 

PESA / MESA / TESE - ICSI behandeling (poli)  
TESE Predicliemodellen (poli)  
PESA/TESE Inforrned Consent & Vertroinvelijkheldstoimuller GA (poli)  
PESA TESE. doorlooptijd (poli)  
PESA / TESE. het uitvoeren van (pol) 
Productieproblemen, werkwijze in geval van (Don 
PESA monsters en/of vaso vasostomie materiaal, procedure voor bewerken (lab) 
TESE bioeten. werkvoorschrift voor bewerken (lab)  
Giemsa kleuring tbv TESE en SKML (lab), 
Handleiding Giemsa kleuring (lab) 

OVULATIE INDUCTIE (0i) EN INTRA UTERIENE INSEMINATIE (IUI) 

01 / IUI (non - IVF), zorgpad 
Ovulatie Inductie (01) (pol) 
Intra Uteriene Inseminatie dab) 
Ovulatie Inductie (01) met Intra Uteriene Inseminatie (IUD (pol) 
lul (Intra Uteriene Inseminatie) in natuurlijke cyclus (pol)  
MOH - IUI (Milde Ovariale Hyperstimulatie en Intra Uteriene Inseminatie) (Pol)  
JUL het uitvoeren van een inseminatie (ook)  
WI rapport (lab) 
Rapportage. confirmatie en autorisatie uitslagen semenanalvses. civopreservatle seroen en lul (lab) 

IN VITRO FERTILISATIE (IFV) 1 INTRA CYTOPLASMATISCHE SPERMA INJECTIE (ICSI) 

Verse cyclus 
IVF / ICSI, zorgpad 
IVF/ICSI behandeling. beschrtiving van laboratoriumfases van een  
)n Vitro Fertilisatie (IVF) Intra Cytoptasmatische Sperma Iniecbe (ICSI) (poli) 
gmbrYotransfer. beleid en keuzemogelijkheden (poli) 
IVF / ICSI, Gezamenlijke afspraak (GA) en Pré IVF spreekuur (optil 
IVF / ICSI. Voorschrijven IVF-medicatie (poli)  



Dagelijkse oatientbesoreking 
Punctie- en cancelcriteria (polii 
Punctiecriteria flowcharts (poli) 
Follikelpunctie (OPU), het uitvoeren van (poli) 
Foltkelpunctie onder procedurele sedalie (PSA) of narcose, planning logistiek (poli) 

C25:9 Follkelpunctie. antibiotica orofvlaxe bij (poli) 
34721::,  Follikelpunctie. Time out kaart (Poli) 

Follikelreductie. het uitvoeren van (poli) 
C.3029 -1 Abdominale punctie. in gereedheid brengen van probe voor een (poli) 

fdonsterontvangst IUUIVF (tab) 
Contaminatie (lab) 

, Antagonist protocol boot) 
NVOG richtlijn OHSS toog 
OHSS (Ovarieel hyperstimulatie syndroom) (poli) 
OHSS-controle en Ovulatietrigger. flowcharts (poll) 
Voorbereiding IVF (bb] 
Werkzaamheden IVF dag 2 (lab)  
Eicelactivete (artificieel) checklist fertibteitslaboratorium 
Ovum Dick UP (lab) 
ICS! (lab) 
ICS!. uitvoeren eicelactivatie (artificial oocyte activation (AOA) tbv (lab) 
Inseminatie IVF (feb) 
Inspectie fertilisatie (lab) 
Embryo beoordeling (tab) 

52r3 gmbnrotransfer (ET). het uitvoeren van (Poli)  
14 	Embrvotransfer. Time out kaart (poli) 

Embryo Transfer (fertiliteitslaboratoriuml 

Cryocyclus 
CNocyclus (oolil 
Crvo-ET. planning logistiek (poli) 
Ontdooien van embrvo's/blastocvsten (lab) 

Overig 
3052", S Werkafspraken tussen Radboudumc en Satelliet- & Transportkliniek (Ede / Apeldoorn) (poli) 
C52 ?-r Aanmeldbrief patiënt satellietkliniek Gelderse Vallei (poli) 

Scorekaart ABC embryo's (lab) 
25S22 Devitrificatie van eicellen ten behoeve van embNotransfer (poli) 

NF / ICS' behandeling. Evaluatie-en nagesprekken bij (poli)  
Omrekenen wintertijd zomertijd (poli) 
Overzicht bezetting GERI (lab) 
SelecTimo studie. monitoring IVF/ICSI patiënten mbv time Tapse (feb) 
Overzichtslijst deelname patiënten SelecTIIMO studie (lab) 



Three or Five (TOF) studie (lab) 
TOF studie Overzichtslist (lab) 
Cystepunctie (POK 
Cystepunctie uitvoeren (pol) 
Procedurele sedatie, (na)zorg bij verrichtingen onder (poli) 

GAMEETDONATIE 

Gameetdonatie, zorgpad 
Eiceldonatie (poli) 
Zaaddonatie eigen donor (poli) 
Gameetdonatie. intake en counseling van wensouder(s) en donor (eicel• / zaad-) (poli) 
Gameetdonatie, CheCklisten acceptor(paar) en donor (poli)  
Gameetdonatie. Genetische anamnese donor (poli) 
Gameetdonatie. Overdracht gegevens donor aan de stichting Donoraegevens Kunstmatige Bevruchting (poli) 
Gameetdonatie. reglement stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB) (poli)  
Gameetdonatie. Verklaring donor mbt donatie ter voldoening van de kinderwens van anderen (poli) 
Gameetdonatie. Verklaring wensouder(s) mbt gebruik van donorgameten ter voldoening van de kinderwens (poli) 
Donorsemen (lab) 
Zaaddonatie. checklist fertiliteitslaboratorium  
Gameetdonatie, donatie van gevitrificeerde eicellen (pol) 
Overeenkomst Terbeschikkingstelling Eicellen (donatie van gevitrificeerde eicellen) (poli) 
Gameetdonatie. Zwangerschapsmelding CIBG donorregistratie (poli)   

FERTILITEITSPRESERVATIE 

FertlItteltspreservatle bij vrouwen en meisjes 
_ Fertiliteitspreservatie, zorgpad 

Venviisorotocol interne venviizers naar Voortplantingsgeneeskunde (poli) 
Venviisfomiulier (poli) 
Ferbliteitspreservatie bij vrouwen en meisjes, protocol voor externe vetwijzers (op website) (pol) 
.1-let verwerken van een aanmelding / verwlizing  
intake c,ounselina (poli) 
Grafiek met normale afname ovariéle functie (bijlage bb 051072) (poll 
Checklist counseling (poli) 
Counseling toekomstige kinderwens bij syndroom van Tumer (Flowchart) (poli)  
Behandelprotocol spoed IVF/ICSI met invriezen embryo's of vittlicabe eicellen (poli) 
Behandelprotocol afname ovariunnveefsel (pol) 
Laparoscopische unilaterale Overitictornie bij patiénten met het syndroom van Tumer. Plannen en uitvoeren van (poli) 



Tenigallaatsen ovariumweefsel. afstemming ontdooien en transport  
Fertiliteltspreservatie bij vrouwen met kanker (poli) 
Fertiliteitspreservatie bij meisjes van 0 -18 laar met kanker (Consensus SKION) (poli)  
Fertiliteitspreservatie bij vrouwen en meisjes. tabel in- en exclusiecriteria (poli) 
Fertiliteitspreservatie bij vrouwen en meisjes. tabel risico P01 na chemo en radiotherapie (ooli). 
Opties fertijiteitspreservatie voor patienten met ovarièle cvstes (poli] 
Behoud ovariele functie na kankerbehandeling 2009, Landelijke richtlijn Werkgroep Oncologische Gynaecologie (Oncoline) 
Cryopresentatie van ovariumweefsel 2007, Landelijke richtlijn Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Oncoline)  

Fertillteitspreservatie bij mannen en jongens 
Het verwerken van een (spoed)aanmelding tbv cryopreservatie (pol) 

Overige 
Funcheprofrel Patient Navigator (poli) 

BEHANDELSCHEMA'S 

Ovulatle-Inductie 
	 Andere taal 

01- 'UI met Clomid 
	 Engelse versie 

01- IU1 met Gonal F 
	 Engelse versie 

Ovulatie Inductie (01) met Clomid 
	 Engelse versie 

Ovulatie Inductie (01) met Gonal F 
	

Engelse versie 
Ovulatie Inductie (01) met Menopur 

	 Engelse versie 

Intra Uterlene Inseminatie 
	 Andere taal 

MOH - 1U1 met Clomid 
	 Engelse versie 

MOH - lul met Meriofert 
	 Engelse versie 

lul in eisen / natuurlijke cyclus met LH-testen 
	

Enaelse versie 
JUI in eioen / natuurlijke cyclus met cyclusmonitoring en Ovitrelle 

	 Engelse versie 

IVF / ICSI 
	 Andere taal 

IVF ICSI. Flare up protocol 
	

Engelse versie 
IVF / ICSI. Flare up protocol, met Meriofert (3e behandeling] 

	 Engelse versie 
IVF I ICSI. Kort protocol met Microgynon 

	 Engelse versie 
IVF / ICSI. Kort protocol met Micrommon. met Rekovelle 

	 Engelse versie 
IVF! ICSI. Kort protocol met Microgynon, met Meriofert (3e behandeling' 

	
Engelse versie 

IVF / ICS!. Kort protocol zonder MiCrooynon 
	

Engelse versie 
IVF / ICSI. Kort protocol zonder MicrOgvnon. met Rekovelle 

	 Engelse versie 
IVF / ICSI. Kort Protocol zonder Microgvnon. met Meriofert (3e behandelina) 

	
Engelse versie 

IVF 11C-91. Lena protocol met Microavnon 
	

Engelse versie 
IVF / ICS1. Lang protocol met Microgynon, met Meriofert (3e behandeling) 

	
Engelse versie 



PATIENTENBRIEVEN / -INSTRUCTIES (INSEMINATIE I PUNCTIE 1 TERUGPLAATSING 1ZWANGERSCHAPSTEST 1 OVERIG) 

JVF / ICSI. Lang protocol zonder Microgynon  
JVF / ICSI. Lana Protocol zonder Microgynon. met Meriofert (3e behandeling) 
JVF / ICSI. Lana protocol voorbereid met Lucrin  

Spoed-ICSI / -vitrificatle 
Spoed ICSI met invriezen van embryo's  
Spoed vinificatie met invriezen van eicellen 

Vinificatie 
Verificatie kort protocol met Articrogvnon  
Vinificatie kort Protocol zonder Microgynon  

• Vinificatie lang protocol met Microgynon 
Verificatie lang protocol zonder Microgynon 

Elceldonatle 
Eiceldonatie. EEP Acceotor 
Eicel:tonale. EEP Donor 
EIceldonatie. EEP Tumematiént 
giceldortatie. GEEP Acceotor 
Eiceldonatie, GEEP Donor 

Cryobehandeling / Cryocyclus 
- 	Crvobehandelina, terugplaatsing van avo-embryo's In cyclus met medicatie  
' • 	Crvobehandeling, terugplaatsing van avo-embryo's In natuurlijke cyclus (met LH-testen) 

DevItrificatle 
Drevinificatie van eicellen tbv embrvotransfer 

IUI, afsprakenbriefie  
IVF / ICSI. Follikelounctie. afsprakenbriefte kort protocol (poli) 
JVF (ICS'. Follikelpunclie. afsprakenbriefie lang protocol (soli) 

•i IVF / ICSI Folhkelpunctie onder PSA, afsmakenbriefie kort protocol (poli) 
JVF / ICSI Follikelounctie onder PSA, afsprakenbriefie lang protocol (pot) 
SPoedvititficatie eicellen, Follikelpunctie. afsprakenbriefie (poll) 
Sooedvitrificatie eicellen. Follikelounctie onder PS?). afsprakenbriefie (poli) 

3 333: Sreiredvinificatie embryo's. Follikelounctie, afsprakenbriefie (por) 
gooedvitTificatie embryo's. Follikelounctie onder PSA. afsorakenbriefie (poli) 

• Crvobehandeling, terugplaatsing ingevroren embryo's. afsDrakenbriefie (poll) 
follikelecho. Zwangerschapstest, afsprakenbriefie (pol)  

Engelse versie  
Engelse versie  
Engelse versie 

Andere taal 
Engelse versie 
Engelse versie  

Andere taal 
Engelse versie  
Engelse versie  
Engelse versie 
Engelse versie  

Andere taal 
Engelse versie  
Engelse versie 

else versie 
Engelse versie 
Engelse versie 

Andere taal 
Engelse versie  
Engelse versie 

Andere taal 
Engelse versie 

Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Enaelse versie 
Engelse versie 



IVF / ICSI, Zwangerschapstest, afsprakenbriefie  
OHSS (Ovariéle hyperstimulatie syndroom), voorlichting voor patiënten (polig  

.35 70C Patiéntinformatie. produceren zaad tbv onderzoek of invriezen. brief (pon 

	

J 	Toestemmingsverklaring door partner bii afwezigheid embrvotransfer  

	

: 	Toestemmingsverklaring door partner bij afwezigheid inseminatie (poli 
' Patiantinformatie. produceren zaad tbv onderzoek of invriezen instructie semenkamer (pon  

Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 
Engelse versie 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Patientenbrief wetenschappelijk onderzoek VPG fond)  
Poster overzicht VPG studies Artsen fond' 
ExIUI Patiénteninfownatie fondi 
ExIUI Studie-Informatie + Flow (ondi 
JVF38+ Cohort patiénteninfonnatie (ondi 
IVF38+ Counselingstips fondl 
IVF38+ Informatie + Flow fondi 
IVF38+ Patiënteninformatie fondi 
JVF38+ Patiënteninformatie Engelstalig fondi 
Scratch Patiënteninformatie 2.3B met opslag biout - zonder pil + serum (ondl 
Selectimo Flyer voor patienten in wachtkamer (ondj 
Selectimo Informatie + Flow fond), 
Selectimo Patiënteninformatie (ond] 
STIM Behandelschema Letrozol fond) 
STIM Behandelschema Standaard fondl 
STIM Behandelschema Tárnoxifen fond). 
STIM Informatie + Flow fondi 
STIM Patienteninformetle (onr4 
STIM Patiënteninformatie Encrlish (ondi 
STIM-patienteninformatie trial Amendement fond) 
Summer — Informatie + Flow fond)  
Summer oatienteninforrnatie Radboudumc iondi 
Triple M patienteninformatie (ond)  
TURNER studie Appendix bil keuzehulp fond)  
TURNER studie Informatiebrief voor ouders inclusief bijlagen fondi 
TURNER studie Informatiebrief voor patienten 12-18 laar inclusief billagen  
TURNER studie Informatiebrief voor patienten onder de 12 laar fond)  
TURNER studie Keuzehut fonell 
TURNER studie Research Protocol fondl 
TURNER studie Toelichting bil keuzehulp (ondl 
TURNER studie Toestemmingsformulier voor ouders fond)  
TURNER studie Toestemmingsfonnuller voor patiënten 12-18 laar oud (oud)  



Zin en Zwanger Counselinostips (and). 
Zin en Zwanger Informatie + Flow (ond). 
Zin en Zwanger Korte beschrijving programma («dl 
Zin en Zwanger Patiënteninformatie fondl 

BEWAAROVEREENKOMSTEN 

Bewaarovereenkomst donorzaad  
f3ewaansvereenkomst eicellen  
Bewaarovereenkomst embryo's  
Bewaarovereenkomst ovariumweefsel 
Bewaarovereenkomst zaad 

WILSBESCHIKKINGEN 

Crvopreservatie. Wilsbeschikking embryo's bewaaroever (tal 
CnroPresentatie. Wilsbeschikking embryo's bewaargever (I b) 
Crvopreservatie, Wilsbeschikking seroen   

FORMULIEREN (AANVRAAG, BEHANDELING, VRIJGAVE) 

Aanvraagformulier Ferbliteitslaboratorium semenanalvse  
Aanvraagformulier IUI (formulier 8062 FBI (lab). 
Aanvraacrformuller ovariumcivopreservatie. intern (lab) 
Aanvraagformulier SA Matter studie (lab) 
Behandetformulier (lab) IVF/ICSI  
Behandelformulier (lab) Ontdooien eicellen  
Behandelformulier (lab) Vihificatie eicellen  
Crvo embryo behandelformulier (extra ontdooien) (lab) 
Crvo embryo behandelformulier, vitrificatie (lab) 
crvosemen administratie overzicht-actielist-notitieformulier (lab) 
Daanroaramma IVF-lab (fertiliteitslaboratorium)  
GERI-Lab IVF ICSI behandelformulier(studie) (leb) 
Lab behandelformulier ovarium 
Lab Behandelformulier SSC  
Lab Behandelvel ontdooien ovarium 
Opdracht vemiehaen ca wetenschappelijk onderzoek ovariumweefsel (lab) 



opdracht vernietigen eicellen/embryo's Babi 
Opdracht vernietiging sereen dab) 
opslagformulier cryosernen (lab) 
Ovariumweefsel, aanvraagformulier extem tbv crvopreservalie van (lab) 
Resultatenformulier HuSMA Babi 
Vrijgave formulier kleurstof (lab). 

CRYOBANKEN 

Bewaren en beheren van avo gepreserveerd semen (lab) 
Bewaren en beheren van Crvo gepreserveerde embryo's en eicellen (fertiliteitslaboratorium) 
Cryobanken (fertiliteitslaboratorium) 
Ovariumweefsel, bewaren en beheren van gecrvopreserveerd (lab)   

CRYOPRESERVATIE 

Eicellen 
Eicellen de vilrificatie en devitnficatie van (lab( 
Ontdooien eicellen (tab) 
vitrificeren eicellen (lab) 

Embryo's 
gmbrvOsiblastocvsten. crvocreservatieNitrrficatie van (lab( 

Ovariumweefsel 
Informed consent transgenders tbv crvopreserveren ovariumweefsel (lab) 
Ovariumweefsel, aanmelding tbv CrY0Dreseryalie (lab). 
Ovariumweefsel. adresgegevens extern ziekenhuis (transport) (lab) 
Ovariumweefsel, beschniving van het proces van cryopreservatie van (lab).  
Ovariumweefsel. instructies OK (intern) (lab( 
Ovariumweefsel, instructies transport (lab) 
Ovariumweefsel, verklaring identificatie uitgenomen (lab). 
Ovariumweefsel. voorbewerking en crvogreservatie van (lab) 
Sjabloon Samenwerkingsovereenkomst transport & cryopresetvatie ovarium weefsel (lab) 
Samenwerkingsovereenkomst transport en cryopreservatie van ovariumweefsel (lab)   

Stamcellen 
CCM0 SSCs El, informatie voor ouders 
CCMO SSCs El. patiénteninfo kinderen 



CCMO SSCs E2. toestemminosformulier 
Prepuberaal testisweefsel (SSC). voorbewerking en crvooresenrahe van (lab)  
SSC (spermatononale stamcellen) een imuunhistochemische kleuring met anti-MAGE A4 antilichaam (fortiliteitslaboratoriuml 
Uitname testisbiopt tbv crvopreservatie van stamcellen (SSC) van mindenarige Jongens (lab). 
Verklaring identificatie uitgenomen testisbiopt (labl 

Samen 
Mvonreservatie nemen (lal» 
Ontdooien crvo nemen (talg 

TRANSPLANTATIE OVARIUMWEEFSEL 

Transplantatie ovariumweefsel (labl 
Bereiding ontdoOlooloSsingen tbv ontdooien ovariumweefsel (lab) 
Ontdooien ovariumweefsel tbv transplantatie (talg 
Verklaring Identificatie teruggeplaatst ovariumweefsel (labl 

TRANSPORT VAN CRYOGAMETEN EN CRYO-EMBRYO'S 

Transport van crvogameten en crvo-embrvo  
Inname crvomateriaal, verklaring tbv (talg 
Overdracht medische gegevens tbv transport. tOestemmingsverklaring (labl 
Checklist voor transport van crvomateriaal dabt 
Aanvraag gegevens inkomend transport bil externe kliniek (tab)  
Overeenkomst met betrekking tot het In bruikleen uitgeven van een crvotranscortvat (labl 
Uitgifte crvomateriaal. verklaring tbv (labl 
Versturen gegevens uitgaand transport naar externe kliniek (lab)  
Toestemmingsverklaring overdracht medische gegevens. begeleidende brief bli (lat» 
Transport SEC label nemen (labl 
Transport SEC label embryo oocvte (labl 
Vergunning donortestfab MMB tbv transport (labl 
Verklaring overdracht crvomateriaal (lab) 

BRIEVEN FERTILITEITSLABORATORIUM 

Eicellen 
Brief (lab) Ontdooien eicellen 



Brief (lab) Nitrificatie eicellen  
Jaarbrief (lab). jaarlijkse nota eicellen  
Brief (lab) Embryo ontdooiing neen ET  
Brief (lab) Embryo ontdooina wel ET  
Brief (lab) Embryo's ingevroren 
Brief (lab) Embryo's inaevroren (acceptor eiceldonatiel 
Brief (lab) Geen embryo's ingevroren  
Brief (lab) Geen embryo's ingevroren lacceptor eiceldonatiel 
Brief (lab) OHSS. neen ET. niet gevroren  
Brief (lab) OHSS. geen ET. wel gevroren  
Brief (lab) Spoed ICSI. geen ET 
Brief lab beeindigen relatie civo embryo's vt  
Cryo embryo's. begeleidende brief bij bewaarovereenkomst retour Babi 
Crvo embryo's, Jaarbrief (lab). laatste herinnering einde contract. 
Cryo embryo's, jaarlijkse brief (lab), einde contract bewaren van 
Cryo embryo's. merrrebrief (lab). jaarlijkse nota voor opsla' van  

Ovariumweefsel 
Brief (lab) Ontdooien ovarium  
Brief (lab) ovarium vriezen (minderiarlaen1 
Brief (lab) ovarium vriezen (vrouw) 
Crvo ovarium jaarlijkse brief meerderjarig geworden (tab) 
Crvo ovarium jaarlijkse brief minderiarin Babi 
trio Ovarium jaarlijkse brief tussen 12 en 16 jaar aabl 
ovariumweefsel jaarlijkse brief (lab), jaarlijkse nota voor opslag van 

Semen 
brief (lab) jaarlijkse nota criosemen aan partner met vrilsbeschikking 
Brief (lab) lul IVF ICSI met donorzaad voor acceptorpaar  
Brief (lab) SSC (testis). ingevroren  
Brief (lab) Zaad inaevroren  
Brief (lab) zaad ingevroren minderjarige jongens  
Brief (lab) Zaad inaevroren. donor 
Brief (lab) Zaad ontdooid  
Brief dab) Zaad ontdooid. donor  
Brief (lab). transport zaad (NU 

Brief (lab) Zaad ingevroren (voor acceptorpaarl 
Brief LSFD Acceptor (na wens vernietigen door donor) (lab)  
Crvo SSC jaarlijkse brief minderjarig (labl 
Cryosemen. jaarbrief meerderiarig geworden inclusief contract (labl 
Jaarbrief (lab). jaarlijkse nota crvosemen. donoren. 
Jaarbrief (lab). Jaarlijkse nota r,rvosemen. meerderiarie 



BEGELEIDING I NAZORG/CONTROLE 

Psychosociale zont. doorverwijzing patient (poli) 
Complicaties, het voorkomen van en omgaan met complicaties bij fertiliteitsbehandelingen (poli) 

25....Y.- Acute situaties Voortplantingsgeneeskunde en inhoud noodset (Pon 
Tdage bij klachten ba IVF 1 ICSI (poti) 
Complicaties. het registreren. bespreken en verbeteren naar aanleiding van (poli) 
Voortplantingsgeneeskunde. skilis & drfils   

DOCUMENTATIE 1 INSTRUCTIEKAARTEN 

Indeling crvovaten ovaria )lab) 
Instructie OK voor TESE blopten (fertiliteltslaboratorium)  
Instructie OK. vaso vaso (lab) 
Ovariumvat Ovarium-3 cent. Indeling van dab)  
Ovariumvat Ovarium-3 can2. Indeling van dab) 
Ovariumvat Ovarium-3 can3, Indeling van gab] 
Ovariumvat Ovarium-3 can4. Indeling van dab) 
Ovariumvat Ovarium-3 can5. Indeling van (lab) 
Ovariumvat Ovarium-3 can5. Indeling van flat» 
Ovariumvat Ovarlum-3 can7, Indeling van (leb) 
Zaadcellen. Evaluatie van morfologie van (lab) 
Zaadcellen. evaluatie van morfologie van (deel 2) (tab) 
Zaadcellen. instructie bereiding preparaat voor morfologie van (lab) 
Zaadcellen. morfologie voor duinmies (lab) 

UITRUSTING (AANSCHAF, VOORRAADBEHEER EN BEOORDELING) 

Beheer en registratie chemicalien dab) 
J3estellen en ontvangen van goederen voor het fertilitellslaboratoriunl 
pertiliteitslab lust bezoekers en medewerkers In - en externe diensten  
Fertiliteitslaboratorium: Bewaking apparatuur  
Min/max thermometers. controle en correctie van (fertibteitslaboratorium)  
Selectie, aankoop en beheer van laboratoriumuitrusting van het fertiliteitslaboratorium 
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