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VOOR BELGISCHE PATIËNTEN

Onderstaande informatie betreft de behandeling van mevrouw

In het CRG vinden we het belangrijk dat het verloop van uw behan-

k

deling in al zijn aspecten helder en duidelijk is voor u. Daarom willen
we alles nog even overlopen aan de hand van dit document. Zo kan u

(en partner)

verifiëren of u alle nodige informatie ontvangen en begrepen heeft.

k

Verder in dit document vindt u ook informatie over de medicolegale en
financiële omkadering van uw behandeling.

I. CHECKLIST
De voorgestelde behandeling werd mij/ons volledig en helder
uitgelegd.

Ik heb de volgende documenten en informatie ontvangen:

Tijdens de stimulatiefase zal de Dagelijkse Patiëntenmonitoring
(DM) instructies geven. In functie van mijn resultaten kan het
verloop van de behandeling wijzigen ten opzichte van wat mij
is uitgelegd.

>>het document over de startdatum van mijn behandeling en
hoe die te (her)plannen;

Ik werd geïnformeerd over de mogelijkheid tot het gebruik van
het Patiëntenportaal en over de praktische aspecten daarvan.
Ik weet wanneer en hoe ik mijn medicatie in de apotheek vanUZ
Brussel kan/mag afhalen. Ik weet ook dat de apotheek afgehaalde medicatienooit kan terugnemen.

>>het medicatievoorschrift, met aanduiding van alle medicatie
die ik voor deze MBV-cyclus nodig zal hebben;
>>het behandelingsplan voor mijn huidige MBV-cyclus, dat de
counselor voor mij heeft ingevuld en samen met mij heeft
overlopen;
>>de DVD over het verloop van de behandeling, met daarin de
demofilmpjes over hoe ik mijn medicatie moet toedienen;

Ik heb informatie gekregen over wat mijn behandeling zal kosten
(zie verder in dit document).

>>een ingevuld exemplaar van alle door mij/ons ondertekende
toestemmingen, nadat ze met mij/ons werden besproken;

Om de kwaliteit van mijn behandeling te garanderen, kan ik niet
om het even wanneer (her)starten. Dit moet in samenspraak gebeuren met de arts en de planningsverantwoordelijke van het
CRG.

>>de brochure “Wetenschappelijk Onderzoek” als bijlage bij de
toestemmingscontracten over wetenschappelijk onderzoek.

Ik weet dat wij – als we deMBV-behandeling als koppel ondergaan – voor eenterugplaatsing van gedooide embryo’s allebei

aanwezig moeten zijn.
Ik weet dat de dienst Medische Genetica van UZ Brussel mij na
de eventuele geboorte van mijn baby zal contacteren voor de
opvolgingsstudie naar kinderen geboren uit MBV-behandelingen
Als ik voor de aanvang van mijn behandeling naar een risico
gebied voor het ZIKA-virus ben geweest, meld ik dat (vóór elke
cyclus) aan het CRG.
Ik werd geïnformeerd dat ik via het ziekenhuis tijdens mijn
behandeling een beroep kan doen op een tolk.

Prof. Dr. H. Tournaye
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Als Belgische patiënt met recht op MBV-terugbetaling door
de mutualiteit:
weet ik dat ik mijn MBV-attest tijdig moet afgeven, ten allerlaatste op de dag van de eicelpunctie;
weet ik dat ik alle medicatie voor mijn behandeling uitsluitend
kan halen in de apotheek van UZ Brussel; en
weet ik dat reeds afgehaalde medicatie voor mijn rekening komt
als ik de behandeling niet start of stopzet op eigen initiatief en
zonder dat daar een medische reden voor is.
heb ik de prijslijst ontvangen met overzicht van de remgelden
(zie verder in dit document).
Als niet-mutualiteitsgerechtigde patiënt verklaar ik dat h et
financiële aspect werd besproken tijdens de counselingen dat ik
voldoende inzicht heb gekregen in de kost van mijn behandeling.

Gelieve te tekenen en eigenhandig te schrijven ‘gelezen en goedgekeurd’

de patiënt

de partner

k

k
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II. DE WETTELIJKE LEEFTIJDSLIMIET BIJ MBV
De Belgische wetgever heeft een leeftijdslimiet vastgelegd voor vrou-

>> Een aanvraag voor eicelacceptatie moet je indienen vóór je

wen die een beroep doen op MBV om zwanger te worden.

45ste verjaardag.

>> In het kader van een IVF- of IVF|ICSI-behandeling:

Een embryotransfer kan dan plaatsvinden tot de dag vóór je

>> kan de eicelpunctie plaatsvinden tot je 45ste verjaardag, d.w.z.

48ste verjaardag.

tot de dag vóór je 45 jaar wordt;
>> is de leeftijdslimiet voor een embryotransfer 48 jaar, d.w.z. de
dag vóór je 48 jaar wordt; en
>> betekent de combinatie van deze twee regels dat je vóór je 45ste

Wat betreft het aantal embryo’s dat teruggeplaatst mag worden,
hanteert het CRG de volgende regels.
Leeftijd vrouw

≤ 35 jaar

≥ 36 & ≤ 39 jaar ≥ 40 & < 48 jaar

48ste verjaardag in aanmerking te komen voor een embryo

1ste cyclus

max. 1 embryo

max. 1 embryo

transfer. Een embryotransfer kan immers gebeuren met inge-

2de cyclus

max. 1 embryo (*) max. 2 embryo’s

bankte (en gedooide) embryo’s.

3de tot 6de cyclus max. 2 embryo’s

verjaardag een eicelpunctie ondergaan moet hebben om tot je

niet bij wet
gelimiteerd

max. 3 embryo’s

>> Voor kunstmatige inseminatie met eigen sperma (IUI of intra-uteriene inseminatie) ligt de wettelijke leeftijdsgrens op 47 jaar. De IUI

(*) uitzonderlijk laat de wet de terugplaatsing van twee embryo’s toe;

moet dus plaatsvinden ten laatste op de dag vóór je 47 jaar wordt.

dit is afhankelijk van de kwaliteit van de embryo’s.

>> Zowel voor een IUI als voor een embryotransfer ben je wettelijk

>> Bij een transfer met gedooide embryo’s mogen er maximum twee

verplicht je aanvraag in te dienen ten laatste de dag vóór je 45

teruggeplaatst worden – maar steeds in overeenstemming met de

jaar wordt.

medische richtlijnen van het CRG –, ongeacht je leeftijd als vrouw.

>> Voor bepaalde behandelingen heeft het CRG andere leeftijdsgren-

De dag vóór je 48ste verjaardag is nog steeds de limiet.

zen vastgelegd.
>> Bij inseminatie met donorsperma moet je de behandeling aanvragen vóór je 42ste verjaardag.
Een IUI met donorsperma kan ten laatste plaatsvinden de dag
voor je 43 jaar wordt.

III. TERUGBETALING VAN EEN MBV-BEHANDELING
Als patiënte kan je voor zes cycli aanspraak maken op de (gedeeltelijke)

Hoe verloopt de procedure?

terugbetaling van je MBV-behandeling, als:

>> De aanvraag tot terugbetaling van je behandeling gebeurt in het

>> je aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit;
>> je jonger bent dan 43 jaar.

CRG automatisch door de behandelende arts.
>> Bij goedkeuring door de adviserende arts levert de mutualiteit een

Als bepaling van de leeftijd geldt de dag van de inseminatie (van de

“attest MBV” af, dat geldt voor de zes behandelingscycli.

eicellen). D.w.z. dat de kunstmatige inseminatie of de bevruchting in

Dat attest wordt ofwel naar jou gestuurd, ofwel rechtstreeks naar

het labo mag doorgaan tot de dag voor je 43 jaar wordt;

het CRG. In het eerste geval vragen wij je om ons het originele attest

Het maximum van zes cycli geldt voor de verschillende vormen van

zo snel mogelijk te bezorgen.

MBV-behandeling: je hebt m.a.w. recht op de terugbetaling van zes cy-

>> Als je al MBV-behandelingen hebt ondergaan in een ander centrum,

cli kunstmatige inseminatie, zes cycli IVF-ICSI én zes cycli MBV binnen

zal je het attest in je bezit hebben of moet je het in het ander cen-

je eigen cyclus (‘puur natuur’).

trum opvragen. Ook in dit geval moet je ons het origineel zo snel

>> Cycli waarin gedooide embryo’s worden teruggeplaatst tellen niet

mogelijk bezorgen.

mee voor de bepaling van het maximum van zes.
>> Als er inseminatie van de eicellen heeft plaatsgevonden - hetzij via

>> Ten allerlaatste moet het attest in ons bezit zijn op de dag van de
eicel-pickup.

IUI, hetzij via IVF/ICSI – geldt dit als een ‘cyclus’. Als er geen eicellen
geïnsemineerd worden, telt de MBV-poging niet mee in het aantal
terugbetaalde cycli.
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