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Ouders toestemming voor het uitvoeren van een analyse door
CGH microarray in het kader van een prenatale diagnose
________________________________________________________________

Wij, Mevrouw………………………………, de heer……………………… geven onze toestemming voor
het uitvoeren van een CGH microarray analyse op het vruchtwater of op de CVS punctie die in het
kader van een prenatale diagnose voorgesteld werd.
Wij werden ingelicht over het feit dat deze techniek een zeer uitgebreide analyse van de chromosomen
inhoudt. Om de interpretatie van de resultaten toe te laten, is een gelijktijdige analyse op een bloedstaal
van elke ouder absoluut noodzakelijk. Deze analyse kan pathologische varianten wijzen, maar ook nietpathologische varianten en/of niet verklaarbare varianten.
Wij zullen via onze arts geïnformeerd worden over de varianten die de aanwezige symptomen of tekens
van ons kind kunnen uitleggen. In functie van de evolutie van de wetenschappelijke kennis, zullen de
niet-pathologische varianten of niet verklaarbare varianten ons niet meegedeeld worden. De varianten,
die in de literatuur op het moment van de analyse als susceptibiliteitfactor met weinig klinische impact
beschreven zijn, zullen niet meegedeeld worden.
Wij zijn geïnformeerd over het feit dat het team van het Centrum van Menselijke Genetica van IPG voor
elke aanvullende informatie zich ter beschikking houdt (071/447 181).

Gedaan te ……………………., de
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