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Vraag en antwoord 

 

1. Ik heb destijds entree kosten van € 600 betaald, en mag volgens Stichting Geertgen/Ned 

Gen onbeperkt gebruik maken van donormateriaal totdat mijn gezin compleet is. Geldt dit 

nu nog? 

Door het faillissement vervallen in principe alle voorgaande contracten en afspraken die met 

de Stichting Geertgen/NedGen gemaakt zijn. Na het registreren van uw gegevens via de 

website van Nij Geertgen zullen wij trachten u zo snel mogelijk een passend antwoord/ 

oplossing aan te bieden. 

 

2. Ik had 11 rietjes gereserveerd bij de Stichting Geertgen, nu is alles gedooid bij de Stichting 

Geertgen. Krijg ik de rietjes nu van Nij Geertgen?   

Helaas bestaat er bij Nij Geertgen geen reservatie systeem en kunnen rietjes enkel gekocht 

en bewaard worden op naam. Nij Geertgen kan dus de rietjes niet vervangen. (zie ook 

antwoord vraag 1). 

 

3. De rietjes zijn niet meer te leveren, kan de donor terug opgeroepen worden? Zo ja hoe lang 

duurt dit? Wat betekent dit voor mij/ons? 

Nij Geertgen zal trachten de donor terug op te roepen. Of deze donor al dan niet bereid zal 

zijn en of de spermakwaliteit nog voldoende is kunnen wij jammer genoeg niet voorspellen. 

Het terugroepproces en de het eventueel opnieuw invriezen en vrijgegeven van het sperma 

na quarantaine zal minstens 6 maanden duren. (zie ook antwoord vraag 1). 

 

4. Kan ik rietjes reserveren? 

Bij Nij Geertgen kunnen rietjes enkel gekocht en bewaard worden op naam. U kunt dus niet 

‘reserveren’.  

 

5. Wat kan ik doen m.b.t schadevergoeding en/of juridische aansprakelijkheid van de 

Stichting Geertgen? Ik heb immers destijds entreegeld betaald en ook jaarlijkse 

reserveringskosten betaald, maar nu blijkt dat “mijn” rietjes niet meer te leveren zijn. 

Waarom moet ik nu betalen voor dezelfde rietjes van dezelfde terwijl ik mee gedaan heb 

destijds met wederkerigheid? 

U kunt uw vraag voor schadevergoeding juridische aansprakelijkheid neerleggen bij de 

Curator die het faillissement van de Stichting Geertgen/NedGen beheerd. U kunt Mr G.F. 

(Frank) van den Berg bereiken op  g.berg@vil.nl .  of Van Iersel Luchtman N.V.; 

Meerendonkweg 21, Postbus 44, 5201 AA ’s-Hertogenbosch; Telefoon +31 (0)88 90 80 601 

 

6. Wij hebben al betaald voor de matching en nu krijgen wij toch een nota voor 

administratiekosten of opslagkosten. Wij kunnen u hier geen antwoord geven over uw 

specifieke dossier. Na het registreren van uw gegevens via de website van Nij Geertgen zal 

onze financiële dienst u zo snel mogelijk een passend antwoord/ oplossing aanbieden. 
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7. Waar staan “mijn” rietjes? De medewerkers van Nij Geertgen zijn gestart met de 

inventarisatie van de opslagvaten van Stg Geertgen/NEDGEN. Dit zal een lange tijd in beslag 

nemen. Na het registreren van uw gegevens via de website van Nij Geertgen zullen wij 

trachten u zo snel mogelijk een passend antwoord en/of oplossing aan bieden. 

 

8. Hoe weet ik dat het ‘mijn’ rietjes zijn? 

De medewerkers van Nij Geertgen zijn gestart met de inventarisatie van de opslagvaten van 

Stg Geertgen/NEDGEN. Zij controleren de actuele voorraad, de historische 

bewaaromstandigheden, de codering en de volledige dossiervorming hierrond. Enkel als alles 

traceerbaar en duidelijk gevonden is zullen de rietjes opnieuw ‘vrijgegeven’ worden voor 

gebruik. 

 

9. Heeft Nij Geertgen recht op inzage in mijn Stg Geertgen/Ned Gen dossier? 

Nij Geertgen kan enkel uw dossier inkijken als u hiervoor toestemming geeft. U dient de 

‘Verklaring inhoudende toestemming overname behandeling en overdracht patiënten 

dossier en patiënten gegevens’ in te vullen, te ondertekenen en aan ons te bezorgen. Dit 

formulier kan u via onze website downloaden. U mailt het dan naar gameten@nijgeertgen.nl.   

 

10. Hoe contacteer ik Nij Geertgen?  

U kan een mail sturen naar gameten@nijgeertgen.nl. 

U kan uw gegevens ook (voorkeur) registreren via de website van Nij Geertgen. Wij trachten 

u dan zo snel mogelijk een passend antwoord/ oplossing aan te bieden.  

 

11. Zijn alle donoren geregistreerd bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting? 

De medewerkers van Nij Geertgen zijn gestart met de inventarisatie.  

 

12. Welke gegevens mag ik weten over mijn donor? 

Op de website van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 

(https://www.donorgegevens.nl) kan u alle informatie vinden over uw rechten en plichten 

als ouder en/of kind.  

Als u specifieke gegevens wil opvragen moet u zich wenden tot de Stichting Donorgegevens. 

https://www.donorgegevens.nl. 

 

13. Wat zijn mijn rechten en plichten als donor? 

Op de website van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 

(https://www.donorgegevens.nl) kan u alle relevante informatie vinden over uw rechten en 

plichten als donor.  

Als u specifieke vragen heeft kan u zich ook wenden tot de Stichting Donorgegevens. 

https://www.donorgegevens.nl. 
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