
Aan: heer/mevrouw,  

Belanghebbende van Spermabank NedGen (voorheen stichting Geertgen) 

 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

Geachte relatie  

 

 

Met deze brief willen wij u informeren over het faillissement van NedGen.  

 

 

Historie 

In de jaren tachtig is Stichting Geertgen en de daaraan gelieerde Spermabank opgericht. Het 

behandelcentrum Geertgen BV was een zelfstandig behandelcentrum voor 

vruchtbaarheidsbehandelingen en onderdeel van Stichting Geertgen.  

 

In mei 2014 is Behandelcentrum Geertgen BV failliet gegaan. 

De bestuurders van Nij Barrahûs te Wolvega hebben het Behandelcentrum overgenomen en per 1 

juli 2014 een nieuwe start gemaakt onder de naam Behandelcentrum Nij Geertgen.  

 

Na het faillissement heeft het Behandelcentrum Nij Geertgen alle behandelovereenkomsten 

‘vernieuwd’ middels een toestemmingsverklaring van ‘overname van zorg’.  

De gesloten contracten tussen U en de Spermabank NedGen bleven bestaan, immers die stichting 

was niet failliet gegaan. Hierdoor was het mogelijk behandelingen met donorweefsel uit de 

Spermabank NedGen te gebruiken voor behandelingen in Behandelcentrum Nij Geertgen. 

 

In december 2015 is de Spermabank NedGen ook failliet verklaard.  

Behandelcentrum Nij Geertgen heeft besloten de Spermabank NedGen over te nemen. Dit om onze 

huidige en toekomstige patiënten duidelijkheid te kunnen geven over het donorweefsel en de 

behandelingen te kunnen voortzetten. 

 

Contracten 

In het Behandelcentrum Stichting Geertgen zijn destijds contracten gesloten mede op basis van 

wederkerigheid. Mogelijk heeft u op basis van deze wederkerigheid in het verleden donorweefsel 

ontvangen of gegeven aan de Spermabank NedGen. Door het faillissement zijn alle contracten tussen 

U en de Spermabank NedGen beëindigd. Dat wil zeggen dat er geen rechten en plichten meer zijn 

naar aanleiding van de eerdere contracten. 

 

Hoe verder? 

De komende periode zal Behandelcentrum Nij Geertgen de patiëntengegevens en het donorweefsel 

van de Spermabank NedGen volgens de geldende wetten en landelijke afspraken inventariseren en 

analyseren.  

We stellen het zeer op prijs als u ons wilt helpen met het inventariseren van alle gegevens van de 

Spermabank NedGen door op de website https://www.nijgeertgen.nl/voor-patienten/opgeslagen-

gameten-faillissement-nedgen 



het contactformulier in te vullen.  

 

Indien u vragen heeft rondom het faillissement van Spermabank NedGen en/of de overname door 

Behandelcentrum Nij Geertgen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.  

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website https://www.nijgeertgen.nl/voor-

patienten/opgeslagen-gameten-faillissement-nedgen 

 

De gehele inventarisatie zal de nodige tijd vergen gezien de complexiteit. We doen ons uiterste best 

om zo snel mogelijk inzicht te krijgen. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Directie Behandelcentrum Nij Geertgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Donorweefsel = sperma, TESE/PESA materiaal, eicellen, embryo’s (zowel eigen als donor) 

# Spermabank NedGen beheerde donorweefsel  

  

Wat betekent het voor u: 

 

- Alle overeenkomsten tussen U en NedGen vervallen 

- Alle wederkerigheidscontracten vervallen 

- Geen rechten en plichten meer naar aanleiding van eerdere contracten 

- Alle dossiers van NedGen worden volgens de geldende wetten en 

landelijke regels bekeken 

- Donoren zullen mogelijk benaderd worden voor nieuwe 

donorverklaringen 

 


