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“Sinds ik met RI Witness ben gaan 
werken in mijn laboratorium, slapen 
embryologen én patiënten beter.” 
Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, Frankrijk

RI Witness
Wat zeggen gebruikers 

over RI Witness

Waarom RI Witness

Embryologen staan bekend om hun toewijding 
en precisie. Ze zijn trots op de zorg en aandacht 
die ze elke patiënt geven in hun kliniek.

Sinds een kliniek begon met RI Witness in 2007, 
werken we nauw samen met leiders op dit gebied 
om het ondersteunings- en veiligstellingssysteem 
dat embryologen helpt en begeleidt door 
de hele IVF-cyclus, continu te verbeteren. 

Het zorgt ervoor dat elke stap van 
de vruchtbaarheidscyclus binnen het 
laboratorium met de juiste zorg en veiligheid 
is omgeven, waardoor de veiligheid van 
uw monsters gewaarborgd blijft.

“Dankzij RI Witness kan ons 
laboratoriumpersoneel procedures 
met het volste vertrouwen en zonder 
voortdurende onderbrekingen 
uitvoeren, wat zorgt voor 
gemoedsrust bij de teamleden.” 
Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute 
Oak Brook, VS

Ga voor meer informatie waaronder video's, 
ervaringen van klanten en locaties van 

klinieken naar:

RI Witness is in toenemende mate 
de gouden standaard voor 

veiligheid in klinieken op elk 
continent over de hele wereld.



Hoe werkt het

Voorafgaand aan de 
embryotransfer wordt de 

ID-kaart van de patiënt 
automatisch vergeleken 

met het label 
dat aan de 
schaal met 

het embryo 
bevestigd is

In het onwaarschijnlijke 
geval dat de monsters 

niet overeenkomen, 
waarschuwt het systeem de 

embryoloog, stopt de procedure en 
helpt eventuele fouten te voorkomen

RI Witness bevestigt 
de identiteit van de 
monsters en geeft 
goedkeuring aan 
de embryologen 
om over te 
gaan tot 
inseminatie

Elke patiënt krijgt een 
ID-kaart toebedeeld 

met een unieke 
persoonlijke code

ID-labels met deze unieke 
persoonlijke code worden 
bevestigd aan alle plastic 

onderdelen die in 
aanraking 
komen met 

monsters 
van de 
patiënt

Elke werkplek in het 
labdetecteert draadloze 
signalen van deze ID-labels.

Ze worden geïdentificeerd, 
gevolgd en geregistreerd 
bij elke stap in het proces 
met medisch geassisteerde 
voortplantingstechnieken

RI Witness helpt uw monsters veilig te stellen gedurende het proces met medisch geassisteerde 
voortplantingstechnieken - van begin tot eind

Wij begrijpen als geen ander 
dat u er zeker van wilt zijn dat 
alles goed is als u de stap zet 
die uw leven zal veranderen.

Wat is RI Witness
RI Witness is ontwikkeld om fouten die kunnen 
optreden tijdens behandelingscycli met medisch 
geassisteerde voortplantingstechnieken zoveel mogelijk 
te beperken. Dit elektronische volgsysteem ondersteunt 
en begeleidt embryologen bij hun dagelijkse werk 
door de bewegingen die monsters maken van de ene 
schaal of buis naar de andere binnen het laboratorium 
vierentwintig uur per dag te volgen. 

Het systeem is automatisch, dus embryologen 
hoeven monsters niet steeds weer te identificeren. De 
embryoloog kan de aandacht volledig richten op de 
zorg voor uw monsters.

Wat betekent dit voor u 
Door een kliniek te kiezen waar RI Witness 
wordt gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat uw 
monsters zo veilig mogelijk worden behandeld 
en gevolgd. De kliniek is zelfs verder gegaan 
dan de nationale wettelijke vereisten door 
te investeren in een systeem dat uw monsters 
op de best mogelijke manier veiligstelt.

In een kliniek met RI Witness bent 
u het middelpunt en is het nemen 
van (extra) voorzorgsmaatregelen 
allesbepalend. 


