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NFORMAT
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OESTEMM
MMINGSF
FORMULIE
ER
Algeme
een

plaatse
en dubbel-J-stent

ënt heeft u het
h recht op informatie o
over uw aandoening en over de aan bevolen med
dische en
Als patië
eventuee
el chirurgische ingrepen. Dit formullier wordt u meegegeve
en tijdens dee raadplegin
ng bij uw
behande
elende arts waarin
w
u zow
wel mondelin
ng als schrifftelijk (zie do
ocument geïn
ïnformeerde toestemming) alle relevante informatie met
m betrekkin
ng tot de gep
plande ingree
ep wordt geggeven. Het doel is dat
aatste op het moment vaan de ingree
ep onderteke
end terugbezzorgt aan iem
mand van
u dit formulier ten la
dische team zodat dit aa
an uw patiën
ntendossier kan
k worden gevoegd. Deeze informattie is niet
het med
bestemd
d om u te ve
erontrusten, maar wel om
m u voldoende te inform
meren zodat u kunt beslisssen of u
deze ingreep al dan niet wenst te
e ondergaan .
Onderge
etekende (na
aam en voo
ornaam), ……
…………….……
……………………………………
………….. geb
boren op
(datum)) ………………
………………, verklaart u
uitdrukkelijk dat tijdenss de consuultatie van (datum)
………………… met dokter (naam)……
……………………………………
……………………
…….… is ov
vereenge……………
komen d
dat een dubb
bel-J-stent on
nder narcosee zal worden geplaatst op
p (datum) ……
………..……………………
andelende artts heeft mij precieze inlicchtingen me
eegedeeld ov
ver mijn gezoondheidstoesstand. Hij
De beha
heeft mijj in eenvoud
dige en versttaanbare term
men de mog
gelijke evoluttie van mijn gezondheidsstoestand
omschre
even als de geplande
g
ingrreep of proceedure niet zo
ou worden uitgevoerd. H
Hij heeft mij ook
o ingelicht ove
er eventuele alternatieve
e behandelin gen met al hun voor-en
n nadelen. D
De behandele
ende arts
heeft mijj duidelijk de
e aard, het doel
d
en het sspoedeisend karakter van
n de ingre(e))p(en) beschreven die
zal (zulle
en) worden uitgevoerd,
u
de
d ongemakkken die hieru
uit kunnen voortvloeien, en ook de te
egenaanwijzingen
n, de risico’ss en nevenw
werkingen vaan deze ingrre(e)p(en), zowel
z
op korrte als lange
e termijn.
Ook de duur van de
e ingreep/behandeling en
n de eventue
ele nazorg werden
w
mij uuitgelegd. Ik
k heb ook
ure ontvange
en over de geeplande ingrreep/behande
eling.
een inforrmatiebrochu
v
gewezzen op volge
ende zaken:
De behandelende artts heeft mij vooral
‐ Doell van de ingrreep: plaatse
en van een du
ubbel-J-stent in de urineleider.
-

Freq
quente of ern
nstige risico’ss (a-b):
o Flankpijn
n tijdens het plassen
o Hematurrie (bloed pla
assen)
o Irritatievve plasklachte
en (veelvuld ig en dringen
nd moeten plassen,
p
urineeverlies)

-

Zeldzame en zee
er zeldzame risico’s
r
(c-d)::
o Dislocatie van de ste
ent
o Verstopp
ping van de stent
s
o Pyeloneffritis (nieronttsteking)

-

Speccifiek voor mijn
m geval opttredende risicco’s:
o …

Ik begrijp ook dat de
e klinische ge
eneeskunde g
geen exacte wetenschap
p is en dat dee lijst van mo
ogelijke
complica
aties niet hele
emaal complleet kan zijn..
v
dat h
het medisch team
t
zich genoodzaakt ka
kan zien om de
d interDe behandelende artts heeft mij verteld
b
en die niet ku
unnen worde
en gepland, m
maar die medisch
ventie uiit te breiden tot andere behandelinge
absoluutt noodzakelijk zijn voor het behoud off het verbete
eren van mijn
n gezondheidd. Hierbij gee
ef ik dus
toestemm
ming aan de behandelende arts om ttijdens de ge
eplande ingre
eep alle nooddzakelijke aanvullende chirurrgische hand
delingen te ve
errichten.

Ik begrijp dat er gee
en garantie ka
an worden g
gegeven overr de vraag off een bepaaldde persoon de
d ingreep zo
ou uitvoeren,, maar kan ze
eker zijn datt hij of zij de nodige ervaring heeft.
aar op de hoo
ogte te zijn van
v de vrij naauwkeurig geraamde kossten van de ggeplande ing
greep,
Ik verkla
zowel de
e kosten die te mijnen lasste vallen, al s de kosten die ten laste vallen van dde hospitalisa
atieverzekering.
er heeft me de
d gelegenhe
eid gegeven om vragen te
t stellen, wa
aarop hij eenn duidelijk en
n nauwDe dokte
keurig an
ntwoord hee
eft gegeven dat
d volledig vverstaanbaarr was.
oestemming om de hierb
boven beschrreven ingreep op de hierbboven besch
hreven
Hierbij geef ik mijn to
voorwaa
arden uit te voeren.
v
dens en na d
de hierboven beschreven ingreep, opnnames of fotto’s worIk stem ermee in datt er voor, tijd
maakt die late
er zouden ku
unnen worde n gebruikt in
n het kader van
v een mediische opleiding of
den gem
een wete
enschappelijke publicatie
e.
aar de behan
ndelende artss correct en vvolledig te he
ebben ingelic
cht over mijnn huidige gezzondIk verkla
heidstoe
estand en zijn
n vragen eerlijk te hebbeen beantwoorrd.
…………………
……………………
…………….op (datum)…… …………………
……..……
Opgemaakt te (plaatts) ………………
n voornaam van
v de patiënt:…………… …………………
……………………
…………………
……………………
………….
Naam en
Handtekkening patiën
nt of ouder/vo
oogd :

an de arts die
e de informa
atie heeft geg
geven :………
……………………
………………........……………
……………..
Naam va
Handtekkening van de
e arts die de informatie h
heeft gegeve
en :

eer informatie
e kunt u altijd terecht op
p de dienst urrologie………..……………… …………………
………….…
Voor me
Nummerr van het seccretariaat: ………………….…
…
…………….
E-mail : ……..…… …………………

matie- en toe
estemmingsfformulier weerd opgesteld
d onder de au
uspiciën van de werkgroe
ep “QuaDit inform
lity of ca
are“ van de VZW
V
Belgisch
he Vereniging
g voor Urolog
gie (BVU), VZ
ZW Société B
Belge d’Urolo
ogie
(SBU), D
De Belgische Beroepsvere
eniging voor Urologie (BB
BVU/APUB), Verbond
V
der Belgische Be
eroepsverenigin
ngen van Ge
eneesheren-S
Specialisten ((VBS-GBS) en
n de VZW Be
elgian Associaation of Urollogy
(BAU) vo
oor de kliniscche inhoud en het advocaatenkantoor Dewallens & partners BV
VBA voor de juridische inhoud.
n, hun verteg
genwoordige rs of aangesstelden aanva
aarden geen enkele verantwoorDeze recchtspersonen
delijkheid
d of aanspra
akelijkheid vo
oor de eventu
uele schade die, op welke manier dann ook, zou kunnen
ontstaan
n door het ge
ebruik, de on
nvolledigheid of de onjuisstheid van de
e informatie iin voorliggen
nde documente
en.
Op eenvvoudig verzoe
ek wordt u stteeds een ko
opie van dit document
d
be
ezorgd.
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