IN
NFORMAT
TIE- EN TO
OESTEMM
MMINGSF
FORMULIE
ER
‘b
botox’-insspuiting in
i de blaa
as

Algeme
een
Als patië
ënt heeft u het
h recht op informatie o
over uw aandoening en over de aan bevolen med
dische en
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 .
etekende (na
aam en voorrnaam), ………
…………………
……………………
……………….. geboren op
p (datum)
Onderge
……………
…………………,, verklaartt uitdrukkeelijk dat tijdens de consultaatie van (datum)
……………
………………… met dokter (naam)………
……………………
…………………
……………………
… is overeengekomen
dat een ziekenhuiso
opname nood
dzakelijk is vvanaf (datum
m)………………
……………… i n het (naam
m ziekenhuis)……
……………………
……………………………………
………………… te (plaats)…
…………………
………….… om
m op (datum) ……
………..…………
……… een ‘bo
otox’-inspuiti ng in de blaa
as te ondergaan.
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 ing
greep: mogelijk maken o
om geen urg
ge urine-inco
ontinentie m
meer te hebb
ben en/of
mind
der vaak te plassen,
p
het risico vermin
nderen op errnstige urinaire infecties of op een ve
erslechtering van de werrking van de nieren in g
geval van een neurologissche blaasstooornis als ge
evolg van
gletsel.
een ruggenmerg
quente of ern
nstige risico’ss:
- Freq
o Tijdelijkee verslechterring van drinngend moeteen plassen en
n urge urinee-incontinentie binnen
de 48 uu
ur die volgen
n op de inspu
uiting, door een
e geïrriteerde blaas alss gevolg van het prikken
o Risico op
p een lichte of
o meer ernsstige bloeding waardoor de ziekenhu isduur verlen
ngd moet
worden en een overnachting in h
het ziekenhu
uis nodig is, of
o eventueel nog langer,, met een
e spoeling van de blaas
continue
o Risico op
o cystitis (blaasontsteeking) in de
d weken die volgen op de in
nspuiting.
De arts heeft
h
mij ove
erigens een aaanvraag voo
or urineonde
erzoek meegeegeven voor wanneer
ik sympttomen zou he
ebben die w
wijzen op een
n cystitis (me
et inbegrip vaan opnieuw plotseling
p
urineverlies).
o Noodzaaak om mezelf te leren soonderen als de
d arts van mening is daat het postm
mictioneel
residu errger zou kun
nnen worden doordat er reeds
r
een zw
wakke plasstrraal is, doord
dat ik een
neurolog
gische blaassstoornis heb en omdat so
onderen deel uitmaakt vaan een therap
peutische
behande
eling met ‘bottox’.
- Zeldzame risico’ss:
o Genoodzzaakt zijn om
m te leren m
mezelf te son
nderen hoewel ik een zeeer kleine hoe
eveelheid
‘botox’ heb
h gekregen
n, omdat er zzich een posttmictioneel residu ontwikkkelt hoewel mijn arts
dit niet verwacht
v
had
d

Bloedverrlies waardoo
or een transffusie noodzakelijk is
Algemen
ne spierzwak
kte beschrevven bij som
mmige patiënten die eeen aanzienlijjke dosis
‘botox’ hadden
h
ontva
angen in het kader van een ruggenmergletsel
Speccifiek voor mijn
m geval opttredende risicco’s:
o Het gaatt hier vooral om de discuussie rond heet sonderen dat ik mezellf moet aanle
eren voor
of na de
e inspuiting met
m botulinettoxine A. Dit hangt af van mijn blaasscapaciteit en
n dus van
het mogelijke volume
e. Dit hangt ook af van de
d kracht van
n de straal bbij het plasse
en. Er kan
eventuee
el met een zeer
z
kleine do
osis ‘botox’ begonnen
b
wo
orden als ik aautosondere
en zo veel
mogelijkk wil vermijde
en. Ik weet dat ik, in he
et geval een kleine dosis ‘botox’ niet werkt, ik
opnieuw
w met mijn behandelendee arts kan be
espreken of het raadzaam
m is om de volgende
keer een
n inspuiting met
m een lichttjes hogere dosis toe te dienen. Ik bbegrijp ook dat,
d als ik
mezelf moet
m
sondere
en, dit misscchien slechtss voor enkele weken of maanden za
al zijn, in
afwachting dat de do
oeltreffendheeid van de bo
otulinetoxine
e A vermindeert.
o
o

-

e geneeskund
dige klinischee praktijk ge
een exacte wetenschap iss en dus een opsomIk begrijp ook dat de
ming van
n de mogelijke complicatties nooit vol ledig kan zijn
n. Eveneens begrijp ik daat er geen ve
erbintenis/overe
eenkomst ka
an worden aa
angegaan ovver het uiteindelijke resulttaat van de iinspuiting me
et botulinetoxine
e A. De behandelende artts heeft mij o
op de hoogte
e gebracht va
an het feit daat bepaalde patiënten een kleine dosis anticholinerg
gica moeten blijven innem
men omdat de
d behandeli ng niet altijd
d doeltreffend genoeg blijkkt te zijn.
puiting met botulinetoxin
b
ne A misschie
en door een assistent zal worden verrricht en
Ik begrijp dat de insp
dat ik de
eze misschien
n pas voor de
e eerste keeer ontmoet op
p de operatie
eafdeling. Ik weet dat hijj/zij over
de nodig
ge ervaring zal beschikken voor het g even van een ‘botox’-inspuiting.
Ik verkla
aar op de hoo
ogte te zijn van
v een vrijee precieze ram
ming van de financiële koostprijs van een
e inspuiting met botuline
etoxine A, zo
owel mijn perrsoonlijke bijdragen (rem
mgeld) als hett bedrag datt door de
ordt betaald.
ziekteverrzekering wo
De behandelende artts heeft mij de
d gelegenheeid gegeven om vragen te
t stellen en hij heeft hie
erop volen volledig geantwoord.
g
Ik heb zijn aantwoorden ook
o goed beg
grepen.
doende e
Ik geef h
hierbij de toe
estemming voor het uitvo
oeren van ee
en inspuiting met botulineetoxine A onder de
voorwaa
arden zoals hierboven
h
uite
een gezet.
…………………
……………………
…………….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. Deze re
echtspersone
en, hun verteegenwoordigers of aange
estelden aanvvaarden geen enkele
oordelijkheid
d of aansprak
kelijkheid voo
or de eventu
uele schade die,
d op welkee manier dan
n ook,
verantwo
zou kunn
nen ontstaan
n door het ge
ebruik, de on
nvolledigheid of de onjuisstheid van dee informatie in voorliggende
e documenten
n. Op eenvou
udig verzoekk wordt u ste
eeds een kop
pie van dit doocument bezo
orgd.
EXEMPL
LAAR VOOR D
DE PATIENT
T – VERSIE 20
0140301
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p
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e documenten
n. Op eenvou
udig verzoekk wordt u ste
eeds een kop
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