IN
NFORMAT
TIE- EN TO
OESTEMM
MMINGSF
FORMULIE
ER
n efrectom
mie

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 voo
ornaam), ……
……………………
…………………
……………………
………….. geb
boren op
Onderge
(datum)) ………………
………………, verklaart u
uitdrukkelijk dat tijdenss de consuultatie van (datum)
………………… met dokterr (naam)…… …………………
……………………
…………………
… is overeengekomen
……………
dat een ziekenhuiso
opname nood
dzakelijk is vvanaf (datum
m)………………
……………… i n het (naam
m ziekenhuis)……
……………………
……………………………………
…………………………… te (plaats)………
…………………
…….… om
op (datu
um) ……………
………………… een nefrecto
omie te onde
ergaan.
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: behand
deling van geelokaliseerde
e nierkanker met
m chirurgiee.
- Freq
quente gebeu
urtenissen:
o Het tijde
elijk achterlatten van een blaassonde en
e een opera
atiedrain.
o Nood aaan nefrologiscche opvolginng en therapie in geval van vermindeering van de nierfunctie.
o Tijdelijke
e schouderpijjn na laparosscopie of rob
botchirurgie.
o Tijdelijke
e zwelling van de buik en
n darmproble
emen.
o Urineweg
ginfectie.
o Noodzaa
ak tot verdere
e behandelin
ng voor nierk
kanker.
- Occa
asionele gebe
eurtenissen:
o Openen van het long
gvlies, waarvvoor tijdelijke
e noodzaak van
v een drainn in de borsth
holte.
o Infectie, pijn, breuk of verdikkin
ng in de buurt van de insnijding,
i
w
waarvoor beh
handeling
noodzakkelijk is.
- Zeldzaam:
o Bloeding
g waarvoor bloedtransfussie of heroperatie nodig iss.
o Ingroeie
en van de tu
umor in of leetsels aan omliggende organen
o
(blooedvaten, alv
vleesklier,
milt, leve
er, spieren, long, darm,…
…), waarvoorr meer uitgeb
breide chirurggie nodig is.
o Problemeen in verbannd met anessthesie of caardiovasculaire problemeen, die ziekeenhuisopname ve
ereisen op de
e afdeling in tensieve zorrg, zoals long
gontsteking, longembolie
e, beroerte, diepe
e veneuze tro
ombose, harttinfarct,….

o In geval van laparoscopie of robootchirurgie: overschakele
o
en naar een oopen ingreep
p omwille

eding, technische problem
men (uitgebrreide verklev
vingen, aanw
wezigheid van
n prothevan bloe
semateriiaal,…), of in
ngroei van dee tumor in om
mliggende orrganen.
o Nierdialyyse in geval van
v duidelijkke inkrimping
g van de nierrfunctie. Dit risico is grotter indien
er voor de
d operatie al
a een vermin
nderde nierfu
unctie is.
o Vaststelling van een andere afwijjking dan kanker bij micrroscopisch we
weefselonderzzoek.
- Zeerr zelden:
o In geval van laparosscopie of robbotchirurgie: herkende (oof niet-herkeende) letsels van ome bloedvaten of organen,, waarvoor noodzaak tot overschakel en naar een open inliggende
greep (o
of latere ingre
eep).
o Wegnem
men van de milt
m omwille vvan letsel me
et niet te stelpen bloedingg.
o Overlijdeen (dit risico neemt toe bbij meer uitgebreide nierttumoren en bij andere inndividuele
gezondh
heidsproblemen).
- Speccifiek voor mijn
m geval: …
Ik begrijp ook dat de
e geneeskund
dige klinischee praktijk ge
een exacte wetenschap iss en dus een opsomming 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 iingreep/proccedure.
De behandelende artts heeft mij meegedeeld
m
dische team tijdens
t
de uittvoering van de indat het med
greep ge
enoodzaakt kan
k zijn om de
d geplande ingreep uit te
t breiden met bijkomendde handeling
gen die
vooraf niet kunnen worden
w
voorzzien, maar m
medisch gezie
en absoluut noodzakelijk
n
zijn voor hett behoud
erstel van miijn gezondhe
eidstoestand.. Ik geef hierrbij dan ook aan de behaandelende artts mijn
of het he
toestemm
ming om tijd
dens de uitvo
oering van dee geplande in
ngreep elke bijkomende
b
m
medische ing
greep uit
te voeren in geval ditt volstrekt medisch
m
nood
dzakelijk is. De
D behandele
ende arts heeeft mij de ge
elegengeven om vra
agen te stelle
en en hij heeeft hierop volldoende en volledig
v
geanntwoord. Ik heb
h zijn
heid geg
antwoord
den ook goe
ed begrepen. Ik geef hierrbij de toeste
emming voor de uitvoerinng van de hie
erboven
omschre
even ingreep onder de vo
oorwaarden zzoals hierbov
ven uiteen ge
ezet. Ik geeff toestemming om
voor/tijd
dens/na bove
envermelde in
ngreep/proceedure anonie
em beeldmatteriaal of fotoo’s te laten nemen,
n
bruikt worden
n voor medissch onderwijss of wetenschappelijke puublicatie. Ik verklaar
die later kunnen geb
ndelende artts correct en volledig te h
hebben ingelicht over mijn bestaandee gezondheid
dstoede behan
stand en
n zijn vragen hierover eerrlijk te hebbeen beantwoo
ord.
…………………
……………………
…………….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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