TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR DE CYSTECTOMIE versie 1.1 (2011)
Ondergetekende, …
geboren op, …
verklaart uitdrukkelijk dat tijdens de consultatie van …..
met dokter …
is overeengekomen om op ................ een cystectomie te ondergaan met als derivatie....
De Behandelende Arts heeft mij duidelijk de aard en het doel van de ingreep beschreven die zal
uitgevoerd worden, de ongemakken die hieruit kunnen voortvloeien, alsook de tegenaanwijzingen, de
risico’s en nevenwerkingen van deze ingreep, zowel op korte als lange termijn.
Ook de duur van de ingreep/behandeling en de eventuele nazorg werden mij uitgelegd.
Ik heb eveneens een informatiebrochure ontvangen over de geplande ingreep/behandeling.
Meer in het bijzonder werd mij toegelicht:
Het doel van de ingreep: Verwijderen van de blaas en afleiden van de urine owv blaaskanker of een
andere reden
Frequente of ernstige risico's:
o Mortaliteitsrisico afhankelijk van de huidige gezondheidstoestand.
o Postoperatieve paralytische ileus
o Metabole verstoringen/verstoringen van de zuur/base en elektrolytenbalans
o Initiële incontinentie overdag en 's nachts verbeterend met tijdsduur
o Vernauwing van het sondeerbaar stoma bij een continent reservoir
o Verslechtering van de sexuele functie
o infectie van de nier
Occasionele risico's:
o
Loslating van de naad van de buikwand
o
Lymfevocht opstapeling die drainage vergt
o
Littekenbreuk
o
Vernauwing van de verbinding tussen urineleiders en reservoir, blaas, stoma of huid
o
Trage verslechtering van de nierfunctie
o
Lek van het sondeerbaar stoma
o
Chronische incontinentie overdag igv vervangblaas
o
Nood tot zelfsondage igv vervangblaas
o
Overmatige slijmproductie in reservoir of vervangblaas die spoelen noodzakelijk maakt
o
Steenvorming in reservoir, vervangblaas of stoma
o
Vitamine tekorten en verandering van stoelgangsgewoonte agv darmresectie bij reservoir of
vervangblaas
Zeldzame risico's:
o
Beschadiging van de endeldarm waarvoor (tijdelijke) colostomie
o
Postoperatief darmlek
o
Postoperatief lek van urine uit het reservoir, de vervangblaas of de verbinding van de urineleiders
met het stoma.
o
Mechanische obstructie na de ingreep waarvoor heringreep
o
Trombose of longembolie
o
Interne vergroeiingen met mechanische darmobstructie op latere termijn
o
Nieuwe kanker in het slijmvlies van reservoir, vervangblaas of stoma
o
Chronische pijn thv het litteken
Zeer zeldzame risico's:
o
Chronisch nierfalen met noodzaak tot dialyse
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Specifiek voor mijn geval:

Ik begrijp ook dat de geneeskundige klinische praktijk geen exacte wetenschap is en een opsomming
van de mogelijke complicaties nooit volledig kan zijn. Eveneens begrijp ik dat er geen
verbintenis/overeenkomst kan aangegaan worden over het uiteindelijke resultaat van de
ingreep/procedure.
De behandelende arts heeft mij meegedeeld dat het medisch team tijdens de uitvoering van de
ingreep genoodzaakt kan zijn de geplande ingreep uit te breiden met bijkomende handelingen die
vooraf niet kunnen worden voorzien, maar medisch gezien absoluut noodzakelijk zijn voor het behoud
of herstel van mijn gezondheidstoestand. Ik geef hierbij dan ook aan de behandelende arts mijn
toestemming om tijdens de uitvoering van de geplande ingreep elke bijkomende medische ingreep uit
te voeren in geval van volstrekte medische noodzakelijkheid.
De behandelende arts heeft mij de gelegenheid gegeven om vragen te stellen en hij heeft hierop
voldoende en volledig geantwoord. Ik heb zijn antwoorden ook goed begrepen.
Ik geef hierbij de toestemming voor de uitvoering van de hierboven omschreven ingreep onder de
voorwaarden zoals hierboven uiteen gezet.
Ik geef toestemming om, indien nodig, tijdens of na de ingreep/procedure bloedproducten toe te
dienen.
Ik geef toestemming om voor/tijdens/na bovenvermelde ingreep/procedure anoniem beeldmateriaal of
foto’s te nemen, die later kunnen gebruikt worden voor medisch onderwijs of wetenschappelijke
publicatie.
Ik verklaar de Behandelende Arts correct en volledig te hebben ingelicht over mijn bestaande
gezondheidstoestand en zijn vragen hierover eerlijk te hebben beantwoord.
Opgesteld te ….

op …

Naam patiënt:
Handtekening patiënt:

Naam van de arts die de informatie heeft gegeven:

Handtekening van de arts die de informatie heeft gegeven:

Op eenvoudig verzoek kan u steeds een kopie van dit document bekomen
Voor meer informatie kan u altijd terecht op de dienst Urologie ……
Nummer van het secretariaat: ….
Email: …

Dit informed consent document werd opgesteld onder de auspiciën van de werkgroep “Quality of care“
van de VZW Belgische Vereniging voor Urologie (BVU), VZW Société Belge D’urologie (SBU), De
Belgische Beroepsverening voor Urologie (BBVU/APUB), Verbond der Belgische
Beroepsverenigingen van Geneesheren- Specialisten (VBS-GBS) en de VZW Belgian Association of
Urology (BAU) voor de klinische inhoud en het advocatenkantoor Dewallens & partners BVBA voor de
juridische inhoud.
Deze rechtspersonen, hun vertegenwoordigers of aangestelden aanvaarden geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de eventuele schade die, op welke manier dan ook,
zou kunnen ontstaan door het gebruik, de onvolledigheid of de onjuistheid van de informatie in
voorliggende documenten.
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