
 
Patiënt 
Informed consent in te vullen door de PATIËNT en chirurg 

Toestemming voor de opname of procedure 

Naam  en voornaam patiënt: 

Geboortedatum: 

Dr……………………… heeft mij ingelicht over volgende operatie of procedure: 
………………………………………………………... 
 
De arts heeft me uitleg gegeven over 

 mijn gezondheidstoestand en de diagnose en welke operatie of procedure er zal  
gebeuren; 

 de reden van de operatie of procedure en de tijdsduur; 

 de slaagkansen en het verwachte resultaat; 

 de voor– of nadelen, mogelijke verwikkelingen en neveneffecten; 

 de mogelijke alternatieven 

 de kansen op herstel zonder de ingreep. 
 
Ik kreeg voldoende antwoord op al mijn vragen en kan beslissen om de operatie of de proce-
dure te ondergaan. 
Ik weet dat ik met mijn vragen altijd terecht kan bij mijn behandelende arts. Voor vragen over 
de kostprijs van de ingreep kan u terecht bij de facturatiedienst op het nummer 051/33.46.35 
Indien u na het ontvangen van de factuur nog vragen hebt over de inhoud  kan u terecht bij de 
facturatiedienst op het nummer 051/33.46.34 
 
Ik zal me strikt aan de aanwijzingen van mijn arts houden om de operatie of procedure en het 
herstel zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Ik weet dat de artsen en het verpleegkundig 
team ondanks de grootste voorzorgen geen absolute garantie op succes kunnen bieden. 
 
Ik ga ermee akkoord dat de arts bijkomende medische handelingen kan uitvoeren die nodig 
zijn voor het herstel of behoud van mijn gezondheidstoestand. 
 
Ik bevestig mijn toestemming aan de arts om de operatie of procedure uit te voeren samen 
met een andere arts of assistent in opleiding. Als het niet anders kan, mag de arts die ik heb 
gekozen zich laten vervangen door een collega. 
 
Ten allen tijde kan ik mijn mening herzien en afzien van deze ingreep. 
Ik contacteer hiervoor mijn chirurg. 
 

Opgemaakt te ………………….. op  …../ …… / 20…….om …….uur 

Patiënt of wettelijke vertegenwoordiger                                   Behandelende chirurg 

Naam + handtekening + “gelezen en goedgekeurd”  Naam + stempel + handtekening 

 

 

 

SJKI 152/april 2018/juli 2017/maart 2017/september 2020 

 

Patiënt 
Informed consent in te vullen door de PATIËNT en anesthesist 

Toestemming voor anesthesie en perioperatief pijnbeleid (pijnbeleid tijdens en volgend 
op de operatie) 

Naam  en voornaam patiënt:                                                                                    of klever 

Geboortedatum: 

Ik vraag vrijwillig dat anesthesie en/of perioperatief pijnbeleid (analgesie) aan mij wordt toege-
diend. Dit wordt uitgevoerd en opgevolgd door een erkend anesthesist. Perioperatief behelst de 
periode rond de operatie. 

Ik heb de mondelinge uitleg hieromtrent gekregen. Ik begrijp dat anesthesie en/of perioperatief pijnbeleid 
risico’s met zich meebrengen doch ik vraag anesthesie als bescherming tijdens en na de ingreep of het 
onderzoek. Ik begrijp dat het type van anesthesie en/of pijnstilling gewijzigd kan worden zonder mijn me-
deweten wanneer dit nodig blijkt te zijn. Ik begrijp dat zeldzame verwikkelingen kunnen optreden bij elke 
anesthesie- en/of pijnstillingsmethode. De verwikkelingen zijn verschillend voor het specifieke type anes-
thesie (niet-beperkende lijst). Ik weet dat ik de infobrochure met specifieke informatie omtrent de verschil-

lende vormen van anesthesie en de risico’s van anesthesie kan raadplegen op http://www.sint-
jozefskliniek-izegem.be/sites/default/files/brochures/folder_algemene_anesthesie.pdf Deze 

brochure is tevens verkrijgbaar bij de inschrijvingsdienst. Bijkomende vragen kunnen steeds rechtstreeks 
aan de anesthesist gesteld worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik begrijp dat de risico’s van anesthesie en/of pijnstilling groter kunnen zijn door de (medische) toestand 
waarin ik mij bevind. Ik begrijp dat de risico’s van anesthesie en/of pijnstilling groter kunnen zijn wanneer 
ik de richtlijnen niet opvolg. Ik begrijp dat de anesthesist de uitkomst van de anesthesie en/of pijnstilling 
niet kan garanderen. Ik zal nuchter zijn voor de operatie volgens de richtlijnen van de anesthesist. Ik heb 
begrepen dat het verboden is te eten, te snoepen en te roken vanaf 6 uur voor de operatie. De ochtend 
van de operatie zal ik mijn medicatie innemen tenzij anders voorgeschreven door de behandelende arts. 
Ik weet tevens dat ik het ziekenhuis niet kan verlaten zonder begeleiding. De eerste 24 uur na de ingreep 
mag ik geen auto, bromfiets of fiets besturen en machines bedienen. Ik nuttig geen alcoholische dranken 
tot 24 uur na de ingreep. Er zal thuis iemand aanwezig zijn de eerste 24 uur na de operatie. Ik teken geen 
documenten, vooral niet van wettelijke aard, en neem geen belangrijke beslissingen de eerste 24 uur na 
de ingreep. Tevens verklaar ik akkoord te gaan met een eventuele verdere opname in het ziekenhuis 
mocht dit nodig blijken.  
Ik verklaar hierbij dat mijn gegevens op anonieme wijze verwerkt kunnen worden voor  
wetenschappelijk onderzoek (indien niet akkoord, schrap deze zin en plaats hiernaast uw  
handtekening). 

□ Bloedproducten zullen mogelijks toegediend moeten worden (aanvinken door anesthesist) 
Ik verklaar hierbij dat bloedproducten toegediend mogen worden indien nodig (indien niet akkoord, 
schrap deze zin en plaats hiernaast uw handtekening).  

Ik verklaar hierbij dat ik kennis nam van dit toestemmingsformulier en indien nodig, verduidelijking kreeg 
van de anesthesist. 
 

Opgemaakt  te ………………….. op  …../ …… / 20…….om ……..uur 
 

Patiënt of wettelijke vertegenwoordiger       Anesthesist                                 
Naam + handtekening + “gelezen en goedgekeurd”  Naam + stempel + handtekening 

http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be/sites/default/files/brochures/folder_algemene_anesthesie.pdf
http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be/sites/default/files/brochures/folder_algemene_anesthesie.pdf

