IN
NFORMAT
TIE- EN TO
OESTEMM
MMINGSF
FORMULIE
ER
Algeme
een

ere
ectieproth
hese

ënt heeft u het
h recht op informatie o
over uw aandoening en over de aan bevolen med
dische en
Als patië
eventuee
el chirurgisch
he ingrepen.
Dit form
mulier wordt u meegegev
ven tijdens d
de raadplegin
ng bij uw be
ehandelendee arts waarin
n u zowel
mondelin
ng als schrifftelijk (zie do
ocument geïïnformeerde toestemmin
ng) alle relevvante inform
matie met
betrekkin
ng tot de ge
eplande ingre
eep wordt geegeven. Het doel is dat u dit formuliier ten laatstte op het
moment van de ingrreep onderte
ekend terugb
bezorgt aan iemand
i
van het medischhe team zoda
at dit aan
ëntendossier kan worden gevoegd.
uw patië
Deze info
formatie is niiet bestemd om u te vero
ontrusten, maar
m
wel om u voldoendee te informerren zodat
u kunt beslissen of u deze ingree
ep al dan niett wenst te on
ndergaan.
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 im
mplantatie vvan een ere
ectieprothese te ondergaaan wegens erectiele
dysfuncttie.
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
a
behandeling en met al hu
un voor-en nadelen.
andelende arrts heeft mij duidelijk dee aard, het doel
d
en het spoedeisendd karakter va
an de inDe beha
gre(e)p(en) beschrevven die zal (zullen)
(
word
den uitgevoe
erd, de ongem
makken die hieruit kunnen voortt
zingen, de riisico’s en ne
evenwerkinge
en van deze ingre(e)p(en), zowel
vloeien, en ook de tegenaanwijz
ermijn.
op korte als lange te
duur van de ingreep/behandeling en de eventuele
e nazorg werrden mij uitggelegd.
Ook de d
Ik heb ook een inform
matiebrochure ontvange n over de ge
eplande ingre
eep/behandeeling.
v
gewezzen op volge
ende zaken:
De behandelende artts heeft mij vooral
‐ Doell van de ing
greep: heelk
kundige behaandeling van
n belangrijk en ernstig definitief errectieprobleem.
- Risicco’s:
o Infectie; oppervlakkig huiddefectt (erosie).
o Concorde fenomeen (SST deform
mity = eikel die
d naar onde
eren wijst).
o Mechanische defecte
en.
o (tijdelijke
e) problemen
n met orgasm
me.
o “kortere”” penis in vergelijking meet vroeger.
o Tijdelijke
e zwelling en
n bloeduitstorrting (oedeem en hemato
oom) na de iingreep.
o Niet dik worden van de eikel en kkouder gevoel van de eik
kel.
o Zeer zeld
den plaatsen
n van wonddrrainage (leiding om overttollig bloed tte laten
o afvoeren
n).
o Veranderd gevoel terr hoogte van
n de penis.
o Algemen
ne problemen
n door anestthesie of hartt- en bloedva
atproblemen die een
o ziekenhu
uisopname ve
ereisen op dee dienst inte
ensieve zorge
en (onder anddere longonttsteking,
o longemb
bolie, beroertte, diepe ven
neuze trombo
ose, hartinfarct, enz).
o Pijn, infe
ectie in de na
abijheid van de incisie
- Speccifiek voor mijn
m geval opttredende risicco’s:
o …

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
enoodzaakt kan
k zijn om de
d geplande ingreep uit te
t breiden met bijkomendde handeling
gen die
greep ge
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.
en garantie ka
an gegeven worden dat een bepaalde persoon dee operatie uitvoert;
Ik begrijp dat er gee
maar dezze persoon zal
z de gepastte ervaring h
hebben.
Ik verkla
aar bovendien op de hoog
gte te zijn vaan een vrij precieze ramin
ng van de finnanciële kosttprijs van
de gepla
ande ingreep, zowel mijn persoonlijkee bijdragen (remgeld) als het bedrag dat door de
ziekteverrzekering wo
ordt betaald.
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 de uitvoeering van de
e hierboven omschreven
o
iingreep onde
er de
voorwaa
arden zoals hierboven
h
uite
een gezet.
Ik geef ttoestemming
g om, indien nodig, tijden
ns of na de in
ngreep/proce
edure bloedpproducten toe
e te
dienen.
g om voor/tijd
dens/na bove
venvermelde ingreep/proc
cedure anoniiem beeldma
ateriaal
Ik geef ttoestemming
of foto’s te laten nem
men, die later kunnen geb
en voor medisch onderwijjs of wetenscchappebruikt worde
blicatie.
lijke pub
Ik verkla
aar de behan
ndelende artss correct en vvolledig te he
ebben ingelic
cht over mijnn bestaande gezondheidstoe
estand en zijn
n vragen hierrover eerlijk te hebben beantwoord.
…………………
……………………
…………….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.
EXEMPL
LAAR VOOR D
DE PATIENT
T – VERSIE 20
0140301
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