Toestemmingsformulier voor een anesthesie of sedatie
Als patiënt hebt u recht op informatie over uw gezondheid, de diagnose en de mogelijke behandelingen, ingrepen of
onderzoeken (hierna: de medische tussenkomst). Als u vindt dat u voldoende bent geïnformeerd, kan u beslissen of u de
tussenkomst wil ondergaan en uw toestemming geven aan de arts en zijn team.
U hebt het recht om een tussenkomst te weigeren of de toestemming terug in te trekken zodat de tussenkomst
niet gestart of beëindigd wordt. Dit dient uiteraard tijdig te gebeuren, anders zal de financiële schade die de
arts of het ziekenhuis ondervindt (voorzien materiaal, personeel …), worden aangerekend.
[Patiëntidentificatieklever van datum waarop dit sjabloon aan patiënt is voorgelegd]

☐Bekwame patiënt
Onbekwaam?
Naam vertegenwoordiger:
Onbekwaam en minderjarig?
Verwantschap vertegenwoordiger
Onbekwaam en meerderjarig?
Verwantschap vertegenwoordiger

☐Onbekwame patiënt

☐ouder
☐voogd
☐wilsverklaring
☐door patiënt benoemd
☐bewindvoerder
☐samenwonende echtgenoot/partner

☐betrokken arts
☐meerderjarig kind
☐ouder
☐meerderjarige broer/zus
☐betrokken arts

Ondergetekende verklaart hierbij dat:
Informatie
Anesthesie
 ik tijdens een mondeling gesprek met het team anesthesie voldoende en duidelijk informatie gekregen heb
over
-

de mogelijke anesthesie- of sedatietechniek die kan worden toegepast voor de tussenkomst die moet
worden ondergaan.

-

de voorbereiding en nazorg die ik moet doen om de anesthesie of sedatie te doen slagen:
 nuchter zijn: Ik weet dat het inademen van de maaginhoud tijdens anesthesie een gevaarlijk
risico is en het verboden is te eten (maaltijd, niet heldere vloeistof en flesvoeding voor
kinderen), te drinken (heldere vloeistof) en te roken voor de ingreep. Een maaltijd en nietheldere vloeistof en flessenvoeding voor kinderen mag genuttigd tot maximaal 6 uur,
borstvoeding tot maximaal 4 uur en heldere dranken zonder suiker (water, koffie, thee en
appelsap) tot maximaal 3 uur voor de tussenkomst
 sieraden, piercings, gebitsprothesen, bril, contactlenzen en hoorapparaten voor de ingreep
verwijderen
 geen een auto, een fiets of bromfiets besturen of machine bedienen de eerste 24 uur na de
tussenkomst
 geen alcoholische dranken, narcotica of slaapmiddelen nuttigen de eerste 24 uur na de
tussenkomst
 het ziekenhuis niet laten verlaten zonder begeleiding van een bekwaam volwassen persoon
en zonder toestemming van de behandelende arts
 aanwezigheid van begeleiding en toezicht tijdens de 24 uur volgend op de tussenkomst
 geen belangrijke beslissingen nemen of wettelijke documenten tekenen tot 24 uur na de
volledige anesthesie of sedatie
 (telefonisch) contact op nemen met de huisarts of het AZ Klina, indien dit nodig moest blijken
de relevante en tot op heden bekende ongemakken, bijwerkingen, complicaties en risico’s van de
anesthesie of sedatie.

-
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-

De mogelijkheid dat de dag van de ingreep de anesthesist om medische redenen kan beslissen, na
overleg met de patiënt, een andere anesthesietechniek toe te passen.
De mogelijkheid dat een ingreep eventueel kan uitgesteld worden naar een andere datum in geval van
overmacht



Ik de mogelijkheid heb gekregen om preoperatief een anesthesist te spreken, indien ik dit wenste.



ik begrijp dat de geneeskunde geen absolute wetenschap is. De arts en zijn team zal alles doen om de
tussenkomst te doen slagen. Er kan echter geen verbintenis aangegaan worden betreffende het
uiteindelijke resultaat en er is geen absolute garantie op succes.



ik een informatiebrochure Anesthesie heb gekregen waarin ik de bovengenoemde informatie kan nalezen
en dat de mogelijkheid bestond om via de website van AZ KLINA verdere informatie te bekomen.

Patiënt
 ik het team anesthesie volledig, correct en eerlijk heb ingelicht over de gezondheidstoestand, allergieën,
gedrag, eerdere medische ingrepen en medicatiegebruik die van belang zijn bij de tussenkomst.


Ik de chirurg of dienst anesthesie heb ingelicht, indien de patiënt ernstig ziek is geweest twee weken voor
de ingreep of koorts heeft van meer dan 38° de dag voor de ingreep of de dag van de ingreep.



me houd aan de afspraken over voorbereiding en nazorg om de anesthesie of sedatie en het herstel te
doen slagen.

Toestemming
 ik op __/__/____ door ____________________________voldoende ben geïnformeerd om een
weloverwogen keuze te maken. Ik heb de informatie begrepen en ik heb alle verduidelijkingen kunnen
vragen en gekregen.


ik door de ondertekening van dit formulier de weloverwogen en vrijwillige toestemming geef aan het team
anesthesie om de anesthesie of sedatie uit te voeren.



ik de toestemming geef om in de loop van bovenvermelde tussenkomst bijkomende behandelingen,
ingrepen of onderzoeken uit te voeren omwille van medische feiten, die een spoedeisende tussenkomst
vereisen en niet voorzien of gekend waren op het ogenblik dat deze toestemming werd verleend.



Ik akkoord ben met een eventuele overnachting of een langer verblijf in het ziekenhuis, indien dit om
medische redenen nodig zou zijn

Deze schriftelijke geïnformeerde toestemming is in tweevoud opgesteld met één exemplaar voor de patiënt.
Het andere exemplaar wordt bij het elektronische patiëntendossier gevoegd.
Opgemaakt op __/__/____ te
Handtekening patiënt/vertegenwoordiger + gelezen
& goedgekeurd

Stempel van het team anesthesie
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