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Kleef hier de patiëntensticker

Informatie en toestemmingsformulier voor een ingreep onder anesthesie

Als patiënt hebt u recht op informatie over uw aandoening en over de aanbevolen chirurgische, medische 
en diagnostische procedures. U kunt alleen een beslissing nemen over het ondergaan van een procedure/
ingreep als u voldoende bent ingelicht over de risico’s, andere behandelingsmogelijkheden en diagnostische 
onderzoeken. Met deze informatie willen we u niet verontrusten, maar we vinden het belangrijk om u 
voldoende te informeren zodat u een goede beslissing kunt nemen of u de procedure/ingreep wil 
ondergaan. U hebt recht op bijkomende uitleg van uw arts als u de informatie niet volledig begrijpt.

In te vullen door de patiënt of door de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt.

Ondergetekende ............................................................................. (naam, voornaam patiënt)  
 
1.  Heeft, naast de mondelinge informatie van de behandelende arts en zijn team, de kans gekregen om de 

noodzakelijke informatie te raadplegen in de aangeboden brochure (zie ommezijde).

2.  Verklaart alle pre- en postoperatieve richtlijnen te zullen respecteren. 
 
3.  Heeft de vragenlijst waarheidsgetrouw ingevuld en alle noodzakelijke bijkomende onderzoeken laten 

uitvoeren. 

4.  Begrijpt dat hij de anesthesist altijd kan spreken over de operatie. 

5. Verklaart de regels rond nuchter zijn te respecteren: 
-  Eet uw laatste volwaardige maaltijd voor middernacht de avond voor de ingreep. Vanaf dan mag u niets 

meer eten of drinken. 
-  Enkel met uitdrukkelijke toestemming, mag u een licht verteerbare maaltijd eten (thee en beschuit) 6 uur 

voor de ingreep. 
- Als u deze regels niet opvolgt kan de anesthesist de operatie uitstellen naar een later moment. 

6.  Verklaart alle juwelen, piercings, nagellak, contactlenzen, losse tandprothesen en gehoorapparaten te hebben 
verwijderd. 

7.  Begrijpt dat het verboden is een voertuig te besturen (auto, fiets ...), gevaarlijk werk te doen (machines 
besturen ...) of belangrijke beslissingen te nemen tot 24 uur na de operatie, ongeacht de toegepaste 
verdovingstechniek. 

8.  Begrijpt dat de ingreep kan verschoven worden naar een later uur of een latere datum in geval van 
uitzonderlijke situaties. 
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9.  Verklaart akkoord te zijn met de noodzakelijk anesthesietechniek (sedatie, algemene of regionale verdoving 
of een combinatie van deze drie). De chirurg, de anesthesist en de patiënt maken deze keuze in overleg en 
houden rekening met de aard van de ingreep, de duur, de risiscofactoren en de specifieke patiëntgebonden 
factoren.

10.  In geval van daghospitalisatie: Verklaart dat hij onder begeleiding van een volwassene huiswaarts keert. De 
eerste nacht zal een volwassene toezicht houden. De ondergetekende begrijpt dat het soms nodig is om 
na de ingreep opgenomen te worden op de hospitalisatieafdeling, zelfs als dit vooraf niet zo was voorzien. 

Datum: ….. / ..… / ....…….

Handtekening van de patiënt of  
de wettelijke vertegenwoordiger*  
Vermeld ‘gelezen en goedgekeurd’. 

* Naam wettelijke vertegenwoordiger: ..........................................................................
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De dienst anesthesie heeft een brochure opgesteld met alle nodige informatie over de soorten verdo-
ving, de voorbereidingen op de verdoving en de mogelijke risico’s en nevenwerkingen ervan. De brochure 
is gratis te verkrijgen aan het onthaal of online te bekijken op onze website www.azstlucas.be.

Als u na het lezen van de brochure nog vragen hebt over de verdoving, kunt u altijd telefonisch contact 
opnemen met de dienst anesthesie. U ziet de anesthesist ook nog net voor de operatie of op de preope-
ratieve consultatie anesthesie zien. 

Contact:
Dienst Anesthesie
Preopnamebalie
Straat 63
T 09 224 61 69

ZONDER EEN NAGELEZEN, INGEVULD EN ONDERTEKEND INFORMED CONSENT KAN DE  
INGREEP UITGESTELD WORDEN.

!


