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Toestemmingsformulier
anesthesie bij volwassenen
12 aandachtspunten die uw veiligheid verhogen:
1.

Het inademen van maaginhoud tijdens een sedatie of anesthesie is gevaarlijk.
Ik houd mij daarom aan de afspraken omtrent nuchter zijn.

2.

Sommige geneesmiddelen kunnen zwaardere neveneffecten hebben tijdens
anesthesie. Ik neem enkel die geneesmiddelen die door de arts worden
voorgeschreven.

3.

De mogelijkheid om veilig deel te nemen aan het verkeer (auto, fiets, motor,
openbaar vervoer …) is verminderd door de verdoving of operatie (bv. oogoperatie). Ik rijd vandaag niet zelf, maar laat mij om die reden begeleiden door:

Uw contactpersoon:

Preoperatief consult
tel. 09 310 06 43
fax 09 310 10 04
preoperatief.consult@azalma.be

………………………………………………………………………..
4.

Als zich een probleem voordoet de eerste nacht na de behandeling kan ik
beroep doen op (naam partner, familielid, vriend, begeleider of andere):
………………………………………………………………………..

5.

Sierraden en piercings (ook op minder zichtbare plaatsen) verwijder ik zelf of
laat ik op voorhand verwijderen, want deze kunnen tijdens een ingreep ernstige
letsels veroorzaken (scheuren, brandwonden).

6.

Alcohol kan ernstige nevenwerkingen hebben na een anesthesie of operatie.
Ik drink geen alcoholische dranken tot 24 uur na de ingreep.

7.

Indien de chirurg en/of anesthesist dit nodig vinden, blijf ik overnachten in het
ziekenhuis.

8.

Zelfs de dag nadien kan een operatie of verdoving nog nawerken. Ik neem dan
ook geen belangrijke beslissingen en houd rekening met enig werkverlet.

9.

In het kader van interne kwaliteitscontrole ga ik ermee akkoord dat mijn
gegevens naamloos worden verwerkt (telefonische follow-up en enquête).

10. Ik kreeg voldoende informatie omtrent de ingreep, het onderzoek en de
narcose en ik verbind mij ertoe de aanbevelingen nauwgezet te volgen.
11. Ik bevestig dat ik de informatiebrochure ‘Wat indien je anesthesie nodig hebt?’
ontvangen, gelezen en begrepen heb.
12. Ik verklaar mij akkoord om een heelkundige ingreep of onderzoek onder
anesthesie (algemeen / regionaal / lokaal) te ondergaan in (dag)hospitalisatie.
Ik verleen mijn toestemming om gelijk welke medische daad uit te voeren die
nodig wordt geacht.
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