ENDO - Informed consent (toestemmingsverklaring) GASTRO- en/of COLOSCOPIE

Patiëntenklever

GASTROSCOPIE: Een gastroscopie is een onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm met behulp van een
soepele buis met camera, welke via de mond wordt ingebracht. Tijdens het onderzoek kunnen staaltjes (biopsies) genomen
worden voor microscopisch onderzoek. Op die manier kan meer informatie verkregen worden over de letsels die gezien
worden of om ontstekingen en infecties op te sporen. Er zijn ook behandelingen mogelijk: een bloeding kan worden gestopt,
een vernauwing kan worden verbreed, poliepen kunnen worden verwijderd, ea. U dient nuchter te zijn, dwz minimum 4 u geen
voedsel of vocht innemen.
COLOSCOPIE: Een coloscopie is een onderzoek van de dikke darm met behulp van een soepele buis met camera, welke via de
aars wordt ingebracht. Hierbij kan de gehele dikke darm worden geïnspecteerd alsook het einde van de dunne darm. Bij dit
onderzoek kunnen ontstekingen, gezwellen, divertikels en poliepen en andere letsels waargenomen worden. Er kunnen
staaltjes (biopsies) van het slijmvlies genomen worden voor microscopisch onderzoek en indien mogelijk zullen eventuele
poliepen onmiddellijk worden weggenomen en andere diagnostische en therapeutische handelingen worden uitgevoerd.
Om de kwaliteit en zichtbaarheid van het onderzoek te optimaliseren is het erg belangrijk om een goede darmvoorbereiding te
voltooien. De dikke darm heeft verscheidene bochten en om deze goed te kunnen bekijken wordt er tijdens het onderzoek
lucht in de darm geblazen. Om de onderzoeken comfortabel te laten verlopen wordt er door de anesthesist gezorgd voor een
lichte algemene narcose/diepe sedatie.
ANAESTHESIE: Het medicijn dat gebruikt wordt is Propolipid, een kortwerkend middel dat intraveneus wordt opgetitreerd
onder continue bewaking. Aangezien het medicament snel uitgewerkt is, bent u enkele minuten na de procedure al terug goed
wakker. Toch wordt er afgeraden de dag zelf een voertuig te besturen noch andere risicovolle activiteiten uit te voeren. De
enige contra-indicatie voor Propolipid is een ei- of soja-allergie, dit moet u vooraf melden. Een zeldzame complicatie die kan
optreden is aspiratie van maagsappen of ademhalingsonderdrukking. Daarom is de anesthesist ook steeds aanwezig om dit snel
op te vangen als dit zich zou voordoen.
VERWIKKELINGEN: Perforatie (scheur van de wand) en bloeding zijn mogelijk maar zeldzaam. Deze verwikkelingen kunnen
verband houden met het onderzoek zelf of met de waargenomen afwijkingen. Deze verwikkelingen (en alle andere zeldzame
complicaties) noodzaken mogelijk een verlengd ziekenhuisverblijf voor eventuele intraveneuze behandeling (bijv met
antibiotica, ea) en uitzonderlijk een heelkundige behandeling.
BELANGRIJK:
- Ziekten en allergie: Indien u diabetes-, hart-, of longpatiënt bent, dient u dit zeker aan de arts te melden. Vermeld ook
eventuele allergieën voor geneesmiddelen (bijv. antibiotica) of latex. Vermeld ook allergie aan ei of soja gezien de narcose
gebeurt met Propolipid.
- Bloedverdunners dienen vooraf aan een coloscopie te worden gestopt. Hoelang op voorhand u moet stoppen dient u te
bespreken met uw arts. Zo nodig wordt deze periode overbrugd met bloedverdunnende spuitjes (LMW-heparine). Het gebruik
van bloedverdunners of eventuele stollingsstoornissen dient vooraf altijd te worden gemeld. Indien er tijdens het onderzoek
poliepen werden verwijderd, zal u hierover ingelicht worden. Dan mag u geen bloedverdunnende medicatie innemen tot 10
dagen na het onderzoek, tenzij de bloedverdunnende spuitjes (LMW-heparines) enkel na advies van de arts.
- Nakomende resultaten: Uw huisarts ontvangt onmiddellijk een volledig verslag van het maagonderzoek en een week later
het verslag van het eventuele microscopisch onderzoek van biopsies, poliepen, ea. Dan kan u het nakomende resultaat
bespreken met uw huisarts.
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- Bij elk onderzoek wordt een gesteriliseerd toestel gebruikt en kan “single use”-materiaal (voor éénmalige toepassing)
gebruikt worden, zoals een biopsietang, een poliepectomielus, een dilatatieballon, een werkkanaalklepje, een
reinigingsborstel, ea. Geheel conform de Belgische wetgeving wordt dit aangerekend. De kostprijs van het onderzoek hangt af
van het al dan niet uitvoeren van bijkomende, noodzakelijke procedures. Bij elke ambulante verstrekking wordt eveneens
klein verbruiksmateriaal aangerekend. In functie van uw kamerkeuze zullen kamersupplementen (kamer alleen) en
ereloonsupplementen (130%) worden aangerekend. De artsen zijn geconventioneerd en gebruiken de door het RIZIV erkende
tarieven. Een prijsindicatie kan opgevraagd worden via de dienst Facturatie indien gewenst (03/880.91.53).
- Problemen: Indien er thuis, na het onderzoek, ernstig bloedverlies zou zijn, hevige buikpijn of koorts zouden ontstaan, dient
u de huisarts of behandelende arts te contacteren (03/880.91.84) of (buiten de werkuren) zich op de spoedgevallendienst aan
te melden (03/880.95.20).

VERDERE RICHTLIJNEN VOOR GASTROCOLOSCOPIE IN HET DAGZIEKENHUIS
1. Algemeen
Verwijder tandprothese, contactlenzen, cosmetica, juwelen, piercings en nagellak (dissolvent op de dienst verkrijgbaar).
2. Het onderzoek zelf
Vanaf 09.00u belt u regelmatig als u naar het toilet bent geweest. We vragen om niet door te spoelen totdat de
verpleegkundige het resultaat heeft beoordeeld. Toiletpapier in het vuilbakje werpen om de zichtbaarheid in het toilet niet te
belemmeren. De ontlasting moet helder zijn. U mag blijven drinken tot uiterlijk 10.30u. Daarna moet u stoppen met drinken,
tenzij de verpleegkundige iets anders met u afspreekt.
Zodra de verpleegkundige de melding krijgt dat u aan de beurt bent, mag u zich omkleden (operatiehemdje aandoen, sluiting
aan rugzijde) en wordt u met uw bed naar de wachtruimte vervoerd. Het is aangewezen dat u voor het onderzoek urineert.
De anesthesist zal een katheter in principe in uw linkerarm aanbrengen. Langs deze weg wordt een narcosemiddel toegediend.
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.
Nadien komt u in de ontwaakruimte en wordt u terug naar uw kamer gebracht wanneer u wakker bent. Na het onderzoek kan
u wat buikkrampen hebben doordat er tijdens het onderzoek lucht werd ingeblazen. Kleine onwennigheden zoals keelirritatie
(indien ook gastroscopie) of pijn t.h.v. de infuusplaats kunnen voorkomen. Zodra u zich terug goed voelt, mag u zich terug
aankleden en bellen voor een broodmaaltijd.
3. Na het onderzoek
‘s Avonds (tussen 17.00 en 19.00 uur) komt de behandelend arts naar uw kamer met het resultaat van het onderzoek. U kan
dan uw formulieren van de verzekering en eventuele attest voor arbeidsongeschiktheid laten invullen door de arts. Daarna mag
u het dagziekenhuis verlaten. Indien u vertrekt, graag een seintje geven aan de verpleegkundigen. U hoeft zich niet te laten
uitschrijven aan de opnamedienst.

Heeft u nog vragen, dan kan u hiervoor terecht bij de gastro-enteroloog op het tel.nr. 03/880.91.84 of ook op de website
www.hfr.be of www.maagendarmrumst.be.
Door dit dokument te ondertekenen verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze informatieverstrekking. Indien u
deze toestemmingsverklaring weigert, dient u dit uitdrukkelijk te melden en kan het onderzoek niet doorgaan. Bij
onmogelijkheid tot lezen of ondertekenen van dit dokument door patiënt zelf, wordt gevraagd om dit door een verwante
persoon of verwijzende huisarts te laten ondertekenen en zal bij aanwezigheid van patiënt op het dagziekenhuis ervan
uitgegaan worden dat patiënt en familie hiermee instemmen.
Naam (voluit geschreven):

………………………………………………………………………………………………

Datum:

…… /……/…………

Handtekening:

…………………………………………………………………………………………………

Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie vzw | ’s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
Tel.: 03/880.90.11 | Fax: 03/880.95.95 | E-mail: info@hfr.be | www.hfr.be

Ref. 50120542

