ENDO - Informed consent (toestemmingsverklaring) LEVERBIOPSIE

Patiëntenklever

LEVERBIOPSIE: Er is bij u een leverpunctie gepland. De dag van het onderzoek moet u
nuchter blijven. U mag niet meer eten vanaf zes uur vóór het onderzoek. Eerst wordt een
echografie uitgevoerd op de radiologie-afdeling. Hierbij wordt de plaats aan de lever
opgezocht waar de biopsie best wordt uitgevoerd. Dan wordt de huid plaatselijk verdoofd,
zodat het onderzoek u niet te veel ongemakken bezorgt. Er wordt een kleine snede in de
huid gemaakt. Een prik met een dunne naald in de lever verloopt normaalgezien pijnloos.
Soms kan het doorprikken van het leverkapsel wel een beetje pijn geven. Na het onderzoek
moet u gedurende een drietal uren op de rechterzijde blijven liggen. Zo beperkt u het risico
op bloeding uit de punctieplaats. Daarna wordt een relatieve bedrust aangeraden gedurende
ongeveer 24 uur.
VERWIKKELINGEN: De kans is ongeveer 1 op 100 dat de bloeding niet stelpt ondanks de
zijligging. In de buik kan dan een bloeding ontstaan die meestal spontaan stopt, maar die wel
pijn en ongemakken veroorzaakt in de bovenbuik en/of uitstralende pijn naar de
rechterschouder door prikkeling van het middenrif. Zeer zelden stopt de bloeding niet en is
een chirurgische ingreep nodig. Andere complicaties zijn een reactie op de lokale verdoving
of aanprikken van een galweg of galblaas met ontstaan van gallek nadien. Deze complicaties,
en alle andere, treden echter zeer zelden op.
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.
- Bloedverdunners dienen vooraf aan een leverbiopsie 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.
- Nakomende resultaten: Het verslag van het microscopisch onderzoek is pas gekend een
week later. Daarom krijgt u een afspraak mee om nadien het resultaat te komen bespreken.
- Bij elke leverbiopsie kan “single use”-materiaal (voor éénmalige toepassing) gebruikt
worden, zoals een biopsienaald, een biopsieshooter, ea Geheel conform de Belgische
wetgeving kan dit aangerekend worden. 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
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(03/880.91.84) of (buiten de werkuren) zich op de spoedgevallendienst aan te melden
(03/880.95.20)
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 onderzoek ervan uitgegaan worden dat patiënt en familie hiermee
instemmen.
Naam (voluit geschreven):

………………………………………………………………………………………………

Datum:

…… /……/…………

Handtekening:

…………………………………………………………………………………………………
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