ENDO - Informed consent (toestemmingsverklaring) Proctologie AMB

Patiëntenklever

U hebt een afspraak gemaakt voor een anaal onderzoek. Meestal betreft het hier een probleem van hemorroïden
(ook ‘speen’ of ‘aambeien’ genoemd). De behandeling hiervan bestaat meestal uit het plaatsen van Barronligaturen
(‘rekkertjes’) om deze gezwollen bloedvaten af te binden. Hiervan kan u de dag(en) nadien een anale druk
ondervinden of zelfs hevige pijn, waarvoor u een klassieke pijnstiller mag nemen, zoals paracetamol (Dafalgan) of
ontstekingsremmers, (zoals Ibuprofen of Diclofenac) en zonodig ook Tramadol en gelijkaardige. Ook kan er
bloedverlies zijn tot ruim 10 dagen na het onderzoek. U mag alles normaal blijven doen, zoals fietsen, baden,
zwemmen, …. De eerste dagen is het evenwel aangewezen niet te fel te persen bij de ontlasting.
Uitzonderlijk kan de bloeding of de pijn heviger zijn, als het een grotere wonde betreft of zich een kloof, abces of
andere zou ontwikkelen. Dan is een aangepaste behandeling noodzakelijk, zoals antibiotica, lokale behandeling of
zeer zelden een heelkundig ingrijpen. Deze verwikkelingen (en alle andere zeldzame mogelijke complicaties)
noodzaken mogelijk een verlengd ziekenhuisverblijf.
Indien u bij een vorige ingreep met Barronligaturen hevige pijn ervaren hebt, dan is het aan te raden om vooraf aan
een volgende consultatie reeds een pijnstiller in te nemen.
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: Worden normaalgezien niet gestopt tenzij op aanraden van de arts. Het gebruik van
bloedverdunners of eventuele stollingsstoornissen dient vooraf wel te worden vermeld.
- Bij elke ambulante vertstrekking wordt eveneens klein verbruiksmateriaal aangerekend. 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).
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 bij dit onderzoek ervan uitgegaan worden dat patiënt en familie hiermee instemmen.
Naam (voluit geschreven):

………………………………………………………………………………………………

Datum:

…… /……/…………

Handtekening:

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