
Ja Nee Indien Ja Ja Nee Indien ja
Waren er problemen bij de operatie Welke? Hebt u ooit zenuwziekten gehad?
of verdoving? - epilepsie?
Familiaal problemen gekend? - doofheidgevoel in ledematen
Bent u allergisch?   medicatie: specifiëer: - depressie of andere psychische
Gelieve elke zorgverlener steeds aandoening
op de hoogte te brengen Bent u angstig? □ dikwijls
bij latex allergie.   ontsmettingsmiddelen: specifiëer: □ nu voor de opera�e die u moet ondergaan

Heeft u suikerziekte?
  rubber    latex Heeft u een schildklieraandoening?

Rookt u? Wat en hoeveel? Volgt u een dieet? □ suikervrij □ vetarm
□ zoutloos □ ………………

Alcoholische dranken Wat en hoeveel? Heeft u gemakkelijk blauwe plekken
of bloedt u gemakkelijk?

Neemt u drugs? Welke? Neemt u aspirine, acenterine, 
andere pijnstillers of andere 
medicamenten om het bloed te 

Losstaande tanden? Welke? verdunnen?
Bent u drager van een besmettelijke Zo ja, welke?

ziekte?
Heeft u een tandprothese? Bij algemene narcose dit uit doen aub! Bent u recent op reis geweest in Waar?  Welke risico's?
Draagt u contactlenzen? Bij algemene verdoving verwijderen aub! een land met verhoogd risico?
Draagt u een gehoorapparaat? Bij plaatselijke verdoving informeer bij (Azië, Afrika, Zuid - Amerika)

verpleegkundige!
Heeft u ooit problemen gehad met: Bent u zwanger?
- hart of bloedvaten Familiale  situatie □ getrouwd □ alleenstaand □ weduwe(naar)
- te hoge bloeddruk □ samenwonend
- te lage bloeddruk Woonsituatie? □ thuis □ inwonend bij: □ alleen
- hartinfarct □ Rustoord / RVT: Tel:
- beklemming in de borst □ Psych. Instelling
- hartritmestoornissen invullen door verpleegkundigen
- spataders Fysieke toestand geen hulp gedeelt. Hulp Voll. Hulp

Hebt u ooit problemen gehad met: Hygiëne / wassen / kleden □

- longen Mobiliteit □

- astma en kortademigheid hulpmiddelen: 
- bronchitis en/of fluimen
- bent u nu verkouden Ondergetekende verklaart deze vragen naar waarheid, best vermogen en zo volledig mogelijk te hebben
- tuberculose ingevuld en is zich bewust van de gevaren die kunnen voortvloeien uit onnauwkeurige, onvolledige of
- slaapapneu / CPAP toestel zo ja, steeds bij elke opname meenemen valse gegevens - en verschoont tevens het medisch handelen dat hiervan het gevolg zou zijn.

Ja / Nee
Voelt u zich overdag vaak vermoeid, niet uitgerust of slaperig? Vb in slaap vallen tijdens het rijden Ja / Nee Tevens geef ik hierbij de toelating om over te gaan tot de voorgestelde ingreep naar het inzicht der
Heeft iemand ooit waargenomen dat u tijdens uw slaap stopte met ademhalen of leek Ja / Nee behandelende geneesheren.
naar adem te happen?
Heeft u ooit nierproblemen gehad? welke?

(nierstenen, ontstekingen, andere?) Datum …… / …… / ………… Handtekening
Hebt u ooit problemen gehad met:
- maag of spijsvertering
- leverziekte
Hebt u ooit een spierziekte of
spierzwakte gehad?
Artritis? Laatste aanval: Datum …… / …… / ………… Verpleegkundige:
Rugklachten? (Y200: verpleegkundige anamnese CDC en Heelkunde 1 - kortverblijf)

Dr. J. Caenen Dr. E. Van den Enden

Dr. K. D'haeseleer Dr. L. Van Langenhove

□

□

onderst. Hulp

□

□

□

□

Snurkt u luid? (luid genoeg om door gesloten deuren gehoord te worden of om door de bedpartner te worden gepord 's nachts)

VERKLARING TOT INSTEMMING



Ondergetekende (naam en voornaam) Dr. Th. Degryse Dr. F. Verbeure
Dr. L. Van Geldre Dr. L. Verhaege

Geeft toestemming voor de chirurgische ingreep / het onderzoek en de anesthesie die hiervoor nodig is
op: □ mezelf □ mijn echtgeno(o)t(e) □ mijn minderjarig kind

□ ________

Betreffende de ingreep
□ Werd u ingelicht omtrent de aard en de bedoeling van de medische ingreep die binnenkort uitgevoerd persoonlijke toestand. Wees daarom eerlijk en probeer duidelijk te zijn. 

zal worden. U werd ingelicht omtrent de risico’s verbonden aan de ingreep, de mogelijke resultaten 
en beperkingen van de methode. U kreeg de kans om vragen te stellen; Indien u problemen heeft met het invullen van dit document wendt u zich tot uw huisarts die u

□ U heeft de informatiebrochure i.v.m. de voorgestelde ingreep gelezen en verklaart alle informatie begrepen graag zal helpen.
te hebben.

Naam:
Betreffende de anesthesie (verdoving) Adres:

□ U werd  ingelicht over de voorgestelde verdoving met hierbij de mogelijke alternatieven en risico’s. Geboortedatum: 
U kreeg de kans om vragen te stellen; 

□ U heeft de informatiebrochure i.v.m. de voorgestelde verdoving gelezen en u verklaart alle informatie patiëntenklever
begrepen te hebben;

□ U heeft de vragenlijst ingevuld en alle noodzakelijke bijkomende onderzoeken laten uitvoeren;
□ U verklaart nuchter te blijven (niets eten, drinken of roken) vanaf middernacht voor het geplande Geplande ingreep: □ links □ rechts

onderzoek/ de verdoving/ de ingreep; Leeftijd: jaar Lengte: m Gewicht: kg Bloedgroep:
□ U heeft begrepen dat er aan elke vorm van anesthesie risico’s verbonden zijn, mede bepaald door de Beroep:

algemene medische toestand en de ernst van de ingreep. Het niet naleven van de regels omtrent 
nuchterheid en inname van de thuismedicatie kunnen de risico’s verhogen. Meer info kan u vinden in de 
infobrochure of op de website (www.azdiest.be); Neemt u medicatie? Vul de lijst in of breng een duidelijk overzicht mee.

□ Verklaart u uw make-up, gelnagels, juwelen en piercings te verwijderen voor de operatie;
□ de eerste 24 uur na de ingreep/ verdoving zal u geen voertuig (auto, fiets, motor) besturen en geen 

machines bedienen. U zal geen alcohol gebruiken in de eerste 24 uur.  Ondertekenen van wettelijke 
documenten of belangrijke beslissingen worden de eerste 24 uur ten stelligste afgeraden.

Algemeen STERKTE VORM

□ U verklaart akkoord te gaan met een eventuele verdere opname indien dit door onvoorziene Bijvoorbeeld DAFALGANBijvoorbeeld DAFALGANBijvoorbeeld DAFALGANBijvoorbeeld DAFALGAN 500 mg500 mg500 mg500 mg bruistabletbruistabletbruistabletbruistablet 1 1 1 1
omstandigheden nodig mocht blijken;

□ U zal niet op eigen kracht naar huis gaan, maar zich laten begeleiden door een verantwoordelijk 
persoon alsook 24 uur onder rechtstreeks toezicht blijven van deze persoon.

□ U verklaart akkoord te gaan dat een vertegenwoordiger van een medisch bedrijf, op aanvraag van de 
chirurg, de operatie kan bijwonen.

Betreffende toediening van bloedproducten
□ U verklaart dat de behandelende arts vooraf de eventuele mogelijkheid van transfusie en de 

meerwaarde ervan toegelicht heeft en ook alternatieven worden besproken. 
□ U verklaart hierbij dat bloedproducten toegediend mogen worden indien dit noodzakelijk is. Nee Ja Indien ja

(Indien niet akkoord, schrap duidelijk deze zin en plaats hieronder uw handtekening) Werd u reeds geopereerd? Wanneer? Welke operatie?

Datum Handtekening van de instemmende persoon
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Hoeveel van het 
geneesmiddel neemt u 
in en wanneer op de 

dag ?

Opmerkingen:
bv. Nuchter, om de 2 dagen, 1 x 

per week, indien nodig, …

Al wat u schrijft blijft medisch geheim.

VOLLEDIGE naam geneesmiddel +  sterkte
+ vorm ( tablet, druppels, siroop…)

Tip : kijk op de verpakking + breng ook alle verpakkingen mee naar het 
ziekenhuis!

NAAM GENEESMIDDEL

        /        /

PRE OPERATIEVE VRAGENLIJST 
DIT FORMULIER BLIJFT STRIKT VERTROUWELIJK

Het dient uitsluitend om toe te laten u de beste zorgen te verlenen overeenkomstig uw




