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Verklaart uitdrukkelijk dat tijdens de consultatie van de behandelende chirurg, dr. J.L. Hoeyberghs:
Hij mij precieze toelichtingen heeft gedaan nopens mijn gezondheidstoestand. Hij heeft mij in eenvoudige en verstaanbare
termen de mogelijke evolutie omschreven indien ik niet tot een plastische ingreep zou overgaan. Hij heeft mij eveneens
inlichtingen overgemaakt ivm alternatieve behandelingen, indien zij bestaan, met hun voor- en nadelen.
Hij heeft mij eveneens duidelijk de aard en het doel van de ingreep beschreven die zal uitgevoerd worden, het ongemak
dat hieruit kan voortvloeien, alsook de risico’s en de mogelijke verwikkelingen van deze heelkundige ingreep, niet alleen
tijdens, maar ook na de ingreep, zowel op korte als langere termijn. Ik heb bovendien, in dit verband, de HOFFkliniek
informatiebrochure gelezen.
Ik weet dat alle getoonde en te raadplegen foto’s uitsluitend bedoeld zijn als communicatiemiddel om tijdens het medisch
consult de verwachtingen te kaderen en dat het fotomateriaal enkel gemiddeld representatief is en op geen enkele manier
als garantie voor het persoonlijk resultaat mag worden aanzien.
Men heeft mij eveneens verwittigd dat gedurende de ingreep, de arts genoodzaakt zou kunnen zijn de ingreep uit te breiden
door bijkomende behandelingsdaden te stellen, verschillend van diegene die oorspronkelijk werden voorzien, en dit ingeval
van onvoorziene omstandigheden. In deze omstandigheden geef ik toestemming aan de arts om elke handeling te stellen
die hij noodzakelijk acht.
Ik heb de gelegenheid gehad om vragen te stellen en de chirurg heeft hier op voldoende en volledige wijze geantwoord. Ik
heb de antwoorden goed begrepen en geeft mijn toestemming voor de uitvoering van de behandeling.
Ik verklaar bovendien de geneesheer op loyale wijze te hebben ingelicht over mijn vooraf bestaande gezondheidstoestand.
Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid en bevestig mij aan de volgende richtlijnen te zullen houden:
bij een slaapverdoving: vanaf middernacht voor de ingreep niets meer te eten, te drinken, noch te roken
geen voertuig (auto, fiets, motor) te besturen, geen machines te bedienen tot 24 uur na de ingreep
geen alcoholische dranken te nuttigen tot 24 uur na de ingreep
niet op eigen kracht naar huis te gaan, maar mij door een verantwoordelijk persoon naar huis te laten begeleiden
de eerste 24 uur na de ingreep onder toezicht te staan van een verantwoordelijk persoon
de regels voor wat betreft de nazorg strikt te volgen en de chirurg bij ongerustheid te zullen contacteren

Handtekening toestemmend persoon

datum:

Wij vragen u dit document te ondertekenen en mee te brengen de dag van de ingreep.
Dit is wettelijk verplicht: Zonder ondertekening van dit document gaat uw ingreep niet door.
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