
 

 

TOESTEMMINGSFORMULIER 
 
U tekent onder dit formulier voor de volgende zaken: 
- Ik heb de chirurgische bijsluiter gelezen en besef dat er aan de behandeling risico’s zijn verbonden, ook risico’s 

waarvan ten tijde van de operatie nog niet bekend is dat deze kunnen voorkomen. Ik besef ook dat het 
functioneel resultaat, ondanks het feit dat de behandeling met zorgvuldigheid en volgens de regels der kunst 
wordt uitgevoerd, van tevoren niet kan worden gegarandeerd. 

- Ik begrijp dat er geen garantie of waarborg is over het resultaat of de genezing van de wonden en littekens. 
Hoewel goede resultaten verwacht worden, is het mogelijk dat het resultaat niet kan voldoen aan mijn 
verwachtingen of de doelen die zijn vastgesteld.  

- Ik besef dat, zoals in alle medische behandeling, complicaties of vertraging in het herstel kunnen optreden die 
kunnen leiden tot de noodzaak voor verdere behandeling of chirurgie, en kunnen ook leiden tot economisch 
verlies voor mij vanwege mijn onvermogen om op tijd terug te keren naar normale activiteiten.  

- Ik begrijp dat er omstandigheden bij de operatie kunnen ontstaan die vereisen dat aanvullende en/of 
afwijkende procedures dan gepland moeten worden gevolgd. Ik machtig mijn behandelaar en zijn/haar team 
deze procedures uit te voeren naar hun professionele oordeel. 

- Ik begrijp dat wonden zichtbare littekens achterlaten. De locatie van deze littekens zijn begrijpelijk beschreven 
voor mij. Ik begrijp dat het onmogelijk is te voorspellen hoe deze littekens er uiteindelijk uitzien, ondanks 
zorgvuldige techniek. De littekengenezing is in begrijpelijke taal uitgelegd. 

- Ik begrijp dat er risico's en gevaren verbonden zijn aan een chirurgische ingreep. Ik realiseer me dat er een kans 
is op infectie, pijn, moeilijk bewegen en allergische reacties.  

- Ik begrijp dat de in de bijsluiter genoemde complicaties vaker voorkomen bij mensen die overgewicht hebben, 
roken of een geschiedenis van longaandoeningen of andere chronische aandoeningen hebben.  

- De plastisch chirurg en zijn/haar team heeft de operatie met mij naar mijn tevredenheid besproken. Ik heb dit 
formulier volledig gelezen of iemand heeft het voor mij in begrijpelijke wijze vertaald of voorgelezen.  

- Ik heb de gelegenheid gekregen om vragen te stellen over mijn operatie. De risico's van de procedures en de 
risico's en gevaren heb ik begrepen. Alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 
Hierbij verklaar ik dat ik mijn wensen met de plastisch chirurg heb kunnen bespreken en dat al mijn vragen zijn 
beantwoord. Alle punten die van belang zijn, zijn in een gesprek met de plastisch chirurg naar voren gekomen. 
 
De voorgenomen ingreep betreft: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Patiëntensticker: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………… 
Handtekening patiënt:      Handtekening van behandelaar of vertegenwoordiger van 

behandelaar: 
 
Plaats: ……………………………………………………………… Datum: ……………………………………………………………… 


