Moorselbaan 164 – 9300 Aalst
Tel. 053 / 72 41 11

Bloklaan 5 – Asse
Tel. 02/300 61 11

Dagkliniek X3N
Tel. 053 / 72 40 87
Tel. 053 / 72 44 28

VE Gastro-Enterologie
Tel. 02/300 60 90

Campus Ninove
Tel. 054/31 21 11

Door u en uw geneesheer werd afgesproken dat u een ambulante behandeling zal ondergaan op
……………………………………………………….. (datum) om ………………… (uur) op
 dagkliniek ……… (u meldt zich 20 min. voordien aan op de dienst inschrijvingen)


U brengt mee:
- Identiteitskaart
- Deze ingevulde vragenlijst
- Bloedgroepkaart
- Thuismedicatie (in verpakking)
- Resultaten van pré-operatieve onderzoeken en/of RX-foto’s
- Eventuele verzekeringsattesten die moeten ingevuld worden door uw behandelend geneesheer



U dient nuchter te zijn (niet gegeten of gedronken)
 Vanaf 12 uur ’s nachts
 Vanaf 8 uur ’s morgens, na licht ontbijt
 Neen



U stopt bloedverdunnende medicatie vanaf …………………. (in overleg met uw huisarts).



Om veiligheidsredenen is het aan te raden niet zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten. U mag
zelf geen voertuig besturen. Best zal u de eerste 24h na het onderzoek niet alleen thuis zijn.



Gebruik geen make-up en/of nagellak de dag van de ingreep.



Piercings MOETEN verwijderd worden.



Juwelen en waardevolle voorwerpen laat u thuis.



Na de ingreep / onderzoek wordt u ontslaan door uw behandelend geneesheer en/of anesthesist.



Richtlijnen met betrekking tot het onderzoek, controle-afspraak, eventuele medicatievoorschriften
worden u meegegeven.



Om medische redenen kan een hospitalisatie noodzakelijk zijn.

Pre-operatieve vragenlijst dagziekenhuis
NAAM: ………………………………..

VOORNAAM: ………………………………..

LEEFTIJD: …………… GEWICHT: …………... LENGTE: ……………. BLOEDGROEP: …………
Telefoon: ……………… Te contacteren persoon: Naam: ………………………. Tel.: ………………..
Huisarts: Dr. ………………………………………………………………………………………………
Dit formulier blijft strikt vertrouwelijk. Het dient uitsluitend om ons toe te laten u de best
mogelijke zorgen te verlenen, aangepast aan uw persoonlijke toestand.
1. Voor welke ingreep / onderzoek wordt u opgenomen? …..……………………………………………
En eventueel welke kant? …………………………..………………………………………………….
2. Werd u vroeger reeds geopereerd? ……………………………………………………………….……
- Welke operaties en wanneer? ………………………………………………………………………
- Werd u toen volledig in slaap gedaan? …………………………………………………………….
- Vertoonde u toen ongewone reacties (brakerig, duizelig) na plaatselijke of algemene verdoving?
………………………………………………………………………………………………………
3. Bent u overgevoelig aan:
- Contraststof
- Medicatie
- Ontsmettingsmiddelen
- Kleefpleister
- Latex
- Andere

 Neen /  Ja
 Neen /  Ja
 Neen /  Ja
 Neen /  Ja
 Neen /  Ja
Klachten: ……………………….…………..
……………………………………………………………………..

4. Lijdt u aan:
- Hepatitis
 Neen /  Ja
- Hoge bloeddruk
 Neen /  Ja
- Hartkleplijden
 Neen /  Ja
- Hartziekten
 Neen /  Ja
- Longaandoeningen
 Neen /  Ja
- Diabetes
 Neen /  Ja
 Tabletten /  Inspuitingen
- Spataders
 Neen /  Ja
- Andere ziekten: ………………………………………………………………….…………………
5. Blijft u na verwondingen of een tandextractie zeer lang nabloeden? ………………………………….
6. Rookt u?  Ja /  Neen - Hoeveel? …………………………..
7. Gebruikt u regelmatig alcohol?  Ja /  Neen - Hoeveel? ………………………………
8. Neemt u regelmatig geneesmiddelen?  Ja /  Neen
Welke? ………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
9. Heeft u een kunstgebit of losstaande tanden? ………………………………….
10. Bent u nuchter?  Ja /  Neen
11. Andere opmerkingen …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening verpleegkundige: ……………………. Handtekening anesthesist: …………………….

Toestemming
INFORMATIE OVER COLOSCOPIE
Opdat u goed ingelicht zou zijn over het geplande onderzoek, vragen wij u de volgende informatie
aandachtig te lezen.
In overleg met uw behandelende dokter werd beslist een endoscopisch onderzoek van de dikke darm uit
te voeren. Hierbij wordt een soepel instrument (endoscoop) langsheen de anus opgeschoven tot het eind
van de dikke darm. Het slijmvlies van de darm wordt nauwkeurig onderzocht. Tijdens dit onderzoek
kunnen weefselstaaltjes (biopsies) worden genomen voor bijkomend microscopisch onderzoek. Indien er
poliepen zijn, worden deze waar mogelijk meteen weggenomen. Soms is het mogelijk dat er in functie
van de bevindingen tijdens het onderzoek beslist wordt om een bijkomende behandeling uit te voeren
(ballondilatatie van een vernauwing, stelpen van een bloeding, …).
De voorbereiding van de darm voor het onderzoek werd u uitvoerig uitgelegd.
Tijdens het onderzoek wordt u door de anesthesist in een lichte narcose gebracht zodat het onderzoek
zeer comfortabel kan verlopen. Dit gebeurt door intra-veneuze inductie. Dit betekent echter dat u niet
zonder begeleiding het ziekenhuis kan verlaten. U mag zelf geen voertuig besturen. Best zal u de eerste
24h na het onderzoek niet alleen thuis zijn.
Hoewel uitzonderlijk, is het mogelijk dat een verwikkeling optreedt. De meest frequente zijn perforatie
(0,2 %) en bloeding (0,2 %). Beiden treden meestal op na het wegnemen van een poliep.
Bij een perforatie of scheurtje in de darm moet dit gesloten worden. Meestal is hiervoor een kijkoperatie
noodzakelijk.
Een bloeding wordt endoscopisch gestelpt. Zeer uitzonderlijk is hiervoor een radiografische of
heelkundige behandeling nodig.
Indien een verwikkeling optreedt, dient u in het hospitaal te blijven voor verdere observatie en/of
behandeling.

Ik stem in met het onderzoek en verklaar dat ik hierover voldoende en duidelijk werd ingelicht.
Handtekening + stempel arts:

Datum: …………….……………….….……..
Gelezen en goedgekeurd,
Handtekening: ………………………………..

Bij problemen na de ingreep kan u terecht bij:







Uw huisarts
Uw behandelende geneesheer
Het dagziekenhuis tot 18 uur:
o Campus Aalst: dagkliniek X3N: 053/72 40 87, 053/72 41 25
o Campus Asse: dagkliniek : 02/300 62 89
o Campus Ninove: dagkliniek: 054/31 21 05
Het OLV Ziekenhuis - campus Aalst, na 18 uur en tijdens het weekend: tel. 053/72 42 48
Het OLV Ziekenhuis – campus Asse, na 18 uur en tijdens het weekend: tel. 02/300 63 61

INGEVULD MEEBRENGEN EN AFGEVEN IN HET DAGHOSPITAAL

