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Geïnformeerde toestemmingsverklaring   
 

Er is een chirurgische ingreep gepland op ….…. /….….. /………………. in de o2 Clinic / 2pass Clinic  
(Ringlaan 51, 2600 Berchem, België).  De procedures worden in een voorstel aan de patiënt gestuurd. 
 
De geplande chirurgische ingreep is dezelfde als die in het voorstel naar de patiënt is gestuurd: 

• Ja 
• Nee: er zijn een paar kleine aanpassingen gemaakt, die nauwkeurig zijn omschreven in het 

pre- operatieformulier van de arts en die zijn met de patiënt doorgesproken, namelijk: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
• Bij de chirurgisch ingreep wordt    ……………………………………………………………..   

anesthesie toegepast.(kies: lokaal, lokaal met verdoving, algemene anesthesie) 
 

• Ik begrijp als patiënt dat naast de risico’s van een chirurgische ingreep ook anesthesie risico’s met 
zich mee kan brengen. Lokale anesthesie met verdoving wordt toegepast om u tijdens de procedure 
comfortabeler te voelen en onderdrukt het bewustzijn. Hoewel veel mensen tijdelijk milde 
bijwerkingen ervaren, is algemene anesthesie op zich buitengewoon veilig. Zeer zeldzame 
complicatie die bij oudere patiënten vaker voor kunnen komen zijn onder meer: Tijdelijke mentale 
verwardheid, longinfecties, beroerte, hartaanval, dood. De risico’s zijn aan me uitgelegd en ik vind 
dat ik genoeg informatie heb gekregen om toestemming te geven. 

• De voorgestelde anesthesie is mij duidelijk uitgelegd en ik heb de mogelijkheid gehad om daarover 
en over andere opties vragen over te stellen. Mij is medegedeeld dat ik na een procedure met 
verdoving 1 week geen        auto kan rijden. 

• Potentiële complicaties van chirurgie zijn onder meer: 

Bij gelaatschirurgie: 

• permanente gevoelloosheid 
• Verandering van de gevoeligheid en het gevoel van de huid op een aantal plekken (rondom 

de incisies en op behandelde plekken, vooral maar niet uitsluitend op de schedel en de kaak) 
• infectie 
• hypertrofisch litteken (= breed, dik litteken) 
• asymmetrie 
• esthetisch geen mooi resultaat 
• over-/ondercorrectie 
• partieel verlies van haar (meestal tijdelijk) 
• kinplastiek: fractuur van de onderkaak (zeer zelden) 
• kinplastiek: devitalisatie van de voortanden onder (zeer zelden) 
• tijdelijke plaatselijke gezichtsverlamming/ spierzwakte (normaal) 
• permanente plaatselijke gezichtsverlamming/ spierzwakte (zeer zelden, bij oudere 

patienten regelmatig voorkomend) 
• rhinoplastiek: problemen met ademhalen en/of ruiken 
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• over het algemeen is er meer risico op beschadiging van zenuwen en spieren tijdens 
secundaire  chirurgie (reeds geopereerd in het zelfde gebied), omdat littekenweefsel als 
gevolg van eerdere operaties de toegang tot het operatieveld kan bemoeilijken. 

 
 Bij lichaamschirurgie: 

• Het is mogelijk, hoewel ongebruikelijk, om een bloeding te krijgen tijdens of na de operatie. 
Mocht er een postoperatieve bloeding optreden, kan een spoedbehandeling nodig zijn om 
opgehoopt bloed af te voeren of u kunt een bloedtransfusie nodig hebben, hoewel dit zelden 
voorkomt. Zware activiteiten te snel na de operatie kunnen leiden tot een verhoogde kans op 
bloedingen en een extra operatie. Het is belangrijk dat u de postoperatieve instructies opvolgt 
en dat u inspanningen gedurende de aangegeven tijd.  

• Neem geen aspirine of ontstekingsremmende medicatie gedurende ten minste tien dagen 
voor of na de operatie, omdat dit het risico op bloedingen kan verhogen. Niet-voorgeschreven 
"kruiden" en voedingssupplementen kunnen het risico op chirurgische bloedingen verhogen. 

• Hematomen kunnen op elk moment optreden, meestal in de eerste drie weken na verwonding 
van het operatiegebied. Als bloedtransfusies nodig zijn om bloedverlies te behandelen, 
bestaat het risico op bloedgerelateerde infecties zoals hepatitis en HIV (AIDS). Heparine-
medicijnen die worden gebruikt om bloedstolsels in aders te voorkomen, kunnen leiden tot 
bloedingen en verlaagde bloedplaatjes veroorzaken. 

• Bepaalde medische aandoeningen, voedingssupplementen en geneesmiddelen kunnen de 
genezing vertragen en hinderen. 

• Door overmatig gewichtsverlies kan de genezing vertraagd worden, met als gevolg dat de 
incisies uit elkaar vallen, infecties ontstaan en weefsel kan veranderen waardoor extra 
medische verzorging, chirurgie en langdurige ziekenhuisopnames nodig zijn. Diabetes of 
medicijnen zoals steroïden kunnen leiden tot langdurige genezingsproblemen. 

• Roken leidt tot vertraging van het genezingsproces, waardoor vaak een extra operatie nodig is.  
Een verstoorde of vertraagde wondgenezing is mogelijk. Sommige delen van de huid kunnen 
niet normaal genezen en het kan lang duren om te genezen. Gebieden van de huid kunnen 
afsterven. Frequente verbandwisselingen of verdere chirurgie kan nodig zijn om het niet-
genezen weefsel te verwijderen. 

• Personen met een verminderde bloedtoevoer naar het weefsel als gevolg van een operatie of 
bestraling in het verleden lopen een verhoogd risico op vertraagde wondgenezing en een 
slecht chirurgisch resultaat. Er zijn algemene risico's verbonden aan genezing zoals zwelling, 
bloeding, en de duur van de operatie en de anesthesie. Die kunnen de volgende zaken 
veroorzaken: een langer herstel en de mogelijkheid van extra chirurgie, kleurveranderingen, 
vormveranderingen, infectie, het niet voldoen aan doelstellingen en verwachtingen, en extra 
kosten voor de patiënt. 

• Patiënten met aanzienlijke huidverslapping (patiënten die faceliften, borstliften, 
buikwandcorrecties en lichaamsliften wensen) zullen na de operatie misschien dezelfde 
verslapte huid blijven hebben. De kwaliteit of de elasticiteit van de huid zal niet veranderen en 
de verslapping van de huid zal zich in de toekomst opnieuw voordoen, bij sommigen sneller 
dan bij anderen. 

• Overmatige stevigheid kan na de operatie optreden als gevolg van interne littekenvorming. 
Het optreden hiervan is niet te voorspellen. Aanvullende behandeling, waaronder chirurgie, 
kan noodzakelijk zijn. Contour- en vormonregelmatigheden kunnen optreden. Zichtbare en 
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voelbare rimpels van de huid kunnen optreden. Resterende huidonregelmatigheden aan de 
uiteinden van de incisies of "hondenoren" zijn altijd mogelijk wanneer er teveel overtollige 
huid is. Dit kan mettertijd verbeteren, of het kan chirurgisch worden gecorrigeerd. Enige 
bloeduitstorting en zwelling komen normaal voor. 

• De huid op of nabij de operatieplaats kan er lichter of donkerder uitzien dan de omringende 
huid. Hoewel ongewoon, kunnen zwelling en huidverkleuring gedurende lange perioden 
aanhouden en, in zeldzame situaties, blijvend zijn. 

• Er zijn zenuwuiteinden die betrokken kunnen raken bij genezende littekens tijdens operaties 
zoals zuig-ondersteunde lipectomie, abdominoplastie, facelifts, bodylifts en 
extremiteitschirurgie. Hoewel er misschien geen grote zenuwletsel is, kunnen de kleine 
zenuwuiteinden tijdens de genezingsperiode te actief worden en een pijnlijke of 
overgevoelig gebied veroorzaken als gevolg van de kleine gevoelszenuw die betrokken is bij 
littekenweefsel. Vaak kan dit door massage en vroegtijdig niet-chirurgisch ingrijpen worden 
verholpen. Het is belangrijk om postoperatieve pijn met uw chirurg te bespreken. 

• Jeuk, gevoeligheid of overdreven reacties op warme of koude temperaturen kunnen na de 
operatie optreden. Meestal verdwijnt dit tijdens de genezing, maar in zeldzame situaties kan 
het chronisch zijn. 

• Wonden kunnen na de operatie loslaten. Indien dit gebeurt, kan een bijkomende behandeling, 
inclusief een operatie, noodzakelijk zijn. Bij de meeste operatietechnieken worden diepe 
hechtingen gebruikt. U kunt deze hechtingen na de operatie voelen of opmerken. 
Hechtingen kunnen spontaan door de huid heen prikken, zichtbaar worden of irritatie 
veroorzaken waardoor hechtingen moeten worden verwijderd. 

• Infectie is ongebruikelijk na de operatie. Als er een infectie optreedt, kan een aanvullende 
behandeling met antibiotica, ziekenhuisopname, of een extra operatie noodzakelijk zijn. Het is 
belangrijk dat u uw chirurg op de hoogte brengt van eventuele andere infecties, zoals een 
ingegroeide teennagel, insectenbeet of urineweginfectie. Externe infecties, infecties in 
andere delen van het lichaam, kunnen leiden tot een infectie in het geopereerde gebied. 

• Elke operatie laat littekens na, sommige meer zichtbaar dan andere. In geval van 
implantaatgebruik kunnen kapselvorming, contractie en infectie leiden tot extrusie of 
verwijdering van het implantaat. Implantaten kunnen scheuren, breken of chronische pijn 
veroorzaken. In zeldzame gevallen kunnen ziekten van de witte bloedcellen optreden als 
reactie op siliconenimplantaten. Hoewel een goede wondgenezing na een chirurgische 
ingreep wordt verwacht, kunnen er abnormale littekens ontstaan in de huid en diepere 
weefsels. 

• Littekens kunnen onaantrekkelijk zijn en een andere kleur hebben dan de omringende 
huidskleur. Het uiterlijk van littekens kan ook variëren binnen hetzelfde litteken. Littekens 
kunnen asymmetrisch zijn (aan de rechter- en de linkerkant van het lichaam verschillend 
lijken). Er kunnen zichtbare sporen van hechtingen in de huid zijn. In sommige gevallen 
kunnen littekens een chirurgische revisie of behandeling gebruiken. 

• Er is kans op letsel aan dieper gelegen structuren zoals zenuwen, bloedvaten, spieren en 
longen (pneumothorax) tijdens elke chirurgische ingreep. De kans dat dit gebeurt, varieert 
naargelang het type procedure die wordt uitgevoerd. Letsel aan diepere structuren kan 
tijdelijk of permanent zijn. 

• Diep in de huid gelegen vetweefsel kan afsterven. Dit kan leiden tot gebieden van hardheid in 
de huid. Aanvullende chirurgie om de gebieden van vetnecrose te verwijderen kan 
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noodzakelijk zijn. Er kunnen contouronregelmatigheden in de huid optreden die het gevolg 
kunnen zijn van vetnecrose. In het geval van perioculaire chirurgie kunnen blindheid, 
ectropion, verlies van oogwimpers, blootstelling van het hoornvlies en droogheid het gevolg 
zijn. 

• In zeldzame gevallen kan vocht zich ophopen tussen de huid en de onderliggende weefsels na 
een operatie, trauma of zware inspanning. Als dit probleem zich voordoet, kunnen 
aanvullende procedures nodig zijn om het vocht af te voeren. 

• Zowel plaatselijke als algehele anesthesie houdt risico's in. Er is een kans op complicaties, 
letsels en zelfs overlijden door alle vormen van chirurgische anesthesie of sedatie. In zeldzame 
gevallen kan uw chirurgische ingreep ernstig trauma veroorzaken, vooral wanneer meerdere 
of uitgebreide procedures worden uitgevoerd. Hoewel ernstige complicaties zeldzaam zijn, 
kunnen infecties of overmatig vochtverlies leiden tot ernstige ziekte en zelfs de dood. Als er 
chirurgische shock optreedt, zijn een ziekenhuisopname en aanvullende behandeling 
noodzakelijk. 

• Patiënten zullen pijn ervaren na de operatie. Pijn van verschillende intensiteit en duur kan 
optreden en aanhouden na de operatie. Chronische pijn kan zeer zelden optreden door 
zenuwen die bekneld raken in littekenweefsel of door uitrekking van het weefsel. 

• Cardiale en pulmonale complicaties: Pulmonale complicaties kunnen optreden als gevolg van 
bloedklonters (longembolie), vetophopingen (vetembolie) of gedeeltelijke ineenstorting van 
de longen na algehele anesthesie. Longembolieën kunnen in sommige omstandigheden 
levensbedreigend of fataal zijn. Inactiviteit en andere aandoeningen kunnen de kans op kleine 
bloedklonters die naar de longen gaan vergroten, waardoor een grote bloedklonter ontstaat 
die de dood tot gevolg kan hebben. 

• Het is belangrijk dat u met uw arts bespreekt of u een voorgeschiedenis van zwelling in uw 
benen of bloedklonters heeft die kunnen kunnen bijdragen aan deze aandoening. 
Hartcomplicaties zijn een risico bij elke operatie en anesthesie, zelfs bij patiënten zonder 
symptomen. 

• Als u last krijgt van kortademigheid, pijn op de borst of een ongewone hartslag, roep dan 
onmiddellijk medische hulp in. Als een van deze complicaties zich voordoet, kan een 
ziekenhuisopname en aanvullende behandeling nodig zijn. 

• In zeer zeldzame gevallen zijn er lokale allergieën voor tape, hechtmateriaal en lijm, 
bloedproducten, lokale preparaten of geïnjecteerde middelen gemeld. Ernstige systemische 
reacties waaronder shock (anafylaxie) kunnen optreden als reactie op geneesmiddelen die 
tijdens de operatie worden gebruikt en op recept verkrijgbare geneesmiddelen. Allergische 
reacties kunnen een bijkomende behandeling vereisen. 

• Het is mogelijk dat het lichaam er na de operatie niet symmetrisch uitziet. Factoren zoals 
huidskleur, vetophopingen, prominentie van het skelet en spierspanning kunnen bijdragen 
aan de normale asymmetrie van de lichaamskenmerken. De meeste patiënten hebben 
verschillen tussen de rechter- en linkerkant van hun lichaam voordat er een operatie wordt 
uitgevoerd. Aanvullende chirurgie kan nodig zijn om te proberen de asymmetrie te 
verminderen. 

• De mogelijkheid bestaat dat grote hoeveelheden vloeistof met verdunde plaatselijke 
verdovingsmiddelen en epinephrine die tijdens de operatie in vetophopingen wordt 
geïnjecteerd, kan bijdragen tot overbelasting van vloeistof of een systemische reactie op 
deze geneesmiddelen. Aanvullende behandeling, waaronder ziekenhuisopname, kan 
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noodzakelijk zijn. 
• Aanhoudende zwelling in de benen kan na de operatie optreden. 
• Hoewel goede resultaten worden verwacht, is er geen garantie of waarborg, expliciet of 

impliciet, over de resultaten die kunnen worden verkregen. U kunt teleurgesteld zijn over de 
resultaten van de operatie. Asymmetrie, onverwachte vorm en grootte, verlies van functie, 
wondverstoring, slechte genezing en verlies van gevoel kunnen na de operatie optreden. De 
maat kan onjuist zijn. De plaats of het uiterlijk van het chirurgische litteken kan 
onbevredigend zijn. Het kan nodig zijn om een aanvullende operatie uit te voeren om uw 
resultaten te verbeteren. 

• Als patiënt realiseer ik me dat de gehoopte resultaten niet kunnen worden gegarandeerd of 
geclaimd. De huidweefsels hebben 6 weken nodig om te herstellen van zwelling en blauwe plekken. 
Er is een herstel van   een jaar tot twee jaar nodig, voordat een adequate beoordeling van het resultaat 
kan worden gemaakt. 

• In sommige gevallen kan revisie-chirurgie noodzakelijk zijn. Deze bedragen € 1000 voor ingrepen 
onder narcose en € 500 voor ingrepen onder plaatselijke verdoving. Hierbij zijn inbegrepen: 
• Anesthesie 
• Ziekenhuiskosten 
• Speciale materialen 

 
• Ik, de patiënt, verklaar hierbij dat ik door Dr. Xander Bakker voldoende ben geïnformeerd over de 

chirurgische  ingreep en dat ik hem toestemming geef die uit te voeren. Tijdens het gesprek heb ik de 
mogelijkheid gekregen om mijn twijfels te uiten en op te lossen en heb ik alle bijkomende informatie 
gekregen die ik graag wilde hebben. Daarom acht ik mijzelf in staat om de potentiële risico’s af te 
wegen tegen het nut en de voordelen die deze behandeling me kunnen bieden. Ik ga daarbij de strikte 
postoperatieve instructies volgen die me worden aanbevolen. 

• Ik geef Dr. Bakker de toestemming om – indien er zich een medisch noodgeval voordoet – een andere 
procedure uit te voeren dan de procedures die hierboven werden besproken. 

• Ik begrijp de volledige inhoud van deze overeenkomst en bevestig dat ik alle vragen eerlijk heb 
beantwoord met betrekking tot mijn medische voorgeschiedenis. Ik heb geen verdere vragen en 
ben het eens met deze  toestemming.  

• De relatie tussen de patiënt en de behandelende arts valt onder de jurisdictie van de Belgische 
wet. Elk mogelijk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbank van Antwerpen. 

• Ik bevestig dat ik ten minste 7 dagen heb gekregen om na te denken over het voorstel vanaf het 
moment van het eerste  consult en mijn toestemming voor behandeling. 

 
Naam patiënt: 
 
…………………………………………………………... 
 
Huidige datum: ….…. /….….. /………………………. 
 
Plaats: Antwerpen, België 

Handtekening patiënt: 
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Betaalgegevens chirurg: 
 

Naam  
Moylandt BV  
Tnv XR Bakker  
 
Adres (optioneel)  
Binnenweg 67, 2101 JC Heemstede NL  
Name bank  
ABN AMRO Bank  
IBAN NL 63 ABNA 0500092141  
BIC ABNANL2A  
 
Memo / betalingsreferentie:  
xaba/O2clinic/de code uit uw reservatiemail + uw naam 
 
bv. xaba/O2clinic/CJRB4IZChantalKoppens 
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