
urologie 

TOT | Trans-Obturator Tape 



p 2 

Als patiënt heeft u recht op informatie over uw aandoening en over 

de aanbevolen medische, eventueel chirurgische ingrepen.  

Deze brochure werd mede geschreven door de Belgische Associatie 

van Urologie mede dankzij het Verbond der Belgische Beroepsver-

eniging van Geneesheer-Specialisten en heeft als doel de patiënt te 

informeren over de behandeling, frequente bijwerkingen en meest 

voorkomende of ernstige complicaties die kunnen ontstaan. De bro-

chure is echter niet allesomvattend en gebaseerd op de huidige 

stand van de medische wetenschap. Tijdens de consultatie met de 

arts zal, voor zover als nodig, bijkomende relevante informatie wor-

den meegedeeld. 

Het deel achteraan de brochure omvat het concrete informatie- en 

toestemmingsformulier dat u moet ondertekenen alvorens tot de 

behandeling kan worden overgegaan.  

INCONTINENTIE  

Urine-incontinentie omvat elke onvrijwillige lekkage van urine dat 

ongemak veroorzaakt. Er bestaan verschillende vormen: 

□ Stressgerelateerde urine-incontinentie: lekkage die optreedt tij-

dens een inspanning zoals sporten, hoesten, lachen, niezen, wan-

delen, verandering van positie. 

□ Urge-incontinentie: bij een plotse en dringende behoefte om te 

urineren die niet tegen te houden is. 

□ Gemengde urine-incontinentie: combinatie van lekken bij inspan-

ning en urge-incontinentie. 
 

De oorzaken van stressincontinentie bestaan in zwakke bekkenbo-

demspieren verantwoordelijk voor de ondersteuning van de blaas en 

plasbuis, een zwakkere sluitspier van de plasbuis; de spier verant-

woordelijk voor het afdichten van de blaas. 

Een vrouw heeft gemakkelijker urine-incontinentie omdat haar ana-

tomie hiervoor meer voorbeschikt is. De urinebuis is zeer kort, de 
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sluitspier minder krachtig en het perine-

um verzwakt door een aantal openin-

gen: voor de doorgang van de plasbuis, 

de vagina en het rectum. Het perineum 

wordt daarbij nog zwaar op de proef ge-

steld tijdens de zwangerschap en vooral 

tijdens de geboorte. Hierbij komt nog dat de menopauze (ontbreken 

van hormonen) zorgt voor drogere mucosa en weefsels en een bijko-

mende fragiliteit. 

‘Perineum’ deel van het lichaam dat het klein bekken afsluit en waar de urine-

wegen, geslachtsdelen en rectum uitmonden. 

‘Urethra’ kanaal van de blaas naar de plasbuisopening die toelaat dat de uri-

ne wordt geëvacueerd. 

BEHANDELING 

Wanneer een bekkenbodemrevalidatie is mislukt of als de inconti-

nentie te belangrijk is, dan is een heelkundige ingreep één van de 

meest doeltreffende behandelingen om urineverlies tijdens bijvoor-

beeld sporten op te lossen. 

Interventietechniek  

Er wordt een smal strookje synthetisch materiaal onder de plasbuis 

geplaatst. De tape wordt geplaatst zonder spanning zoals een hang-

mat en geeft de urethra ondersteuning bij inspanningen om urine-

lekkage te voorkomen. Er bestaan ver-

schillende types band met verschillende 

introductiesystemen. De chirurg zal hierin 

een keuze maken in functie van de situa-

tie van de individuele patiënt en volgens 

zijn ervaring. 

Er wordt een kleine incisie van twee cm ter hoogte van de voorste 

vaginale wand gemaakt. Afhankelijk van het type band zullen twee 

incisies van een halve centimeter worden gemaakt net boven het 
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schaambeen aan weerszijden van de kleine schaamlippen of aan de 

basis van de dijen voor de passage van de strip. De insnijdingen wor-

den gesloten met hechtingen. Na de ingreep wordt een blaaskathe-

ter en/of tampon geplaatst.  

De duur van de interventie bedraagt ongeveer twintig tot dertig mi-

nuten. 

Niet elke urine-incontinentie echter kan opgelost worden door der-

gelijke ingreep.  

De keuze van een bepaalde techniek die uitgevoerd zal worden door 

uw arts, wordt bepaald nadat hij u heeft ondervraagd, onderzocht 

en zo nodig na bijkomende onderzoeken zoals bijvoorbeeld een uro-

dynamisch onderzoek. 

Medicatie 

Er is momenteel geen medicatie die zijn effect bewezen heeft bij 

stressgerelateerde urine-incontinentie. 

VOORBEREIDING VOOR DE OPNAME 

Preoperatieve consultatie 

Ter voorbereiding vinden soms preoperatieve onderzoeken plaats. U 

kan deze laten uitvoeren door uw huisarts die de resultaten ervan 

minstens 48u voor de ingreep aan de anesthesist van het AZ Jan Por-

taels bezorgt, in de daarvoor voorziene envelop in de preoperatieve 

map. Maar u kan deze preoperatieve onderzoeken ook laten uitvoe-

ren via de Preoperatieve Consultaties in het AZ Jan Portaels.  

Medicatie  

Het is uitermate belangrijk om tijdens het voorbereidend gesprek 

met de chirurg te vermelden indien u behandeld wordt met bloed-

verdunnende medicijnen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Asaflow©, 

Aggrenox©, Plavix©, Ticlid©, Sintrom©, Marcoumar©, Marevan©, ...  
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Omdat deze medicijnen de bloedstolling beïnvloeden, vormen zij 

een precair bloedingsgevaar tijdens en na de operatie.  

Mogelijk adviseert de arts tijdelijk te stoppen met het innemen van 

bepaalde medicatie voor de duur van de behandeling. Consulteer 

uw huisarts of specialist om zo nodig een vervangmiddel voor te 

schrijven.  

De medicatie Glucophage©, Methformine© of Methformax© wordt 

best 24u voor tot 48u na de ingreep gestopt (zie bijsluiter). 

Geneesmiddelen voor hart- en vaatproblemen, inclusief tegen hoge 

bloeddruk, voor longaandoeningen (puffs), voor schildklierproble-

men en voor epilepsie neemt u best zolang mogelijk door, ook op de 

ochtend van uw operatie door middel van een klein slokje water. 

Uitzonderingen zijn ACE-inhibitoren, sartanen en renine-inhibitoren. 

Deze worden op de ochtend van de ingreep beter niet ingenomen.  

Achteraan de brochure vindt u een overzicht met alle merknamen 

van bovenstaande geneesmiddelen.  

Allergieën  

Het is ook van belang mogelijke allergieën mee te delen om de nodi-

ge preventieve maatregelen te nemen. Voorbeelden kunnen zijn: la-

texallergie, contrastallergie, allergie voor bepaalde medicijnen of 

producten, … maar ook bepaalde voedingsstoffen. 

UW ZIEKENHUISVERBLIJF  

Opname 

Meestal wordt u opgenomen de dag van de operatie zelf. U zal de 

dag voordien telefonisch geïnformeerd worden omtrent het exacte 

opname-uur, tenzij er reeds in samenspraak met de arts een opna-

me-uur werd afgesproken.  

De operatie vindt plaats op de dag van opname, wat inhoudt dat u 

op de dag van opname nuchter moet zijn:  
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□ Een kleine maaltijd kan tot zes uur voor opname: twee beschui-

ten of boterhammen met confituur of ander zoet beleg. Geen 

kaas, vlees, yoghurt, melk of eieren. 

□ U mag tot gedurende twee uren voor opname drinken: liefst ge-

suikerde dranken zoals frisdrank, koffie of thee met suiker 

(zonder melk), vruchtensap zonder pulp. En dit maximum twee 

glazen per uur. 

□ Borstvoeding kan tot vier uren voor opname. 
 

Eens in het AZ Jan Portaels laat u zich inschrijven bij de dienst In-

schrijvingen. Na de administratieve formaliteiten, zal de baliemede-

werker u naar de verpleegafdeling verwijzen.  

Een zorgmedewerker van de verpleegafdeling zal u een kamer toe-

wijzen en u wegwijs maken. Het toekennen van eenpersoonskamers 

hangt samen met de beschikbaarheid en wordt vanuit de opname-

dienst geregeld. Tenzij omwille van medische redenen wordt een 

ereloonsupplement van 150% aangerekend voor een eenpersoons-

kamer. 

Indien nog niet gebeurd, ontvangt u op dit moment een preoperatie-

ve vragenlijst die u meteen dient te vervolledigen.  

Wat brengt u mee  

□ Uw thuismedicatie 

□ De ingevulde preoperatieve vragenlijst indien u deze vooraf ont-

vangen hebt van de arts. Zo niet krijgt u deze op de verpleegafde-

ling. 

□ Het door u ondertekende informatie- en toestemmingsformulier, 

zie achteraan deze brochure. 

□ Attesten van de werkgever, verzekering, … om te laten invullen 

□ Toiletgerief, handdoeken, washandjes 

□ Slaapkledij 

□ SIS- en identiteitskaart, bloedgroepkaart 
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Wij stellen alles in het werk om diefstallen te voorkomen, maar een 

ziekenhuis is en blijft een publieke plaats. Breng daarom geen waar-

devolle voorwerpen mee. Indien noodzakelijk kan u ze in bewaring 

geven in de ziekenhuiskluis. 

HET OPERATIEVERLOOP 

Preoperatieve voorbereidingen | voor de ingreep 

Indien er nog geen preoperatieve onderzoeken werden uitgevoerd, 

zullen deze eventueel nu nog dienen te gebeuren.  

Aan de hand van een vragenlijst zal het zorgteam u een aantal alge-

mene vragen stellen. Nadien ontvangt u een vragenlijst voor de an-

esthesie ter vervollediging en ondertekening. 

Het zorgteam bereidt u voor op de chirurgische ingreep, meet de no-

dige parameters zoals bloeddruk, pols, lichaamstemperatuur, ...  

□ Daarna trekt u het operatiehemdje aan. 

□ Sierraden, bril, contactlenzen, gebitsprothese, hoorapparaat, 

piercings, … moeten verwijderd zijn. Indien u niets hoort of be-

grijpt zonder hoorapparaat houdt u het best in tot in het opera-

tiekwartier. 

De verpleegafdeling wordt telefonisch verwittigd wanneer u in de 

operatiezaal wordt verwacht. Na gewaterd te hebben, wordt u met 

het bed naar het Operatiekwartier gebracht. 

De ingreep 

De keuze van anesthesie: plaatselijke verdoving, regionale anesthe-

sie (enkel het onderlichaam dat verdoofd wordt) of algemene verdo-

ving wordt bepaald in samenspraak tussen de chirurg en de anesthe-

sist op basis van de individuele voorgeschiedenis van de patiënt en 

rekening houdend met diens mening.  

Er wordt pas besloten de interventie uit te voeren nadat een eventu-

ele urineweginfectie werd uitgesloten door een recente urineanaly-

se. In geval van urineweginfectie, kan de operatie worden uitgesteld. 
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Eens de verdoving optimaal werkt zal de chirurg starten met de in-

greep.  

Postoperatief | na de operatie 

Na afloop wordt u in de ontwaakzaal van het Operatiekwartier opge-

volgd. Pas van zodra u volledig bij bewustzijn bent en geen pijn meer 

heeft, kan u na advies van de anesthesist terug gebracht worden 

naar de verpleegafdeling.  

Uw naasten kunnen zich steeds via de verpleegafdeling informeren 

over uw terugkomst uit het operatiekwartier. 

Terug op de verpleegafdeling 
Het zorgteam komt regelmatig langs om infuus, blaassonde, pijn en 

bloeddruk te controleren. Via het infuus krijgt u vocht en pijnstilling 

toegediend. Het is onnodig pijn te lijden. Meldt dit aan het zorgteam 

dat op advies van de arts de nodige (extra) pijnstilling zal toedienen.  

Als u goed wakker bent zal u in eerste instantie mogen drinken. Wan-

neer dit vlot verloopt, mag u waarschijnlijk nog dezelfde dag eten. 

Dag na de operatie 

De eerste dag na de chirurgische ingreep mag u uit bed en worden 

infuus, blaassonde en eventuele vaginale wiek verwijderd.  

Naderhand is het belangrijk dat u veel drinkt.  

Van zodra de sonde verwijderd is, moet u telkens op een bedpan 

plassen en het zorgteam verwittigen om te controleren of u uw blaas 

voldoende leegplast.  

Eens de arts is langs geweest, u goed kan plassen en er geen signifi-

cante verwikkelingen zijn, kan u in principe medisch ontslagklaar ver-

klaard worden. 
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ONTSLAG 

De arts zal de nodige attesten invullen, medicatie voorschrijven en 

een brief gericht aan uw huisarts meegeven. Van zodra de admi-

nistratie volledig in orde is en de arts u medisch ontslagklaar heeft 

verklaard, mag u het ziekenhuis verlaten. Verwittig nog even het 

zorgteam van de verpleegafdeling wanneer u daadwerkelijk vertrekt. 

Controleconsulatie  

Na drie weken verwacht de arts u terug met een volle blaas voor een 

controleconsult. Indien hiervoor geen afspraak werd gemaakt op het 

moment van uw ziekenhuisontslag, kan u best zo snel mogelijk een 

afspraak regelen via de dienst Consultaties.  

Wanneer een dokter verwittigen 

U contacteert best een arts indien u: 

□ Een hardnekkig branderig gevoel tijdens het urineren ervaart. 

□ Een verandering in urinegeur opmerkt. 

□ U een aanhoudende abnormale vaginale afscheiding heeft. 

□ Herhaalde urineweginfecties heeft. 

□ Frequente plasdrang of moeite met plassen heeft. 

□ Koorts boven 38 °C heeft. 

□ Bloedt of pijn heeft. 

TERUG THUIS 

De hersteltijd bedraagt gemiddeld twee weken. Deze termijn kan 

worden aangepast afhankelijk van uw beroep. 

De incisie in de vagina is vrij klein en verdwijnt spontaan. De hechtin-

gen zijn zelf oplosbaar en moeten dus niet verwijderd worden.  

Hoewel de procedure doorgaans met weinig pijn gepaard gaat, kan 

uw arts toch een pijnstiller en antibiotica voorschrijven die u na de 

operatie moet nemen. 

Tevens moet u gedurende drie weken een à tweemaal daags de vagi-
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na spoelen met een Iso-Betadine gynaecologische oplossing. Ook na 

het ontslag uit het ziekenhuis is het belangrijk om gedurende een ze-

kere tijd veel te blijven drinken.  

Na uw vertrek uit het ziekenhuis, kan u weer uw normale activiteiten 

hernemen. Vermijd wel zware inspanningen en het heffen van ge-

wichten (meer dan vijf kg) gedurende een periode van ongeveer drie 

maanden. Overgewicht en obesitas kunnen invloed hebben op het 

succes van de interventie.  

Baden vermijdt u best gedurende een maand. Douchen kan al on-

middellijk na de operatie. U moet zich onthouden van seksuele acti-

viteit en sport gedurende minstens vier weken. 

MOGELIJKE RISICO’S EN COMPLICATIES 

De techniek is sinds 1995 de standaardinterventie bij uitstek die bij 

vrouwen met stressincontinentie uitgevoerd wordt. Bij meer dan 

een miljoen vrouwen wereldwijd bedraagt het succespercentage 

meer dan 90%. Elke ingreep echter houdt risico op verwikkelingen 

in. Uw arts heeft deze reeds vooraf met u besproken. Hierna volgt 

een niet-exhaustieve lijst van algemene en specifieke complicaties. 

Tijdens de operatie 

Alle recente technieken voor het passeren van de strip zijn zeer veilig 

en complicaties tijdens de operatie zijn dan ook zeer zeldzaam. Per-

foratie van de blaas of plasbuis kan worden opgespoord door een 

cystoscopie tijdens de operatie. De perforatie is meestal onschuldig 

indien tijdig waargenomen, maar vereist wel dat de blaaskatheter 

een paar extra dagen langer blijft zitten om genezing te bevorderen. 

Bij het plaatsen van de sub-urethrale sling bestaat het risico op een 

darmperforatie, vasculaire schade of zenuwschade, met een fre-

quentie van minder dan 1%. 

Elke interventie, hoe klein ook, houdt risico’s in die onvoorspelbaar 

en uitzonderlijk zijn, maar daarom niet minder ernstig (hartaanval, 
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diepe veneuze trombose, longembolie, anafylactische shock op aller-

gie, ...). 

Na de operatie 

Een infectie van de urinewegen kan optreden enkele dagen na de 

operatie. Deze wordt gefavoriseerd door het plaatsen van een sonde 

tijdens de ingreep. Een antibioticakuur brengt snel genezing. Het 

bandje wordt zeer goed getolereerd en geïntegreerd in het lichaam. 

Het risico op infectie hiervan is relatief klein en uitzonderlijk. 

Meteen na de operatie kan het gebeuren dat de plasstraal minder 

krachtig is dan voorheen, wat het ledigen van de blaas bemoeilijkt. 

De arts kan beslissen de blaassonde langer te laten zitten tot de plas-

buis voldoende ontzwollen is. Indien de problemen blijven bestaan, 

kan tot een bijkomende ingreep beslist worden om de band te ver-

wijderen. 

Frequent en dringend plassen verdwijnt doorgaans na enkele dagen 

of weken. Als dit echter aanhoudt, contacteert u de chirurg. 

Van zodra de vaginale incisie genezen is, na ongeveer een maand, is 

er niks veranderd aan de seksualiteitsbeleving. Het is mogelijk dat u 

of uw partner het bandje in de vagina voelt. 

De ingreep vereist geen grote incisies of traumatische acties. De pijn 

is dan ook meestal gering in sterkte en tijd. U kan eventueel pijn of 

krampen voelen aan de basis van uw dijen. 

De eventuele huidincisies genezen binnen een tijdspanne van tien 

dagen. Ter hoogte van de vagina kunnen zich soms blijvende litte-

kens voordoen. 

Verwittig uw arts bij aanhoudende abnormale vaginale afscheiding. 

Zelfs al worden de materialen van de bandjes goed verdragen, het 

blijft toch een vreemd voorwerp in het lichaam. Erosie van de plas-

buis of de voorste vaginawand komt slechts zelden voor. Een volledi-

ge afstoting van het bandje door het lichaam is eerder uitzonderlijk. 
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Daarna 

Regelmatige controle is noodzakelijk. Contacteer uw arts eenmaal 

per jaar of bij afwijkingen zoals frequente plasdrang, moeite met 

plassen, herhaalde urineweginfecties, abnormale vaginale afschei-

ding.  

TOT SLOT 

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra 

informatie naast de gesprekken met de behandelend uroloog. Bij-

zondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. 

Dit zal altijd door de uroloog kenbaar worden gemaakt. 

Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan de arts of het 

zorgteam.  

De dienst Urologie wenst u alvast een spoedig herstel. 

MERKNAMEN GENEESMIDDELEN 

Alle merknamen van de ACE-inhibitoren, sartanen en renine-

inhibitoren.  

Alle merknamen van METFORMINE, al dan niet in combinatie. 

Eucreas     Metformine Teva  

Glucovance     Metformine Sandoz  

Glucophage     Metformine Pfizer  

Janumet     Metformax  

Metformine Mylan   

Alle merknamen van de ACE-inhibitoren, sartanen en renine-

inhibitoren, al dan niet in combinatie. 

ACE-inhibitoren 

Accupril  Coversyl  Perindopril Sandoz 

Accuretic Coversyl plus Preterax 

Capoten Doccaptropri Quinapril EG 
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Captopril Apotex  Enalapril EG   Quinapril Mylan 

Captopril EG   Enalapril Mylan  Quinapril Sandoz 

Captopril Kela   Fosinil    Ramipril EG 

Captopril Mylan   Inhibace   Ramipril Pfizer 

Captopril Sandoz  Lercaprel   Ramipril Sandoz 

Cibacen     Lisinpril EG   Renitec 

Co-Enalapril    Lisinopril Pfizer  Takzo 

Co-Inhibace    Lisinopril Sandoz Tritace 

Co-Lisinopril   Lisinopril Teva  Tritazide 

Co-Quinapril   Lisinopril Ratiofarm Zestril 

Co-Ramipril    Lisinopril Mylan  Zestoretic 

Co-Renitec    Perindapam   Zanicombo 

Coperindo    Perindocyl   Zopranol 

Coveram    Perindopril Mylan Zopranol plus 
 

Sartanen 

Aprovel   Kinzalkomb   Losartan plus EG 

Atacand   Kinzalmono   Micardis 

Atacand plus   Exforge    Micardis plus 

Belsar   Exforge HCT   Olmetec 

Belsar plus   Forzaten   Olmetec plus 

Co-Aprovel   Forzaten HCT  Sevikar 

Co-Diovane   Loortan    Sevikar HCT 

Co-Losartan Apotex   Loortan plus  Teveten 

Co-Losartan Mylan   Losartan Apotex  Teveten plus 

Co-Losartan Sandoz   Losartan Eg   Twynstar 

Co-Losartan Teva   Losartan Mylan  Valsartan Apotex 

Co-Valsartan   Losartan Pfizer  Valsartan EG 
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Cozaar   Losartan Sandoz  Valsartan Mylan 

Cozaar plus   Losartan Teva  Valsartan Sandoz 

Diovane   Losartan Sandoz  Valsartan Teva 

Kinzalkomb   Losartan Teva  
 

Renine-inhibitoren 

Rasilez   Rasilez HCT 
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Verpleegafdeling Heelkunde 1 | T 02 257 57 60 

Consultaties AZ Jan Portaels | T 02 257 51 73 

Preoperatieve consultaties | T 02 257 54 44 
 

Consultatie privé | T 02 253 31 33 

Grote markt 21, 1800 Vilvoorde 
Nieuwelaan 63, 1860 Meise 
 

Consultatie MCH | T 02 785 03 45 
Hardlaan 69, 1970 Wezenbeek-Oppem 



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels vzw 
Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50 

info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be 



Informatie– en toestemmingsformulier  

Deze informatie is niet bestemd om u te verontrusten, maar om u vol-
doende te informeren zodat u kan beslissen of u deze ingreep al dan 
niet wenst te ondergaan. 
Ondergetekende, _________________________________ geboren op, 
__________ verklaart uitdrukkelijk dat tijdens de consultatie van 
___________ met dokter ______________________ is overeengeko-
men dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is vanaf ____________ in 
het AZ Jan Portaels om op _____________ een TOT (suburethraal 
bandje) te ondergaan voor stressgerelateerde incontinentie. 
De arts heeft mij precieze inlichtingen meegedeeld over mijn gezond-
heidstoestand. Hij heeft mij in eenvoudige en verstaanbare termen de 
mogelijke evolutie van mijn gezondheidstoestand omschreven, indien 
niet tot de geplande ingreep of procedure wordt overgegaan. Hij heeft 
mij ingelicht over eventuele alternatieve behandelingen, elk met hun 
voor- en nadelen. De arts heeft mij duidelijk de aard, doel en spoedei-
send karakter van de ingreep beschreven die zal uitgevoerd worden, de 
ongemakken die hieruit kunnen voortvloeien, alsook de tegenaanwij-
zingen, risico’s en nevenwerkingen van de ingreep, zowel op korte als 
lange termijn. Ook de duur van de ingreep/behandeling en de eventue-
le nazorg werden mij uitgelegd.  
Ik heb een brochure ontvangen over de geplande ingreep/behandeling.  
In het bijzonder heeft de arts mij gewezen op volgende zaken: het doel 
van de ingreep: behandeling van stress urine-incontinentie; de ernstige 
of frequente risico’s: tijdelijk inbrengen van een urinaire katheter, ver-
minderde straal bij het urineren, een vage last of branderig gevoel bij 
het plassen; occasionele risico’s: drang tot dringend of frequent urine-
ren, urineweginfectie die behandeld dient te worden met antibiotica, 
moeilijk plassen en de blaas niet leeg kunnen plassen; zeldzaam voor-
komende risico’s: problemen door de anesthesie of cardiovasculaire 
problemen die een hospitalisatie vereisen op de intensive care (zoals 
longontsteking, longembolie, beroerte, diepe veneuze trombose, myo-
cardinfarct), pijn, infectie in de nabijheid van de incisie, een darmperfo-
ratie, vasculaire of zenuwschade, erosie van de plasbuis of de voorste 
vaginawand/afstoting van het materiaal, overlijden. Specifieke risico’s 
in mijn situatie: ___________________________________________ 
 













































 



Ik begrijp ook dat de geneeskundige klinische praktijk geen exacte we-
tenschap is en een opsomming van de mogelijke complicaties nooit vol-
ledig kan zijn. Ik begrijp dat er geen verbintenis/overeenkomst kan aan-
gegaan worden over het uiteindelijke resultaat van de ingreep/
procedure. 
De arts heeft me meegedeeld dat het medisch team tijdens de uitvoe-
ring van de ingreep genoodzaakt kan zijn de geplande ingreep uit te 
breiden met bijkomende handelingen die vooraf niet kunnen worden 
voorzien, maar medisch gezien absoluut noodzakelijk zijn voor het be-
houd of herstel van mijn gezondheidstoestand. Ik geef hierbij dan ook 
aan de arts mijn toestemming om tijdens de uitvoering van de geplan-
de ingreep elke bijkomende medische ingreep uit te voeren in geval van 
volstrekte medische noodzakelijkheid.  
Ik begrijp dat geen garantie kan gegeven worden dat een bepaalde arts 
de operatie uitvoert; maar deze arts zal de gepaste ervaring hebben.  
Ik verklaar bovendien op de hoogte te zijn van een vrij precieze raming 
van de financiële kostprijs van de geplande ingreep, zowel mijn per-
soonlijke bijdragen (remgeld) als het bedrag dat door de ziekteverzeke-
ring wordt betaald. 
De behandelend arts heeft mij de gelegenheid gegeven om vragen te 
stellen en hij heeft hierop voldoende en volledig geantwoord. Ik heb 
zijn antwoorden ook goed begrepen.  
Ik geef hierbij de toestemming voor de uitvoering van de hierboven 
omschreven ingreep onder de voorwaarden zoals hierboven uiteen ge-
zet. Ik geef toestemming om, indien nodig, tijdens of na de ingreep/
procedure bloedproducten toe te dienen. Ik geef toestemming om 
voor/tijdens/na bovenvermelde ingreep/procedure anoniem beeldma-
teriaal of foto’s te nemen, die later kunnen gebruikt worden voor me-
disch onderwijs of wetenschappelijke publicatie. 
Ik verklaar de arts correct en volledig te hebben ingelicht over mijn be-
staande gezondheidstoestand en zijn vragen hierover eerlijk te hebben 
beantwoord. 
 
Opgesteld te _________________________ op _______________  
Naam patiënt __________________________________________ 
Handtekening patiënt: 
 











































 



Naam arts die de informatie heeft verstrekt: _____________________ 
Handtekening arts die de informatie heeft verstrekt: 
 
 
 
Voor meer informatie kan u altijd terecht op de dienst Urologie. 
 
Dit informed consent document werd opgesteld onder de auspiciën van de 
werkgroep “Quality of care“ van de VZW Belgische Vereniging voor Urolo-
gie (BVU), VZW Société Belge D’urologie (SBU), De Belgische Beroeps-
verening voor Urologie (BBVU/APUB), Verbond der Belgische Beroepsver-
enigingen van Geneesheren- Specialisten (VBS-GBS) en de VZW Belgian As-
sociation of Urology (BAU) voor de klinische inhoud en het advocatenkan-
toor Dewallens & partners BVBA voor de juridische inhoud. 
Deze rechtspersonen, hun vertegenwoordigers of aangestelden aanvaar-
den geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de even-
tuele schade die, op welke manier dan ook, zou kunnen ontstaan door het 
gebruik, de onvolledigheid of de onjuistheid van de informatie in voorlig-
gende documenten. 
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