checklist
INFO PATIËNT
Naam:
Patiëntnummer:
Naam ziekenhuis:
Naam arts:
Afdeling:
Datum gesprek met de arts:

Aantekeningen:

checklist
INFO ARTS
Fabrikant van het implantaat:
Naam van het implantaat:
Engelse naam van het implantaat:
Type implantaat
Lotnummer:
Wat zijn de voor- en nadelen van dit implantaat?

Kan deze operatie ook gedaan worden zonder een implantaat te gebruiken?

Bekende bijwerkingen:

Langetermijneffecten:

Hoe lang is het implantaat al op de markt?
Kan ik pijn of ander ongemak verwachten na de operatie, en zo ja, hoe lang zal dat
aanhouden?

Wat zijn de ervaringen met dit implantaat en waar kan ik die ervaringen terugvinden?

Kan het implantaat weer verwijderd worden, en welke gevolgen kan dat hebben?

Is er een terugroepactie (zogenaamde ‘recall’) van dit implantaat bekend?
Zijn er waarschuwingen over dit implantaat bekend (bijvoorbeeld van de Food and Drug
Administration (FDA), de Amerikaanse toezichthouder)?

Is er een bijsluiter van dit product en mag ik die hebben?

checklist
TO DO
Vraag je dokter het formulier INFO ARTS voor je in te vullen.
Bedenk van tevoren wat je allemaal wilt vragen en noteer de vragen op papier.
Neem altijd iemand mee naar de afspraak die ervoor zorgt dat de vragen worden
beantwoord. Veel mensen raken overdonderd tijdens het gesprek met hun arts,
en kunnen op dat moment niet goed de gegeven informatie verwerken.
Zorg dat degene die meegaat voldoende op de hoogte is om relevante vragen
te kunnen stellen. Zorg dat het iemand is die dat durft te doen,
maar wel vriendelijk blijft.
Lukt het niet om iemand te vinden die met je mee kan, vraag dan om informatie
op papier, en/of vraag of je het gesprek mag opnemen voor privé-doeleinden
met bijvoorbeeld je telefoon zodat je het gesprek nog eens kunt naluisteren.
Durf alle vragen te stellen die in je op komen.
Zorg dat je arts tijd voor je neemt.
Bewaar de ingevulde formulieren zorgvuldig en langdurig: bijwerkingen en
negatieve effecten ontstaan vaak pas na verloop van tijd.
Ga er niet van uit dat iemand anders deze informatie voor jou bewaart.
Realiseer je dat dit over jouw lichaam gaat.
Leg dat vriendelijk uit als je arts geen medewerking wil geven.
Zelf opzoeken: is er een FDA waarschuwing over dit product bekend?
http://www.fda.gov/MedicalDevices/default.htm
Googel op zowel de Nederlandse als de Engelse productnaam naar ervaringen
met dit product
EXTRA SERVICE: Vind je het moeilijk om medewerking te vragen van je arts?
Laat dan Erin Brockovich, europarlementariër Glenis Willmott of Antoinette
het voor je doen en download het filmpje op je mobiel of tablet.
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VISITEKAARTJE
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ADRES
TELEFOONNUMMER
E-MAIL
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E-MAIL

