Informed Consent: opdracht medisch thermografisch onderzoek
Het belang van Informed Consent: http://www.knmg.nl/Dossiers-9/Dossiers-thematrefwoord/Patientenrechten/Informed-consent-3.htm
•

De patiënt moet een goed beeld hebben van zijn gezondheidstoestand (artikel 7:448 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek), zodat hij daarover verantwoorde beslissingen kan nemen.

•

Toestemming van de patiënt voor een behandeling is bovendien slechts geldig nadat de patiënt, voorafgaand aan het geven van toestemming, voldoende is geïnformeerd

Dit Informed Consent is opgemaakt volgens de richtlijnen van het KNMG en valt als zodanig onder de Nederlandse wet & regelgeving.
1. Ik heb begrepen dat het medische thermografie gebruik maakt van een infrarood camera, die de uitgestraalde infrarood lichaamswarmte meet en vertaald in een
digitaal warmtebeeld; een thermogram. Het onderzoek dient als preventief gezondheidsonderzoek. Door herkenning van asymmetrische warmtepatronen en
lokale abnormaliteiten van de lichaamstemperatuur is een fysiologische ontwikkeling te volgen. Het thermografisch onderzoeksrapport geeft slechts thermische
waarden weer die geen bevestiging zijn voor het al of niet aanwezig zijn van aandoeningen. Een Thermografisch onderzoeksrapport is bedoeld om te worden
gebruikt door uw behandelend arts als hulpmiddel ter beoordeling van uw gezondheid, signalen in het lichaam die mogelijk tot ziekten leiden veilig op te merken,
therapie te controleren en vervolg onderzoek te adviseren om diagnose te kunnen stellen. Het rapport is niet bedoeld voor zelfdiagnose en of behandeling.
2. Ik begrijp dat ik mij moet ontkleden en 15 minuten mijn lichaam moet laten afkoelen. Er is geen sprake van schadelijke straling en ik wordt niet aangeraakt.
3. Ik realiseer mij dat het thermografisch onderzoekrapport slechts door een arts of een ander medisch professional gebruikt wordt als aanvullend hulpmiddel bij de
evaluatie van mijn gezondheid en geen diagnose suggereert. Thermografie is geen op zich zelf staand meet instrument en kan verder onderzoek adviseren
waardoor een diagnose kan worden gesteld. Medisch regulier vervolgonderzoek eventueel in combinatie met laboratoriumuitslag levert de uiteindelijke diagnose.
4. Ik begrijp dat medische thermografie van de borst niet bedoeld is als vervanging, of een alternatief is voor of enige andere vorm van beeldvorming.
Mammografie, echografie, MRI zijn technologieën die de fysieke aanwezigheid van tumoren of wijzigingen in de structuur van het lichaamsweefsel zoeken.
Medische thermografie is daarom niet bedoeld als onderzoek op risico van kanker of om kanker in beeld te brengen. Wanneer er echter twijfelachtige thermische
waarden op mijn thermogram worden ontdekt, volgt een aanbeveling voor een diagnostisch vervolgonderzoek.
5. Ik ben geïnformeerd dat het medisch centrum en of de arts / therapeut waar ik het onderzoek heb laten uitvoeren, niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het
thermografisch onderzoekrapport of aansprakelijk kan worden gesteld door gebruikmaking van verstrekte informatie.
6. Ik heb begrepen dat de thermograaf die het medisch thermografisch onderzoek verzorgt en de arts die deze beelden interpreteert niet borstabnormaliteiten
behandelt en of diagnosticeert.
7. Ik heb begrepen en geef toestemming dat de medische thermografie foto’s, zoals van mij gemaakt, samen met zowel mijn persoonlijke gegevens als mijn
relevante medische vragenlijst aan een in thermografie gespecialiseerd bevoegd arts worden voorgelegd en deze een onderzoeksrapport schrijft van zijn
bevindingen.
8. Ik heb begrepen dat het medische onderzoeksrapport aan de verwijzend arts en of therapeut wordt aangeboden voor nabespreking therapie; zoals aangegeven bij
de intakeformulieren.
9. Ik ben akkoord dat de verkregen gegevens opgeslagen worden in een beveiligde database voor medisch gebruik. Deze informatie is te allen tijde ter beschikking
van de cliënt en haar arts om de gezondheid te analyseren, na een verzoek daartoe aan Thalamo/ BlikopGezondheid, al of niet via uw therapeut en/of arts. De
gegevens uit deze database kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, echter met de uitdrukkelijke kanttekening, dat hierbij geen persoonlijke
gegevens worden gebruikt anders dan na voorafgaande en uitdrukkelijke aparte en eerst te vragen toestemming van de cliënt.
10. Ik heb de instructie ‘voorbereiding medisch thermografisch onderzoek’ ontvangen en bevestig dat ik heb voldaan aan de protocollaire voorwaarden voor het
maken van een thermogram om te komen tot een juiste thermische beeldvorming.
11. Ik ben over de uitvoering van het medisch thermografisch gezondheidsonderzoek ingelicht, heb al mijn vragen over “voor en tegen” kunnen stellen en ben over
de kosten die hiermee samenhangen voorgelicht en onderteken hiermee voor akkoord.
Handtekening voor akkoord en opdracht.
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