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Informatie en instemmingsformulier nekmanipulatie
Nekmanipulatie: wat is het en wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
Lees dit formulier goed door en zet – indien u instemt met de behandeling – onderaan het
formulier uw handtekening. Door middel van uw handtekening stemt u in met de behandeling en
bevestigt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de behandeling, de mogelijke gevolgen, de
risico’s en de mogelijke alternatieven.
Aard en doel van de behandeling. Nekmanipulatie is een behandeling die door chiropractoren
wereldwijd met succes wordt toegepast. Bij deze behandeling wordt met kleine en gedoseerde impulsen
de beweeglijkheid van de nek vergroot om hoofdpijn en andere klachten van hoofd-, hals- en armgebied
te bestrijden. Chiropractoren zijn bij uitstek deskundig in deze behandeling, die in de loop der jaren haar
effectiviteit heeft bewezen.
Mogelijke bijwerkingen. Hoewel nekmanipulatie veilig wordt geacht en veel patiënten er baat bij
hebben, doen zich soms bijwerkingen voor die u moet kennen voordat u met de behandeling instemt. Als
meest voorkomend worden gerapporteerd: tijdelijke verergering van de bestaande klachten, tijdelijke
gevoeligheid van het behandelde gebied, hoofdpijn of een licht gevoel in het hoofd. Al deze bijwerkingen
verdwijnen doorgaans binnen enkele uren of dagen en zijn volgens wetenschappelijk onderzoek niet van
invloed op het uiteindelijke resultaat.
In extreem zeldzame gevallen wordt tijdens of kort na een nekmanipulatie een dissectie van een bloedvat
in de hals gezien. Een dissectie is een loslating van de binnenwand van het bloedvat. Dat kan in het
ergste geval leiden tot een afsluiting (herseninfarct), met alle mogelijke gevolgen van dien, zoals
blijvende invaliditeit of overlijden. Wetenschappelijk staat niet vast dat de kans op een dissectie door
nekmanipulatie wordt vergroot. Dissecties worden namelijk ook gezien bij gewone dagelijkse bewegingen
van de nek. De kans op een dissectie tijdens of direct na een nekmanipulatie wordt geschat op hooguit
één op een miljoen (0,0001%). Toch acht de chiropractor het noodzakelijk u hierover goed te informeren.
De gevolgen kunnen namelijk ernstig zijn.
Onderzoek. Vermoed wordt dat een dissectie zich alleen voordoet bij patiënten met een onderliggend
ziektebeeld of met een aangeboren afwijking. Om zo goed mogelijk uit te sluiten dat u tot deze
risicogroep hoort, zal de chiropractor u volgens een vast protocol zorgvuldig onderzoeken voordat hij of
zij met de behandeling begint. Het is daarbij van groot belang dat u uw chiropractor informeert over uw
algemene gezondheid, uw medische geschiedenis en medicijngebruik. Indien u naast nek- of hoofdpijn
andere symptomen hebt zoals problemen met zicht (bv. dubbelzien), slikken, praten, lopen, duizeligheid,
flauwvallen, misselijkheid of een verstoord gevoel in armen, benen of gezicht, vertelt u dit aan uw
chiropractor. Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan aan uw chiropractor.
Instemming. Nadat het hiervoor beschrevene en de mogelijke alternatieven voor de behandeling van
uw klachten met u zijn besproken, kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de voorgestelde
behandeling. Kiest u voor de nekmanipulatie, dan bevestigt u met uw handtekening dat:
✓ u uitvoerig bent geïnformeerd over uw klachtenbeeld en over de mogelijke behandeling daarvan;
✓ u geïnformeerd bent over wat nekmanipulatie inhoudt, wat het doel is van de behandeling, welke
bijwerkingen zich kunnen voordoen en welke alternatieve behandelmogelijkheden er zijn;
✓ dat u die informatie goed hebt begrepen en vragen hebt kunnen stellen;
✓ dat u instemt met de behandeling.
Naam:
Geboortedatum:
Voor Akkoord:
(handtekenening)

