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INFORMED CONSENT
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………
Verklaart hierbij het volgende:
De keuze om permanente make-up te laten aanbrengen heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen.

Voor en tijdens de behandeling was ik niet onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen.
Ik ben geïnformeerd over het feit dat:
A. als gevolg van permanente make-up infecties kunnen ontstaan door:
ONVOLDOENDE of ONJUISTE hygiëne na de behandeling
B. permanente make-up een behandeling is die een paar jaar blijft zitten (soms altijd)
C. heel soms allergieën of allergische reacties kunnen voor komen waarvoor de PMU Artist niet
verantwoordelijk is.
Ik heb op dit moment geen verkleuring, zwelling of enige andere vorm van irritatie op mijn lichaam en beschouw mijzelf
gezond genoeg om deze permanente make-up te ondergaan.
- Indien uw cosmetische tatoeage dient ter camouflage van een bestralings- of operatielitteken bespreek dit dan eerst met
de arts door wie u bent behandeld of door wie u wordt gecontroleerd.
- Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent, raadpleeg deze dan alvorens u besluit een cosmetische tatoeage of
permanente make-up te laten aanbrengen.

Lichamelijke gezondheid: (schrappen wat niet past)
1. Diabetes (suikerziekte)
2. Allergie (latex-lidocaine-metalen)
3. Immuunstoornis
4. Ik ben zwanger/ kan zwanger zijn
5. Ik heb een gestoorde wondgenezing (o.a. keloid)
6. Ik gebruik op dit moment antistollingsmiddelen
7. Ik onderga binnenkort een plastisch chirurgische ingreep
8. Ik heb ooit koortsuitslag gehad op mijn lippen
9. Ik heb ooit last gehad van eczeem of psoriasis in het gelaat
10. Ik heb een besmettelijke bloedziekte (oa AIDS)
11. Ik heb epilepsie
12. Ik heb ooit Hepatitis gehad
13. Ik ben bloed-donor
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Het aanbrengen van permanente make-up kan worden afgeraden als bij de vragen 1 t.e.m 5
één of meerdere “wel” van toepassing is.
GPDR:
U geeft toestemming voor het gebruik van u persoonlijke gegevens voor persoonlijk gebruik door Belle Etoile
U geeft toestemming voor het gebruik van VOOR en NA foto’s

wel / niet
wel / niet

Ik heb de volgende schriftelijke informatie over permanente make-up ontvangen:
1.
2.

Ik krijg een formulier mee, waarop vermeld staat: gemiddelde geneestijden, nazorginstructies, informatie over de
risico’s van PMU en hoeveel behandelingen er nodig zijn.
De prijs van de behandeling is vooraf besproken, deze is voor mij namelijk €……………..
Ik heb alle vragen naar waarheid beantwoord. Mij is duidelijk gemaakt dat het niet juist of onvolledig beantwoorden
van de vragen en het niet naleven van de voorwaarden en nazorginstructies een nadelige invloed kunnen hebben op
het resultaat van de behandeling.

Naam: …………………………………………………………………………………………… Geboortedatum:……………..…………………….......
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode: ……………………………………
Woonplaats: …………………………………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………………………………………. Tel: ……………………………………………
Eerder behandeld? Ja / neen Indien *Ja* wanneer?....................................... Waar?....................................................
Handtekening* ……………………………………………………………………………………… Datum: ………………………………………………
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Naam van het Instituut: Belle Etoile
Naam Beroepsbeoefenaar: Annabelle Quintyn
Aard van de handeling: …………………………………..
………………………………………………………………………..
Gebruikt juweel/inkt: …………………………………………
46
Merk/lotnummer/vervaldatum
…………………………………………………………………………..
Merk/lotnummer/vervaldatum
…………………………………………………………………………..
De klant staat de eerder vermelde
beroepsbeoefenaar toe om op zijn/haar lichaam
een tatoeage en/of piercing te plaatsen met de
kenmerken zoals ze hierboven worden
weergegeven.
De beroepsbeoefenaar verklaart zijn job uit te
oefenen volgens de hygiëneregels zoals ze staan
aanbevolen in het KB van 25 november 2005
betreffende de reglementering van tatoeages en
piercings.
Opdat de klant effectief zijn/haar goedkeuring
geeft voor deze handeling, heeft hij/zij van de
beroepsbeoefenaar duidelijke, loyale en
adequate informatie ontvangen betreffende:
-De aard en het verloop van de handeling,
-De gekende risico’s en gevolgen verbonden aan
de handeling, zelfs uitzonderingen,
-De te volgen aanbevelingen en nazorg
De aldus ingelichte klant verbindt zich ertoe om
de aanbevelingen van de beroepsbeoefenaar op
te volgen zodat een gunstige evolutie na de
handeling kan gegarandeerd worden.
Opgemaakt in tweevoud te HULSTE ,
Op ……. / ………. / ……………
Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd
Naam, Voornaam en Handtekening klant

