
Informed consent  

Naam: ………………………………………………………………………. 
Adres:……………………………………………………………………….. 
Postcode:……………………..Woonplaats:……………………………… 
Telefoonnummer:…………………………………………………………… 
E-mail:……………………………………………………………………….. 
Geboortedatum:…………………………………………………………….. 
 
Hierbij verzoek ik om een huidtherapeutische behandeling binnen het DermacentrumApeldoorn 
(praktijk voor huid- en oedeemtherapie) voor: 
 

 Verminderen/ vervagen van 
rimpels  
 

 Pigmentatie 
problemen 

 Post-acne littekens  Fibromen en/ of 
dermale naevi  

 Acne 
 

 Algehele 
huidverbetering 
 

 Overbeharing  Vaatjes  

 Litteken(s)  Grove 
huidstructuur/ 
vergrote poriën 

 Oedeem  Ouderdoms- en/of 
zonnevlekken 

 
Ik geef hierbij vrijwillig toestemming om het hierboven aangegeven huidprobleem te behandelen. 
Hiermee bevestig ik dat er is gesproken over de aard van mijn gesteldheid, de behandeling die ik 
wens te ondergaan, de andere mogelijke alternatieve behandelingen, de algemene aard van de 
voorgestelde behandeling, de vooruitzichten voor het welslagen en de mogelijke risico’s en baten van 
de behandeling. De procedure is mij uitgelegd en het behandelplan is duidelijk besproken. Ik heb de 
gelegenheid gehad om hierover vragen te stellen en mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.  
 
Ik ben op de hoogte gesteld van het feit dat, ondanks het vooruitzicht op goede resultaten, de kans op 
complicaties en de aard van complicaties nooit precies kan worden voorzien en dat daardoor geen 
garanties, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, kunnen worden gegeven met betrekking tot het 
welslagen of andere uitkomsten van de behandeling.  
 
Ik ben op de hoogte gesteld van de mogelijke complicaties. Indien ik onzeker ben over de mate van 
de bijwerkingen en verschijnselen na de behandeling zal ik mijn behandelaar 
consulteren ter controle. 
 

 Ik begrijp dat er meerdere behandelingen nodig zijn om een verbetering van de huid te 
verkrijgen en dat er (mogelijk) een herhaalbehandeling nodig zal zijn.  

 Ik heb de behandelend huidtherapeut op de hoogte gesteld van de medicijnen die ik op het 
ogenblik gebruik en over de aan mij bekende allergieën en eventuele relevante ziekten of 
zwangerschap. 

 Ik stem toe dat ik de behandelend huidtherapeut onmiddellijk informeer wanneer ik medicijnen 
ga gebruiken of er een verandering in mijn gezondheidstoestand plaatsvindt gedurende de 
behandelperiode. 

 
 

Mogelijke huidreacties en complicaties: 

 Roodheid   Blauwe plekken  Hyper- en 
hypopigmentaties 
 

 Opleving van Herpes 
Simplex  

 Vervelling  Korstjes  Ontstekingen/irritaties 
  

 Littekenvorming 

 Droogheid   Stijf of trekkend gevoel  Zwelling   Blaarvorming 



 

 

Belangrijk om te weten: 

 Gedurende de gehele behandelepisode dient een zonbescherming (min SPF 30) aangebracht 
te worden. Dit dient gedurende 4 tot 6 weken na het afsluiten van de behandelepisode ook 
worden aangehouden.  
 

 Gedurende de gehele behandelepisode dient er geen gebruik te worden gemaakt van de 
zonnebank. Dit dient gedurende 4 tot 6 weken na het afsluiten van de behandelepisode ook 
worden aangehouden. 

 
 Ik geef toestemming gefotografeerd te worden en ga akkoord dat deze foto’s in mijn dossier 

worden opgenomen.  
 

 Indien er korstjes of schilfers ontstaan zal ik er zorg voor dragen dat ik deze niet verwijder 
aangezien dit een risico tot de vorming van hypo- en hyperpigmentatie met zich meebrengt. 
Het is hierbij van belang dat er niet aan de velletjes getrokken wordt, de behandelde huid niet 
gescrubd, geharst en/of gestoomd wordt. Tevens dient de sauna en behandeling door de 
schoonheidsspecialiste vermeden te worden.  

 
 Het is van belang dat u 24 uur na de behandeling geen gebruik maakt van make-up, anders 

dan lycogel of la bella donna. 
 

 Het nauwgezet opvolgen van de nazorginstructies in van groot belang, tijdens en na de 
behandelepisode. U begrijpt dat u zelf verantwoordelijk bent voor een goede (thuis)nazorg en 
een regelmatig bezoek aan de specialist bijdraagt tot het succes van de behandeling. 

 
 Er worden rapportages naar de huisarts en verwijzer geschreven m.b.t. de behandelepisode 

binnen het DermacentrumApeldoorn. 
 

Toestemming gegevens verwerking: 

o Wij verzamelen en verwerken uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, de naam van 
uw huisarts, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer en verzekeringsnummer. 

o De persoonsgegevens die wij verwerken worden gebruikt voor dossiervoering,het opvragen 
van uw verzekeringsgegevens, het schrijven van rapportages naar huisarts en het maken van 
facturen.  

o U heeft het recht om uw toestemming van voor verzameling en verwerking van uw gegevens 
op elk gewenst moment weer in te trekken. Dit kan door middel van het indienen van een 
schriftelijk verzoek via de mail of per post.  

o U heeft de privacy verklaring gelezen op de onze website en bent hiermee akkoord.  
 

Datum: ………………….      

    
Handtekening cliënt: ………………….…...…………………………………. 
 

 
Handtekening huidtherapeut: ………..…...…………………………………. 


