6.1
Intake-/toestemmingsformulier cliënt elektrisch ontharen (informed
consent)

d.d.

/

/

Personalia
Naam

:

Adres

:

Postcode / woonplaats:
Geboortedatum

:

Telefoon / mobiel

:

E-mailadres

:

Huisarts / dermatoloog:
Zorgverzekeraar:
Ik heb weloverwogen en uit vrije wil besloten om een behandeling elektrisch ontharen te
laten uitvoeren op:

-

-

0 gezicht
0 lichaam
Ik was voor en tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.
Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van de
behandeling en geef toestemming voor het vastleggen van gegevens over mijn
gezondheid en medicijngebruik.
Ik beschouw mezelf gezond genoeg om de behandeling te laten uitvoeren.

Hoe lang en waardoor heeft u last van overbeharing?
vanaf pubertijd / Tijdens zwangerschap / na zwangerschap / menopauze *
Anders t.w.:
Door medicijnen

ja / nee *

Door ziekte

ja / nee *

Eventueel andere oorzaken:

Komt overbeharing in uw familie voor ja / nee *
Is hier een onderzoek naar gedaan ja / nee *
Bent u eerder onder behandeling geweest bij een schoonheidsspecialist, huisarts,
dermatoloog voor de overbeharing ja / nee *
Algehele gezondheid
Hoe is uw algehele gezondheid goed / matig / slecht *
Gebruikt u momenteel medicijnen ja / nee *
Zo ja, welke:
Gebruikt u hormonale anti-conceptie ja / nee *

Zo ja, welke:
Bent u momenteel zwanger ja / nee *
Algemene aanvullende informatie ten aanzien van de algehele gezondheid
Heeft u de afgelopen tijd een operatie ondergaan ja / nee *
Zo ja, welke:
Heeft u een pacemaker, implantaten, piercings, etc. ja / nee *
Heeft u last van een allergie?
Zo ja, welke:
Bent u ooit behandeld tegen en/of heeft u klachten met betrekking tot: *


Bloedstollingsstoornissen



diabetes



stofwisseling



Menstruatiestoornissen



epilepsie



anorexia / boulimia



HIV / hepatitis



schildklier



immuunziekten

Eventueel andere aandoeningen:

Na genezing van een wondje, treedt er dan verkleuring op? Ja / nee *
Heeft u wel een koortsuitslag (herpes) gehad? Ja / nee *
Heeft u psoriasis / eczeem? Ja / nee *
Heeft u (huid)kanker of ooit gehad? Ja / nee *
Heeft u eerder een behandeling met elektrisch ontharen ondergaan, zo ja, te weten:
Diathermie-methode ja / nee *
Blend-methode ja / nee *
IPL / laserbehandelingen ja / nee *
Gaat u wel eens in de zon / onder de zonnebank ja / nee *
Zo ja, hoe vaak:
Wat zijn uw verwachtingen van de behandeling:

Mannen
Hoe scheert u zich nat /droog *
Heeft u last van ingegroeide haren ja / nee *
Welke producten gebruikt u na het scheren:

………………………………………………………..

-

Ik heb de instructie/behandeling/nazorg schriftelijk ontvangen.

-

Mij is nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat het niet juist of onvolledig beantwoorden
van de vragen en het niet naleven van de voorwaarden een nadelige invloed kan
hebben op het resultaat van de behandeling.

datum:

naam:

handtekening:

Indien u jonger bent dan 16 jaar, is de handtekening van een wettige vertegenwoordiger
(ouder/verzorger) verplicht.
Naam wettige vertegenwoordiger:
Handtekening wettige
vertegenwoordiger:
Datum:

* doorhalen / aankruisen wat van toepassing is.

Eén ondertekend exemplaar voor cliënt, één exemplaar voor het dossier van de cliënt

