
Intakeformulier

Naam:
Voornaam:
Geslacht:
Geboortedatum:

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Behandelaar:

Wat zijn uw wensen of welk huidprobleem wilt u aanpakken?
 Huidveroudering   Acne
 Hyperpigmentatie   Roodheid
 Anders, namelijk ..........................................................................................................................................
.Heeft u hiervoor al behandelingen ondergaan? Zo ja, welke..................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Gebruikt u op dit moment al producten voor uw huid? Zo ja, welke.......................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Wat verwacht u van de producten en/of behandeling(en)?......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Medicatiegebruik
Let op: als de cliënt medicatie gebruikt, vraag altijd een doorverwijzing van de behandelend arts. Ook als men wil stoppen met de 
medicatie, zoals Roaccutane, vraag altijd toestemming van de arts.

Bent u momenteel onder behandeling bij een arts? Zo ja, waarvoor?....................................................................
Gebruikt u medicatie? Zo ja, welke...........................................................................................................................
(Denk hierbij aan bloedverdunners, anticonceptie, voedingssupplementen e.d.)

Heeft u recent medisch voorgeschreven Retinol of Vitamine A gebruikt?  Ja / Nee
Zo ja, in welke dosering?............................................. Hoelang heeft u dit gebruikt?.............................................
Hoe frequent is het gebruik?....................................... Voor wel gebied gebruikt u dit?..........................................
(Stop het gebruik tot gedurende 6 weken na de behandeling)

Gebruikt u regelmatig Roaccutane?       Ja / Nee
Hoelang gebruikt u dit al?.........................................................................................................................................

Gebruikt u Hydrocortisonen?        Ja / Nee
Hoelang gebruikt u dit al?.........................................................................................................................................
(Stop 14 dagen voor en na de behandeling met het gebruik hiervan)



Rode vlaggenlijst (bij 1 of meerdere keren ‘ja‘ NIET behandelen, tenzij verklaarbaar

Ja Nee
Algemeen welbevinden (zijn er bijzonderheden)
Koorts (afgelopen paar dagen)
Vermoeidheid zonder reden
Recent gewichtsverlies zonder reden
Sensibiliteitsstoornis: pijn, tinteling of gevoelloosheid
Recent ontstane roodheid van de huid
Schilferende huidafwijkingen
Jeukende huidafwijkingen
Met blaasjes/blaren gepaard gaande huidafwijking
Al dan of niet verheven en/of gepigmenteerde huidafwijking die verandert van 
kleur, vorm, uiterlijk of omvang of die snel jeukt of bloedt
Niet/slecht genezende wond of wondjes

Vragenlijst voor relatieve contra-indicaties (hier kun je wel eventueel een behandeling toepassen)

Ja Nee
Kanker in de voorgeschiedenis
Zwanger of van plan om binnenkort zwanger te worden
Draagt u contactlenzen? (bij gebruik, voor de behandeling eruithalen)
Bent u onlangs verbrand door de zon of heeft u een ontsteking opgelopen? (bij 2 
weken of korter de behandeling uitstellen totdat de huid volledig is hersteld)
Maakt u gebruik van solaria? (bij 2 weken of korter geleden resurfacings uitstellen)



Overige vragen
Ondergaat u momenteel andere behandelingen in het te behandelen gebied? Ja / Nee
Heeft u ooit eerder een behandeling ondergaan in het te behandelen gebied? Ja / Nee
Heeft u in de afgelopen 14 dagen een behandeling ondergaan?   Ja / Nee
(Wacht met behandelen tot de huid volledig is genezen)

Maakt u gebruik van Fillers?        Ja / Nee
(Wacht minimaal 6 weken met behandelen voor en na het zetten van de fillers)

Maakt u gebruik van Botox of Dysport injecties?     Ja / Nee
(Wacht minimaal 6 weken met behandelen voor en na het zetten van botox of dysport)

Heeft u recent (plastische) chirurgie ondergaan in het gezicht? Zo ja, hoelang geleden.......................................
Heeft u recent een peeling of laserresurfacing ondergaan?     Ja / Nee
Hoelang is dat geleden en wat voor soort laser of peeling......................................................................................
(Wacht minimaal 6 weken met behandelen)

Rookt u?          Ja / Nee
Drinkt u alcohol? Zo ja, hoeveel glazen gemiddeld..................................................................................................
Heeft u wel eens last van blaasjes/koortslip? Zo ja, hoelang geleden....................................................................
Heeft u allergieën of intoleranties? Zo ja, welke......................................................................................................

Algemene mededelingen en nazorg
- Vermijd overmatige blootstelling aan zonlicht. Dagelijks gebruik van SPF is verplicht.
- Op de dag van de behandeling dient overmatige hitte of zweten vermeden te worden in verband met kans            
   op het ontstaan van hyperpigmentatie
- U mag niet aan eventuele velletjes komen die ontstaan zijn door de behandeling
- Volg de nazorginstructies van de behandelaar op
- Neem bij alle onvoorziene omstandigheden contact op met uw behandelaar

Welke behandeling wordt uitgevoerd (in te vullen door de behandelaar):
 Basisbehandeling   Resurfacing of peeling
 Microneedling    Micro- of hydrodermabrasie   
 Overig, namelijk.............................................................................................................................................



Consensusformulier
Ik begrijp dat ik licht kan gaan vervellen en dat dit per persoon kan verschillen. Ik begrijp dat de mate van 
vervelling niets te maken heeft met het resultaat.

Ik begrijp dat de huid rood kan worden en branderig kan aanvoelen direct na de behandeling.

Ik begrijp dat er meerdere behandelingen nodig zijn om een optimaal resultaat te behalen.

Ik verklaar dat ik overmatige blootstelling aan direct zonlicht of de zonnebank vermijd gedurende zowel 14 
dagen voor als na de behandeling. In het algemeen dien ik mij te beschermen tegen UV-straling in verband 
met het ontwikkelen van huidkanker, pigmentatie en vroegtijdige huidveroudering.

Ik begrijp dat ik dagelijks een zonbeschermingsproduct met minimaal SPF 30 moet gebruiken om de kans 
op schade door UV-straling te verminderen.

Ik begrijp dat het maken van foto’s voor en het de behandeling noodzakelijk zijn om een goed beeld te vor-
men van het behaalde resultaat.

Ik begrijp dat het gebruik van thuisproducten positief bijdraagt aan het resultaat.

Ik geef hierbij toestemming aan mijn huidspecialist om de foto’s onherkenbaar te gebruiken voor promotie-
doeleinden.

Ik heb het intakeformulier naar waarheid ingevuld en eventuele vragen naar waarheid beantwoord.
 
Wanneer mijn medische achtergrond/medicatiegebruik verandert, geef ik dit vroegtijdig door aan mijn be-
handelaar.

Ik begrijp dat er mogelijke complicaties kunnen optreden.

Ik verklaar hierbij dat ik bovenstaand formulier volledig heb doorgenomen en naar waarheid heb ingevuld.

Ik begrijp dat als ik mij niet aan de voorschriften hou en er eventuele complicaties optreden of geen resul-
taat zichtbaar is en/of ik medische informatie heb achtergehouden, dat de behandelaar daarvoor niet aan-
sprakelijk is.

Hierbij geef ik toestemming aan de behandelaar om de behandeling uit te voeren. Alle nabehandelingsvoor-
schriften zijn mij duidelijk en ik zal mij hier dan ook aan houden.

Naam cliënt:
Handtekening:

Datum:

Naam behandelaar:
Handtekening:

Datum:


