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Toestemmingsformulier permanente make-up
Ondergetekende, (naam)
…………………………………………………………………………………………………………………… ,
Verklaart hierbij het volgende:
- Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze permanente make-up.
- Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s op infecties en andere complicaties als gevolg
van permanente make-up.
- Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s van het gebruik van materiaal voor PMU bij
gezondheidsklachten zoals diabetes en hemofilie.
- Ik heb schriftelijke instructies ontvangen over de nazorg van mijn PMU.
- Ik vind mezelf gezond genoeg om deze permanente make-up te laten zetten.
- Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.
- Ik weet dat het wordt afgeraden om permanente make-up te laten zetten wanneer je antibiotica of
antistollingsmiddelen gebruikt.
- Ik weet dat zwangere vrouwen wordt afgeraden om permanente make-up te laten zetten in verband
met verhoogde gevoeligheid voor infecties.
- Ik geef toestemming voor het maken van voor,-en na foto’s van het pmu werk
- Voor- en na foto’s mogen gebruikt worden in het digitale portfolio op internet van salon Johanna.
(indien gewenst ogen “afgedekt”
- Ik gebruik tot 6 weken na het plaatsen van de pmu geen wimper of wenkbrauwserum, ook niet na de
retouchbehandeling
Geeft u alstublieft antwoord op de volgende vragen (doorhalen wat niet van toepassing is):
Alleen van toepassing als u de permanente make-up wilt ter camouflage van een bestralingsof operatielitteken:
-

Ik weet dat het wordt aangeraden om PMU ter camouflage eerst met mijn behandelend arts te
bespreken. ja / nee / n.v.t.

Alleen van toepassing als u onder behandeling bent van een dermatoloog:
-

Ik heb met mijn dermatoloog besproken dat deze permanente make-up geen kwaad kan op
mijn huid. ja / nee / n.v.t.

PMU zone: wenkbrauwen - eyeliner-boven - eyeliner-onder – lipliner full-lips

Datum

Handtekening

