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Naam:
Adres:
E-Mail:
Geboortedatum:
Telefoonnummer.

Betreft behandeling :
De Huidcoach heeft in het consult :

Kruis aan wat voor uw huid van toepassing is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rimpelvorming
Schilfering
Jeuk
Roodheid
Rosacea
Zwellingen
Rimpelvorming
Vermoeidheid-dof
Onstekingen-comedonen
Acnè
Hyperpigmentatie
Littekens
Spataderen (lichaam)

Medische achtergrond/contra indicaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hartziekte
Hoge bloeddruk
Lage bloeddruk
Diabetes
Schildklier
Allergieën
Epilepsie
Zwanger
Pacemaker
Cosmetische ingreep :
Medicatie :

o Een intake bij mij afgenomen.
o Een huidmeting uitgevoerd met de hannah Skin Analyzer/Capture Analyzer.
o Een behandelplan opgesteld en met mij doorgenomen.
o Mij voorzien van alle informatie m.b.t. de producten die ik thuis ga gebruiken.
o Mij volledig op de hoogte gesteld van het eventuele risico dat bij bovenstaand genoemde
behandeling kan optreden.
o Een dossier aangemaakt waarin zij bijhoud wat er precies bij iedere behandeling word
toegepast op mijn huid. Dit dossier mag ik ten alle tijden inzien.
o Geattendeerd dat het cosmetisch resultaat, ondanks het feit dat de behandeling met
zorgvuldigheid en volgens de regels der kunst wordt uitgevoerd, van tevoren niet kan
worden gegarandeerd. Ontevredenheid met het esthetisch resultaat zou geen verplichting
opleveren voor de salon om een volgende behandeling uit te voeren, anders dan tegen de
daarvoor geldende tarieven.
o Mij ingelicht over het feit dat, door gecombineerd saunagebruik, intensief sporten
en/of zon(nebank) blootstelling, de risico’s tot bijwerkingen als pigmentvorming of
huidkwetsbaarheid groot zijn en daarmee ten zeerste worden afgeraden.
o Mij ingelicht dat zowel voor als na het ondergaan van desbetreffende behandeling de
huid gewend moet zijn aan het gebruik van de producten welke op maat geadviseerd zijn
door mijn behandelend huidcoach.
o Mij ingelicht dat direct na het ondergaan van bovengenoemde behandeling de huid
mogelijk kwetsbaar wordt voor (zon)licht. Hierdoor besef ik mij, dat het gebruik van de
geadviseerde zonbescherming noodzakelijk is.
o U bent van mening antwoord te hebben gekregen op alle vragen die, naar aanleiding
van de voorgenomen behandeling zijn gerezen.
o U erkent alle richtlijnen en documentatie over deze behandeling te hebben ontvangen.
o Mijn behandelend huidcoach heeft een inspanningsverplichting, helaas geen resultaat
verplichting. Ik ben mij ervan bewust dat mijn gedrag na de behandeling hierin van belang
is en zal de adviezen van mijn huidcoach opvolgen.
o Ben ik op de hoogte dat al mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld om mijn
privacy te beschermen en ik weet wat mijn rechten zijn onder de Algemene verordening
gegevensbescherming; dit is mondeling toegelicht.
o Ik geef toestemming op het maken van digitale foto’s tijdens het intakegesprek voor de
opbouw van een dossier. Tevens worden er indien nodig foto’s gemaakt, voor/tijdens/
na de behandeling van het te behandelen gebied. Deze foto’s worden nooit zonder mijn
uitdrukkelijke toestemming gepubliceerd of aan derden gegeven.
Bovenstaand is akkoord bevonden door:
Handtekening Cliënt
Handtekening Huidcoach
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