
 

Paraaf klant:  

Informed Consent Microneedling                
 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam + Voornaam_________________________________________________Datum____________ 
Adres_____________________________________________________________________________ 
Postcode______________________________Woonplaats__________________________________ 
Telefoonnr____________________________Mobiel_______________________________________ 
Email_____________________________________________________________________________ 
Geboortedatum_________________________ 
 
Hierbij verzoek ik om een Microneedling Therapie behandeling voor 
Fijne lijntjes en rimpels     O 
Acne littekens      O 
Littekens van andere aard    O 
Zonbeschadiging     O 
Pigmentstoornis     O 
Grove huidstructuur/vergrootte poriën   O 
Striemen      O 
 
En geef hiervoor vrijwillig toestemming om hierboven aangegeven probleem te behandelen. Ik 
begrijp dat de Collageen Inductie Therapie een behandeling is die uiterst kleine microgaatjes in het 
huidoppervlak maakt. Dit heeft tot gevolg, dat het natuurlijke herstelproces van de huid grote 
hoeveelheden groei- en helende factoren in de huid aanmaakt, die nieuw collageen onder het 
huidoppervlak aanlegt. Het herstelproces neemt na elke behandeling een periode van 12 tot 16 
weken in beslag. Ik begrijp ook dat ik misschien een serie behandelingen nodig heb om het maximale 
cosmetische resultaat te bereiken. De procedure en eventuele complicaties zijn mij allemaal 
uitgelegd en ik heb de kans gehad om alle vragen die ik had te stellen. Ik begrijp ook dat het resultaat 
van de behandeling het behalen is van verbetering en niet van perfectie. Het is daarom mogelijk dat 
imperfecties kunnen blijven bestaan en dat de resultaten niet helemaal voldoen aan mijn 
verwachtingen. Ik begrijp volledig dat het uitvoeren van deze behandeling geen exacte wetenschap is 
omdat iedereen verschillend is en dat daarom geen exacte resultaten kunnen 
worden gegarandeerd. Ik begrijp de beperkingen van de behandeling. 
 
Ik begrijp de mogelijke complicaties, zoals:  
“Bijvoorbeeld: Erytheem(roodheid): De huid kan 3 à 4 dagen rood zien na de behandeling. 
Gedurende het genezingsproces verdwijnt de roodheid. Direct na de behandeling mag Pandhy’s 
Minerale Make-Up worden aangebracht om de roodheid te maskeren.”  
 
 
Ik begrijp dat er soms blauwe plekken kunnen ontstaan. 
 
Hyperpigmentatie: Een aantal mensen kunnen hyperpigmentatie ontwikkelen van het 
huidoppervlak (speciaal wanneer er geen bescherming voor de zon wordt gebruikt). Dit lost 
vanzelf gedurende enkele weken weer op en kan ook behandeld worden met een antipigmentatie 
product. 
 
Om hyperpigmentatie ontwikkeling te vermijden moet ik uit de zon/zonnebank 
blijven gedurende 2 weken na elke behandeling. Met het gebruik van producten van Instituut 
Gwenny heb ik een factor 30 op mijn huid, anders zal ik zonbescherming van tenminste 30SPF 
gebruiken. 



 

Paraaf klant:  

 
 
 
Ik begrijp dat cliënt/patiënten met een geschiedenis van Herpes Simplex (koortsblaasjes) een 
opleving van het virus kunnen verwachten. Wanneer ik Herpes Simplex in het verleden heb gehad zal 
ik de behandelend specialist hiervan op de hoogte stellen. 
 
Ik begrijp dat ontstekingen/irritaties een gevolg kunnen zijn van slechte nazorg of foutief gebruik van 
thuisproducten. Ik raadpleeg altijd mijn behandelaar over de producten die ik thuis gebruik. 
 
Ik geef hierbij toestemming om te worden gefotografeerd om het eventuele resultaat goed te 
kunnen vastleggen. Ik stem toe dat deze foto’s eigendom van …………………………. blijven en dat ze 
alleen zullen worden gebruikt met mijn toestemming, welke ik hierbij geef……………………………… 
 
Ik zal de nazorginstructies die mij schriftelijk zijn gegeven nauwgezet opvolgen, tijdens en na de 
behandeling. Ik begrijp dat ik verantwoordelijk ben voor een goede (thuis)nazorg en een regelmatig 
bezoek aan de specialist bijdraagt tot het succes van de behandeling.  
 
Ik zal de volgende producten gebruiken voor de periode van minimaal twee weken voor aanvang van 
mijn eerste behandeling en minimaal 6 weken na mijn laatste behandeling. 
Product 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Product 2: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Product 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Product 4: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Datum:      Handtekening: 
 
 
_______________________   _________________________________ 


