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Gezondheidsverklaring / Client advies   
    
 

     
Naam:          …………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………. 

Postcode/Woonplaats     …………………………………………………………. 

Geboortedatum    …………………………………………………………. 

Telefoonnummer    …………………………………………………………. 
 
Email           ………………………………………………………….. 
 
Beroep           ……………………………………………………….. 
 
 
Ondergetekende is bekend met de aard van behandeling van: 

0 Permanent Make-up 
 

0      Ondergetekende verklaart 24 uur vooraf aan de behandeling  geen alcohol of    
     drugs/groene   thee/vitamine E en aspirine te hebben gebruikt. 

    
 
1 Bent u lichamelijk gezond?  Ja / Nee 
2 Gebruikt u medicijnen?  Ja / Nee 
3 Staat u onder doktersbehandeling?  Ja / Nee 
 
Mogelijke contra indicaties voor de behandeling: 
 
 Hemofilie  Ja / Nee 
 Pathologische wondgenezing Ja / Nee 
 Suikerziekte (diabetes) Ja / Nee 
 Immune stoornissen Ja / Nee 
 Chronische huidaandoeningen Ja / Nee 
 Hart of Vaatziekten Ja / Nee 
 Anti stollingsmiddelen/bloedverdunners ja/ Nee 
 
4 Bent u in verwachting ? Ja / Nee 
5 Heeft u ooit last gehad van een spuitje van de tandarts (lidocaine)? Ja / Nee 
6 Cliënt heeft verdovingscrème via de huisarts verkregen.  Ja/Nee 
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7 Bent u allergisch voor latex/ Nitrill? Ja / Nee 
8 Heeft u wel eens last gehad van een koortslip? Ja / Nee 
 (alleen bij behandeling lippen 

9  Gaat u akkoord als DaMen Beauty publiceert via   

social media en/of website?                       Ja / Nee  

 

 
Tijdens de behandeling van de eyeliner mag u geen lenzen dragen. 
Na de behandeling van permanent make-up zal de pigmentatie donkerder zijn dan het 
uiteindelijke resultaat. Er zijn altijd  1 of twee behandelingen nodig  de tweede behandeling 
vindt plaats na 6 weken. U betaald 1 bedrag wat inhoud dat u daar 2 keer voor mag komen 
zou er een derde behandeling nodig zijn zal dit in overleg zijn. Tijdens het genezingsproces 
dient u voorzichtig en zorgvuldig met de pigmentatie om te gaan. De eerste 72 uur  mag u de 
pigmentatie niet nat maken, geen make-up aanbrengen, er niet aan peuteren, niet in sauna 
of zwembad en niet blootstellen aan UV licht (zon, zonnebank). Alleen de speciale Witte 
Vaseline mag op de pigmentatie worden aangebracht. Ook dient u 48 uur na de behandeling 
geen alcohol te nuttigen. 
 
Graag maken wij bij aanvang van de behandeling een digitale foto .. Deze foto wordt bij uw 
dossier gevoegd. En evt door DaMen Beauty gepubliceerd via social media/of website 
uiteraard voor uw privacy zal de foto zoveel  mogelijk onherkenbaar gemaakt worden. 
 
Alle behandelingen dienen bij de eerste behandeling per pin of contant  te worden 
afgerekend.  Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden, anders wordt 50% 
van het tarief van de behandeling in rekening gebracht wegens gereserveerde tijd/onkosten, 
uitsluitend de calamiteiten. 
 
 Ik heb bovenstaande informatie, ontvangen en begrepen, zowel mondeling en schriftelijk. Ik 
wil de behandeling van de Permanente make-up  ondergaan uit vrije wil en voor mijn eigen 
verantwoordelijkheid 
 
Datum: ………………………………… Handtekening……………………………... 
 
 
Dit toestemmings-formulier kan bij een inspectie door de toezichthouder van de GGD worden 

ingezien. 
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