
Toestemmingsformulier  

Permanente make-up 

 
Ondergetekende, (naam): ……………………. 
 
Verklaart hierbij het volgende: 
 
� De keuze om permanente make-up te laten aanbrengen heb ik weloverwogen 

en uit vrije wil genomen. 
 
� 24 uur voor de behandeling en tijdens de behandeling was ik niet onder 

invloed van alcohol of drugs. 
 
� Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het 

aanbrengen van de permanente make-up, zoals infecties, littekenvorming en 
allergische reacties. 

 
� Ik heb op dit moment geen verkleuringen, zwellingen, bulten of enige andere 

vorm van irritatie op mijn gezicht en beschouw mezelf gezond genoeg om 
permanente make-up te laten aanbrengen. 
 

� Ik gebruik op dit moment geen antistollingsmiddelen (bloedverdunners). 
 
� Ik ben op de hoogte van het feit dat het zwangere vrouwen wordt afgeraden 

om permanente make-up te laten aanbrengen. 
 

1. Ik lijd wel/niet aan enige vorm van: 
 
* Hemofilie (bloedziekte)                                     wel/niet 
* Pathologische wondgenezing   wel/niet 
* Chronische huidaandoeningen (eczeem)       wel/niet 
* Contact allergie                                               wel/niet 
* Diabetes (suikerziekte)                                      wel/niet 
* Immuunstoornis                                                wel/niet 
* Hart en vaatafwijkingen                                    wel/niet 
* Epilepsie                                                          wel/niet 
 
 
 
 
 



2. Gebruikt u medicijnen? (kruis door wat niet van toepassing is) 
JA.       NEE. 
Zo ja, welke ....................................... 
 

3. Staat u onder behandeling van een arts en/of dermatoloog? (kruis door 
wat niet van toepassing is) 

JA.       NEE. 
 

4. Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? (kruis door wat niet van 
toepassing is) 
 

JA. NEE. 
 
Ik heb de volgende schriftelijke informatie van de behandelaar ontvangen: 
 

□ Voor- en nazorginstructies voor permanente make-up. 
 

□ Ik heb mij gehouden aan de voorzorginstructies.  
 

□ Het is mij duidelijk dat het niet juist of onvolledig beantwoorden van de 
vragen en het niet naleven van de voor- en nazorg instructies een nadelige 
invloed heeft op het resultaat van de behandeling. 

 
□ Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld. 

 
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt ten 
behoeve van de behandelingen en worden niet verstrekt aan derden.  Dit 
toestemmingsformulier kan echter wel bij een inspectie door de toezichthouder van de 
GGD worden ingezien.  
 

Voor- en achternaam:                       

Adres:                        

Postcode/woonplaats: 

Geboortedatum: 

Email: 

Telefoonnummer:                

Handtekening cliënt:     Handtekening behandelaar:  
 
 
 
Datum:       Datum:  


