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Gezondheidsverklaring PMU
Beauty & Beans
* Vereist.

Belangrijke informatie
Laat je voor de eerste keer permanente make-up bij Beauty & Beans zetten? Dan zal er altijd
een perfectiebehandeling plaats vinden. Deze vindt 8 weken na de eerste bahandeling plaats.
Boek deze afspraak alvast in (voor het geval de agenda vol staat)! Je ontvangt voor de pmu
behandeling onze informatie brochure en nazorg instructies (afspraak bevestigingsmail). Na de
behandeling van permanent make-up zal de pigmentatie donkerder zijn dan het uiteindelijke
resultaat. Tijdens het genezingsproces dien je voorzichtig en zorgvuldig met de pigmentatie om
te gaan, voor een optimaal resultaat en om ervoor te zorgen dat de pigmentatie zo snel
mogelijk geneest.
Voor de behandeling:
Wij raden aan om alvast je haar te wassen voor de behandeling i.v.m. de nazorg van de
wenkbrauwen.
Graag zonder make-up komen. Je kunt eventueel na de behandeling make-up
aanbrengen.
Trek lekker iets comfortabels aan qua kleding.
Graag maken wij bij aanvang van de behandeling een digitale foto. Deze foto wordt bij uw
dossier gevoegd. Deze kan door ons worden 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 contant of d.m.v. een tikkie 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

Ondergetekende, (naam) verklaart hierbij het volgende: *

Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze permanente make-up behandeling *
Ja
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Nee
Ik weet dat er risico’s op infectie en andere complicaties kunnen zijn na het zetten van
PMU. Ik ben schriftelijk geïnformeerd. *
Ja
Nee
Ik vind mezelf gezond genoeg om deze permanent make-up behandeling te laten ondergaan
*
Ja
Nee
Ik ben nuchter. (Ik heb de afgelopen 24 uur geen alcohol of drugs gebruikt). *
Ja
Nee
Ik weet dat het wordt afgeraden om permanent make-up te laten zetten wanneer je
antibiotica of prednison of antistollingsmiddelen gebruikt *
Ja
Nee
Ik weet dat wanneer ik zwanger zou zijn - chemo onderga het wordt afgeraden om
permanent make-up te laten zetten in verband met verhoogde gevoeligheid voor infecties
(pigmenteren is alleen mogelijk met een doktersverklaring) *
Ja
Nee
Bent u lichamelijk gezond? *
Ja
Nee
Staat u onder doktersbehandeling? *
Ja
Nee
Gebruikt u medicijnen? *
Ja
Nee
Zo ja, welke medicijnen?
https://beautybeans.boekingapp.nl/forms#Intake/630030
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Ik heb de afgelopen 48 uur antibiotica gebruikt *
Ja
Nee
Ik heb de afgelopen 24uur aspirine of ibuprofen geslikt (paracetamol mag wel) *
Ja
Nee
Heeft u wel eens last gehad van een koortslip? (alleen bij behandeling lippen)
Ja
Nee
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
Lijdt u of heeft u geleden aan één of meer van de volgende ziektebeelden?
Aandoening aan de (bij)nieren
Bloed of stollingsziekten, zoals trombose
Endocrinologische ziekten, zoals diabetes
Hartziekten, zoals ook een hoge bloeddruk
Hemoﬁlie
Kanker of huidtumoren
Immuunziekten, zoals een verminderd immuunsysteem
Infectieziekten of ontstekingen
Pathologische wondgenezing
Chronische huidaandoeningen
Schildklierziekten
Contactallergie
Ik weet dat PMU sterk wordt afgeraden als ik bij de vorige vraag één of meerdere hokjes
heb aangevinkt.
Ja
Nee
Ik heb schriftelijke instructies ontvangen over de nazorg van mijn PMU. *
https://beautybeans.boekingapp.nl/forms#Intake/630030
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Ja
Nee
Naam: *

Geboortedatum *

Postcode/ woonplaats *

Datum *

Ik heb de gezondheidsverklaring/toestemmingsformulier en informatie, ontvangen en
begrepen, zowel mondeling en schriftelijk. Ik wil de behandeling van de Permanente makeup ondergaan uit vrije wil en voor mijn eigen verantwoordelijkheid. *
Teken in onderstaande veld je paraaf.

Opnieuw

Na de behandeling
Niet aan de wenkbrauwen komen.
Geen make up op de wenkbrauwen zelf (rondom kan wel).
Niet zonnen zonder een beschermende factor. La Roche-Posay Baume B5 Repairing
Balm SPF 50. Twee weken voor en na de behandeling niet onder de zonnebank gaan.
Niet peuteren aan korstjes
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6 weken de wenkbrauwen niet verven, 6 weken geen gezichtsbehandelingen zoals
peelings, chemische behandelingen, microdermabrasie, etc. toepassen.
24 voorafgaand geen pijnstillers (bloedverdunners)
2 weken lang niet zwemmen of naar de sauna.
Tot 3 dagen na de behandeling niet intensief sporten.
Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen,
wondvocht, kleurverandering of chronische pijn.

Dit formulier kan bij een inspectie door de toezichthouder van de GGD worden ingezien.

Verzenden
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