
Ik bevestig dat ik de risico’s en voorwaarden verbonden aan een medische peeling behandeling 
begrijp en dat het een electieve cosmetische procedure is.

De peeling procedure wordt meestal gebruikt om het klinische uiterlijk van de huid te verbeteren. Er 
wordt een chemische oplossing aangebracht om de bovenste laag van de opperhuid te verwijderen 
en zo de regeneratie en verjonging van nieuwe huidcellen te bevorderen.

Na de peeling kan de huid last krijgen van:

	y Roodheid en blozen (eventuele roodheid zou in de loop van de volgende 1-8 uur moeten afnemen) 

	y Droogheid, verstrakking

	y Tintelingen, jeuk

	y Gevoeligheid

	y Prikkeling

	y Vervelling

	y Deze tijdelijke reacties van de huid verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Sommige mensen 
kunnen anders reageren en kunnen deze reacties langer ervaren. Deze reacties zijn echter tijdelijk 
en verdwijnen meestal binnen 10 dagen als de huid weer normaal is. Hoewel zeldzaam, bestaat er 
een klein risico op bijwerkingen zoals zwelling, blaarvorming en korstvorming of een milde acne-
uitbraak. In ernstige gevallen kunnen infectie en ulceratie optreden, maar dit wordt niet verwacht 
vanwege de steriliteit van de procedure en de minimaal invasieve aard van de peeling.

	y Er is een klein risico dat verkleuring (hyperpigmentatie of hypopigmentatie) van de huid kan 
optreden na de procedure. Het niet opvolgen van de hieronder beschreven adviezen kan dit risico 
vergroten.

	y Ik heb advies gekregen voor de nazorg.

	y Ik bevestig dat ik de risico’s en voorwaarden verbonden aan deze behandeling begrijp en dat het 
een electieve medische cosmetische behandeling betreft.

	y Ik bevestig dat de medische geschiedenis en de medicatiegegevens die ik heb verstrekt volledig en 
correct zijn en dat er geen andere medische informatie is die ik moet bekendmaken.

	y Ik begrijp dat het achterhouden van medische informatie schadelijk kan zijn voor mijn gezondheid 
en veiligheid tijdens de behandeling die ik aanvaard te ondergaan.

	y Als er een verandering in mijn medische geschiedenis optreedt, is het mijn verantwoordelijkheid 
om de behandelaar daarvan op de hoogte te stellen voordat verdere behandelingen worden 
uitgevoerd.

	y Ik begrijp dat er bepaalde contra-indicaties zijn die mij uitsluiten van behandeling, waaronder een 
actieve bacteriële, virale, schimmel- of herpes infectie, open wonden, een voorgeschiedenis van 
geneesmiddelen met fotosensibiliserend potentieel, reeds bestaande inflammatoire dermatosen 
(bijv. psoriasis, atopische dermatitis), huidkanker, een voorgeschiedenis van abnormale 
littekenvorming, keloïden, atrofische huid, of isotretinoïnegebruik in de afgelopen 12 maanden.

	y Ik begrijp dat er tijdens en na de behandeling een zekere mate van ongemak kan optreden, maar ik 
zal de arts onmiddellijk op de hoogte brengen als ik me zorgen maak.
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	y Ik bevestig dat ik de risico’s en voorwaarden die met de behandeling gepaard gaan, begrijp. Deze 
zijn mij volledig uitgelegd en ik heb de gelegenheid gehad om eventuele vragen te stellen en 
deze zijn tot mijn tevredenheid beantwoord. Het optreden van eventuele reacties moet zo spoedig 
mogelijk aan de behandelaar worden gemeld. 

	y Ik accepteer en begrijp dat er geen schriftelijke, impliciete of mondelinge garanties zijn met 
betrekking tot de te verwachten resultaten van deze behandeling en dat de effecten van de 
behandeling bij de ene patiënt anders zullen zijn dan bij de andere en dat het doel van deze 
behandeling een verbetering is, geen perfectie.

	y Het kan zijn dat ik een serie behandelingen nodig heb, normaal gesproken met ten minste 4 weken 
tussen de procedures, om het maximale cosmetische resultaat te bereiken.

	y Ik heb advies gekregen voor de nazorg en ik begrijp en ga ermee akkoord alle 
verzorgingsinstructies zorgvuldig op te volgen om het risico op bijwerkingen tot een minimum te 
beperken.

	y Ik bevestig dat ik voldoende tijd heb gekregen om een weloverwogen beslissing te nemen.

	y Ik geef toestemming voor het maken van foto’s (voor en na de behandeling) om de effecten van de 
behandeling te controleren. De patiënt zal te allen tijde volledig vertrouwelijk worden behandeld.

	y Ik begrijp dat het mij vrij staat mijn toestemming op elk moment in te trekken.

	y Ik heb bovenstaande toestemming gelezen en ik bevestig dat ik door ondertekening van dit 
formulier toestemming geef om de behandeling te ondergaan en dat ik de verantwoordelijkheid op 
mij neem om elke verandering in mijn medische geschiedenis te melden.

naam + voornaam patiënt handtekening patiënt datum



I confirm that I understand the risks and conditions associated with a Skin Peel treatment and that it 
is an elective cosmetic procedure. The skin peel procedure is typically used to improve the clinical 
appearance of the skin. A chemical solution is applied to remove the upper layer of the epidermis to 
encourage the regeneration and rejuvenation of new skin cells.

After the skin peel, the skin may experience:

	y Redness and flushing (any redness should decrease over the following 1-8 hours)

	y Dryness, tightening

	y Tingling, itching

	y Tenderness

	y Stinging

	y Light peeling

	y These temporary skin responses will typically subside within hours and many people are able to 
return to their normal activities the same or the next day. Some people may react differently and 
may experience these reactions for longer. However, these reactions are temporary and usually 
resolve within 3-7 days as the skin returns to normal. Although rare, there is a small risk of side 
effects including swelling, blistering and crusting or a mild acne breakout. In severe cases, infection 
and ulceration may result, although this is not expected to occur due to the sterility of the procedure 
and the minimally invasive nature of the peel.

	y There is a small risk that skin discolouration (hyperpigmentation) of the skin can occur after the 
procedure, although this is not normally expected due to the superficial type of peel used. Failure to 
follow the advice detailed below can increase this risk.

	y I have been given post-treatment advice.

	y I confirm that I understand the risks and conditions associated with this treatment and that it is an 
elective medical cosmetic treatment.

	y I confirm that the medical history and medication details that I have supplied are complete and 
correct and that there is no other medical information I need to disclose.

	y I understand that with holding any medical information may be detrimental to my health and safety 
during the treatment in which I agree to undertake.

	y If there is any change in my medical history, it is my responsibility to advise the practitioner before 
further treatments are carried out.

	y I understand that there are certain contraindications that would preclude me from receiving 
treatment including an active bacterial, viral, fungal, or herpetic infection, open wounds, a history 
of drugs with photosensitizing potential, preexisting inflammatory dermatoses (eg, psoriasis, atopic 
dermatitis, pemphigus), facial cancers, a history of abnormal scarring, keloids, atrophic skin, or 
isotretinoin use in the last 12 months.

	y I understand there may be some degree of discomfort during and after the treatment but agree to 
inform the practitioner immediately if I have any concerns.

	y I confirm that I understand the risks and conditions associated with the treatment. These have been 
fully explained to me and I have had the opportunity to ask any questions and these have been 
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answered to my satisfaction. Development of any reactions must be reported to the practitioner as 
soon as possible. I accept and understand that there are no written, implied, or verbal guarantees 
as to the anticipated results of this treatment and that the effects of treatment will vary with some 
patients than with others and that the goal of this treatment is an improvement, not perfection.

	y I may require a series of treatments, normally with at least 2-4 weeks between procedures, to 
achieve the maximum cosmetic result.

	y I have been given post treatment advice and I understand and agree to follow all the care 
instructions carefully to minimise the risk of side effects.

	y I confirm that I have been allowed sufficient time to make a carefully considered decision.

	y I consent to the taking of (pre and post-treatment) photographs to monitor treatment effects. 
Complete patient confidentiality will be maintained at all times.

	y I understand that I am free to withdraw my consent at any time.

	y I have read the above consent, and I confirm that by signing this form I consent to undergo 
treatment and I take responsibility to inform of any change in my medical history.

patient name + first name patient signature date


