
naam + voornaam patiënt handtekening patiënt datum

	y Het Triple laser apparaat geeft een langdurige vermindering van haargroei en definitieve 
verwijdering van de haren voor 90%, het kan dus voorkomen dat er opnieuw haargroei plaatsvindt 
in het behandelde gebied, omdat de laser de op dat moment aanwezige, geschikte haren aanpakt. 
De donsharen die later onder invloed van hormonen dikkere haren worden, zullen dan opnieuw 
moeten worden behandeld.

	y Er zijn meerdere behandelingen noodzakelijk (gemiddeld tussen 4 à 7).

	y De met u afgesproken prijs is de prijs per behandeling.

	y Het resultaat van de behandeling is vooraf niet 100% te voorspellen.  
Er kan hyper- en/of hypo pigmentatie ontstaan bij huiden die daar gevoelig voor zijn.

	y De huid na de behandeling geeft kans op roodheid, in een enkel geval kan er een blaar of een 
blauwe plek ontstaan.

	y Het lichaamsdeel dat behandeld moet worden mag in de periode van de behandeling alleen 
geschoren worden!! NIET waxen of epileren tussen de sessies door.

	y De huid mag niet behandeld worden als u in de voorgaande 6 weken een zonnebank kuur heeft 
gedaan, een zelfbruiningsmiddel heeft gebruikt (op de behandelplaats) of terug bent gekomen 
van een zonvakantie. Als u binnenkort van een zonvakantie gaat genieten, start dan pas met de 
behandeling als u langer dan 4 weken terug bent van deze vakantie.

	y Geef veranderde situaties omtrent medicijngebruik, zwangerschap, zongedrag en/of gebruik van 
zelfbruiningsmiddelen voor elke behandeling altijd door aan uw behandelaar. 

	y Voorts heeft u deze informatie ontvangen:

1. Algemene informatie aan de cliënt over de behandeling

2. Voor- en nazorg adviezen voor een laser behandeling tegen overbeharing  
(Nazorg krijgt u mee na de behandeling) 

Door ondertekening van dit informed consent verbindt u zich aan de informatie, adviezen en 
voorwaarden van een Triple laser behandeling zoals genoemd in dit document.

Hierboven genoemde is allemaal duidelijk voor mij. Ik geef hierbij toestemming om de 
informatie op het intakeformulier te gebruiken in het kader van de ontharing behandeling met 
Triple laser apparatuur.

Handtekening of handtekening van wettig vertegenwoordiger  
(indien cliënt jonger is dan 18 jaar)

TOESTEMMING VOOR BEHANDELING TRIPLE LASER ONTHARING


