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Deze informatie geeft u een beeld van het opvullen (vulling) met DR CYJ HAIR FILLER®, zodat u met kennis van zaken uw toestemming kan geven.  
De behandelende arts is uiteraard bereid om al uw vragen over deze ingreep te beantwoorden.

AARD EN VERLOOP VAN DE INGREEP
DR CYJ HAIR FILLER® wordt in de hoofdhuid ingespoten. Dit kan zowel met een normale naald of een multinaald ingespoten worden.
Het betreft een niet allergiserend synthetisch product. DR CYJ HAIR FILLER® is een medisch hulpmiddel klasse III en beschikt over een CE–markering 
(CE 2265). De CE-markering geeft aan dat een product overeenstemt met de door de Europese richtlijnen vastgestelde niveaus van bescherming 
(veiligheid).

DOEL VAN DE INGREEP
	● Dunner wordend haar
	● Matige tot ernstige haaruitval

Zoals bij vrijwel elke medische ingreep bestaat de mogelijkheid dat het beoogde doel niet volledig wordt bereikt. De arts komt derhalve met de patiënt 
overeen om volgens de regels van de kunst te werken, maar belooft geen welbepaald resultaat (inspanningsverbintenis).

RISICO’S
Zeldzame infectie en/of bloeduitstorting (blauwe plek). Verdwijnen met adequate behandeling.

GEVOLGEN
Een lichte roodheid en een lichte zwelling kunnen optreden op de plaats van de inspuitingen tot enkele dagen na de behandeling. Uitzonderlijk kunnen 
deze ontstekingsverschijnselen ietwat langer duren.
Het inspuitbare product Dr CYJ HAIR FILLER® geeft geen permanente resultaten. Er wordt aanbevolen om na het standaard protocol (4 maal 1 à 2 
spuiten) om de 6 maanden een onderhoudsbehandeling (1 maal 1 à 2 spuiten) te handhaven

ALTERNATIEVEN
Bepaalde haarproblemen kunnen beter behandeld worden met geneesmiddelen zoals Minoxidil en Finasteride.
Er bestaan nog verschillende alternatieven zoals bijvoorbeeld: een PRP behandeling.
Al deze technieken kunnen gecombineerd worden om een beter resultaat te bekomen.

FOTO’S
Om het resultaat van de ingreep beter te kunnen beoordelen evenals voor educatieve en wetenschappelijke taken, zoals voordrachten en 
wetenschappelijke publicaties, kunnen eventueel foto’s worden genomen. Op de foto’s wordt de patiënt onherkenbaar gemaakt. De patiënt is hiervan op 
de hoogte en stemt hierin toe.

KOSTEN
Deze ingreep wordt uitgevoerd omwille van cosmetische redenen en is niet terugbetaald door het ziekenfonds. De prijs van de behandeling is 
afhankelijk van het aantal behandelingssessies en de gebruikte kwantiteit van het product.

HERROEPING TOESTEMMING
De patiënt geeft vrij zijn toestemming en kan op elk ogenblik zijn toestemming tot de ingreep herroepen.
Wet van de 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde 
uit te voeren (BS 2 juillet 2013) .Hoofdstuk 6. — Informatie en instemming
Artikel 18. 

§ 1. Voorafgaand aan elke esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar 
de patiënt en, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigers de volgende inlichtingen:
1° de technieken en de omstandigheden waaronder de ingreep zal worden uitgevoerd;
2° de zwaarste potentiële risico’s en de eventuele zwaarste gevolgen en verwikkelingen;
3° het soort ingeplante materiaal of ingespoten product, met inbegrip van zijn benaming en eigenschappen (volume, afmetingen, hoeveelheid);
4° de gegevens van de producent en, in voorkomend geval, van de invoerder van het ingeplante materiaal of ingespoten product;
5° de identiteit en de beroepstitel van de beoefenaar of beoefenaars die de geplande ingreep zullen uitvoeren;
6° een gedetailleerde raming van de kosten indien het bedrag van de met de geplande ingreep verbonden kosten op meer dan 1.000 euro wordt 
geraamd. Dat bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de volgende indexformule: basisbedrag x nieuwe gezondheidsindex/
basisgezondheidsindex. De basisgezondheidsindex is die welke op 31 december 2012 van kracht is. De nieuwe index is die welke achtereenvolgens 
op 31 december van elk jaar zal gelden.

TOESTEMMING VOOR BEHANDELING MET HAIR FILLER

https://sarasinclinic.com/esthetische-behandelingen/prp-behandeling-tegen-haaruitval/
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§ 2. Voor elke esthetisch-heelkundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar de in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen aan de patiënt 
tijdens een voorafgaande raadpleging.
§ 3. Van de in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat wordt gedateerd en door de
patiënt of, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigers en de betrokken beoefenaars wordt
ondertekend. Dit verslag maakt deel uit van het medisch dossier van de patiënt.
Wanneer in verband met de gebruikte techniek en het gebruikte product verscheidene identieke handelingen worden gesteld
die deel uitmaken van een zelfde behandeling, dan volstaat het de in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen op te nemen in een
enig schriftelijk verslag, als bedoeld in het vorige lid.
§ 4. De tekst van dit artikel wordt in het in paragraaf 3 bedoelde verslag weergegeven.
§ 5. De in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen worden aan de patient en, in voorkomend geval, aan zijn wettelijke vertegenwoordiger
of vertegenwoordigers meegedeeld, onverminderd andere inlichtingen die krachtens andere bepalingen moeten
worden meegedeeld of ongeacht nadere regels volgens welke deze inlichtingen moeten worden meegedeeld of bewaard.

OPMERKINGEN

Opmerkingen van de arts: 

Opmerkingen van de patiënt: 

Elke partij verklaart een exemplaar van dit toestemmingsformulier te hebben ontvangen. De handtekening wordt voorafgegaan door een eigenhandig 
geschreven “gelezen en goedgekeurd”.

De patiënt verklaart dat al zijn vragen werden beantwoord.


