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HIFU
 CLIËNT INFORMED CONSENT 

Wat zijn de voordelen van een HIFU-behandeling? 

 ● Verwijdering van rimpels

 ● Lifting en verstrakking van de huid

 ● Verminderde verslapping en andere tekenen van veroudering

Het beste van alles is dat deze behandeling geschikt is voor het gezicht, de hals en het lichaam (inclusief de 

gevoelige zones).

Het doel van deze ingreep is de verslapte huid te verjongen/terug te brengen in haar vroegere jeugdige 

glorie. Deze procedure vereist meestal meer dan één bezoek, en kan de verslapte en/of gerimpelde huid doen 

afnemen. Het aantal bezoeken dat in uw geval nodig is, hangt af van verschillende factoren, zoals uw leeftijd 

en de mate van fotovermindering van uw huid.

Hoelang duurt de behandeling meestal?

Voor de meeste patiënten zijn een aantal behandelingen nodig, gespreid over verschillende maanden, met 

zichtbare resultaten die geleidelijk in diezelfde periode worden bereikt.

In de ernstigere gevallen van verslapping kan het zelfs nog langer duren voordat de zichtbare resultaten 

zichtbaar worden, omdat we afhankelijk zijn van de collageenproductie van uw lichaam om de resultaten te 

bereiken die we nastreven.

Wat als ik geen resultaten zie?

In zeldzame gevallen zal de huid van een patiënt niet reageren op deze behandeling. En daarom moeten wij 

u helaas meedelen dat het verwachte resultaat niet voor iedereen kan worden gegarandeerd.

Hoe voelt HIFU aan?

Er kan een licht gevoel van ongemak optreden tijdens uw behandeling, sommigen omschrijven het als een 

“prikkelend” of “elektrisch pulserend” gevoel. Onmiddellijk na de behandeling kunt u roodheid of zwelling in 

het gebied ervaren. Maar deze effecten zullen in de loop van de volgende uren geleidelijk verdwijnen.

WAT IS HIFU?

 ● HIFU is een acroniem dat staat voor: Hoge Intensiteit Focus Ultrasound

 ● HIFU is een niet-chirurgische behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer gerichte ultrasone 
energie om de drie belangrijkste lagen van de huid onder het zichtbare oppervlak aan te pakken: 
oppervlakkige huid, lederhuid en SMAS; dit is ook de laag die chirurgen strak trekken tijdens een facelift

 ● Thermische energie verhit op een veilige manier dit weefsel, waardoor het samentrekt, wat resulteert in 
een natuurlijke verstrakking en lifting van de huid. Deze energie moedigt het lichaam ook aan om MEER 
van die jeugd-herstellende proteïnen te produceren.

 ● Dat eiwit? COLLAGEEN 
Als de cellen een bepaalde temperatuur bereiken, ondervinden ze schade op cellulair niveau. Wat op het 
eerste gezicht misschien een beetje eng klinkt... Maar het moedigt ze juist aan om MEER collageen te 
produceren. Deze toename van collageen resulteert in een jongere, jeugdiger uitziende huid! En het is ook 
natuurlijk, want het komt uit je eigen lichaam!
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 TOESTEMMING 

1. Ik geef mijn toestemming dat Sarasin Clinic de HIFU-behandeling uitvoert.

2. Ik gebruik geen bloedverdunners, of als ik bloedverdunners gebruik, heb ik mijn voorschrijvende arts 

geraadpleegd en hij/zij heeft mij toestemming gegeven om deze procedure te ondergaan, wetende welke 

risico’s eraan verbonden zijn.

3. Ik begrijp dat hifu een niet-chirurgische behandeling is die wordt gebruikt om de huid strakker te maken 

en te liften.

4. Ik begrijp dat de resultaten per persoon zullen verschillen.

5. Ik begrijp dat de resultaten zich in de loop van 2-3 maanden langzaam zullen ontwikkelen, en dat 

sommige patiënten meer dan één bezoek nodig kunnen hebben om enig voordeel van betekenis te zien. 

Voor vrouwen vanaf 50 jaar raden we aan om de behandeling 2 x per jaar uit te voeren.

6. Ik begrijp ook dat een hifu-behandeling niet bedoeld is om dezelfde resultaten te bereiken als een 

invasieve chirurgische ingreep, zoals een facelift.

7. Ik begrijp dat er ongemak kan zijn tijdens deze behandeling.

8. Ik begrijp dat de behandelde huid er een paar uur rood uit kan zien, en een lichte zwelling kan vertonen 

gedurende de volgende vele dagen of weken na de behandeling.

9. Ik heb begrepen dat het niet ongewoon is om een tintelend gevoel of gevoeligheid in het behandelde 

gebied te ervaren. Deze bijwerking is meestal mild en gaat vanzelf over.

10. In zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten last krijgen van blauwe plekken, zwellingen en bulten 

die vanzelf verdwijnen.

11. Gevoelloosheid kan optreden en verdwijnt meestal na een paar dagen of weken.

12. Zoals bij elke medische ingreep, zijn er altijd risico’s verbonden aan een behandeling. Er bestaat een 

kleine kans op brandwonden, die al dan niet littekens kunnen veroorzaken (beide kunnen met medische 

verzorging worden behandeld), of een tijdelijke zenuwontsteking, die in enkele dagen tot weken vanzelf 

verdwijnt.

13. Ik begrijp dat het mogelijk is dat hifu de doeltreffendheid van huidvullers en/of neurotoxines breekt, 

vermindert en/of vermindert.

14. Ik begrijp dat na mijn behandeling wordt aanbevolen om gedurende 2 maanden geen dermale vullers en 

gedurende enkele weken geen neurotoxines (Botox, Dysport) te gebruiken.

15. Ik begrijp dat ik pijnstillende medicatie mag nemen voor mijn behandeling.

16. Ik begrijp alle risico’s die aan deze behandeling verbonden zijn, en ik heb alle mogelijke alternatieven en 

hun voor- en nadelen met mijn arts besproken.

17. Ik heb alle informatie op dit formulier gelezen, ingevuld en ondertekend.

18. Ik begrijp dat voor ideale resultaten deze procedure gecombineerd kan worden met radiofrequentie 

of een chirurgische optie. En er is mij geen garantie, waarborg of verzekering gegeven met betrekking 

tot de resultaten die kunnen worden verkregen. Ik ben mij er ook van bewust dat er meer dan één 

vervolgbehandeling nodig kan zijn voor het door mij gewenste resultaat.
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naam + voornaam patiënt leeftijd (18+) handtekening patiënt datum

VOOR AKKOORD:

MEDISCHE EN CHIRURGISCHE GESCHIEDENIS

GELIEVE ALLE VOLGENDE VRAGEN TE BEANTWOORDEN: Heeft u een van de volgende dingen?

JA NEE GEBRUIKTE 
GENEESMIDDELEN

Actieve wonden

Ernstige of cystische acne in het gezicht

Metalen stents in het behandelgebied

Geïmplanteerde elektrische apparaten

Zwanger of borstvoeding gevend

Migraine

Bell’s palsy

Actieve of lokale huidziekte die de genezing kan beïnvloeden

Auto-immuunziekte

Epilepsie

Herpes/koortslip

Diabetes

Hemorragische of bloedingsstoornissen

U heeft het afgelopen jaar een huidverstevigende behandeling gehad

Filler injecties in de laatste 3-6 maanden

Neurotoxine-injecties (bv. Botox) in de laatste 3-6 maanden

Ablatieve resurfacing laserbehandeling

Niet-ablatieve resurfacing laserbehandeling

Dermabrasie of diepe gezichtspeeling

Lip-o-plastie in het gezicht of de hals

Facelift, blepharoplastie, of wenkbrauwlift

Ik begrijp ALLE informatie die hierboven is verstrekt, ik heb ook de gelegenheid gehad om vragen te stellen over: de 
aard van deze behandeling, de verwachte resultaten, en eventuele mogelijke/complicaties. Hierbij onthef ik Sarasin 
Clinic en zijn personeel van ELKE aansprakelijkheid in verband met de bovenstaande procedure.

Vermeld eventuele allergieën die u heeft:
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