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	y Het doel van dit toestemmingsformulier is om schriftelijke informatie te verstrekken over de risico’s, 
voordelen en alternatieven van de hierboven genoemde procedure. 

	y Het is belangrijk dat u deze informatie volledig begrijpt, dus gelieve dit document grondig te lezen. 

	y Indien u vragen heeft over de procedure, stel ze dan aan uw behandelaar voordat u het 
toestemmingsformulier ondertekent.

De behandeling

	y “PRP” is een injectiebehandeling waarbij het eigen bloed van een persoon wordt gebruikt. Het 
bloed wordt via een klassieke bloedafname procedure afgenomen. Vervolgens wordt het bloed in 
een speciale centrifuge geplaatst om de bestanddelen (rode bloedcellen, bloedplaatjesrijk plasma, 
bloedplaatjesarm plasma en buffycoat) te scheiden. 

	y Wanneer PRP in de beschadigde zone wordt geïnjecteerd, veroorzaakt het een lichte ontsteking 
die de genezingscascade op gang brengt. Wanneer de bloedplaatjes zich in het behandelde 
gebied organiseren, geven zij een aantal enzymen af om genezing en weefselreacties te 
bevorderen, waaronder het aantrekken van stamcellen en groeifactoren om het beschadigde 
gebied te herstellen. Als gevolg daarvan begint zich nieuw collageen te ontwikkelen. Naarmate het 
collageen rijpt, begint het te krimpen, waardoor de beschadigde zone strakker en sterker wordt.

	y Bij de behandeling van gewond of door zon en tijd beschadigd weefsel, kunnen ze een 
remodellering van het weefsel tot een gezondere en jongere staat teweegbrengen. 

	y De volledige procedure duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. 

	y Over het algemeen worden 2-3 behandelingen geadviseerd, maar voor sommige mensen kunnen 
meer behandelingen nodig zijn.

	y Na de eerste groep behandelingen kunnen één keer per jaar vervolgbehandelingen worden 
uitgevoerd om de resultaten te verbeteren en te behouden.

Contra-indicaties

Patiënten met de volgende aandoeningen komen niet in aanmerking voor een PRP-behandeling: 

1. Acute en chronische infecties

2. Kanker

3. Chemotherapie behandelingen

4. Ernstige metabole en systemische aandoeningen

5. Abnormale bloedplaatjesfunctie (bloedstoornissen, d.w.z. hemodynamische instabiliteit, 
hypofibrinogenemie, kritieke trombocytopenie)

6. Chronische leverpathologie

7. Antistollingstherapie

8. onderliggende sepsis

9. Systemisch gebruik van corticosteroïden binnen twee weken voor de ingreep
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Risico’s en complicaties

Enkele van de mogelijke bijwerkingen van bloedplaatjesrijk plasma zijn: 

1) Pijn op de injectieplaats; 

2) Bloedingen, blauwe plekken en/of infecties zoals bij elk type injectie; 

3) Kortdurende roodheid van de huid; 

4) Allergische reactie op de oplossing;

5) Verwonding van een zenuw en/of spier, zoals bij elk type injectie;

6) Jeuk op de injectieplaats(en); 

7) Misselijkheid / braken; 

(Het volgende is mogelijk bij elke eenvoudige injectie en niet specifiek voor PRP-therapie).

8) Duizeligheid of flauwvallen; 

9) Tijdelijke verhoging van de bloedsuikerspiegel; 

10) Zwelling; 

11) Minimaal effect van de behandeling

Alternatieven of aanvullingen op PRP zijn: 

1. Geen behandeling

2. Chirurgische interventie kan een mogelijkheid zijn

3. Neurotoxinen

4. Injecties van fillers

5. Laser

6. Chemische peelings

Foto’s

Ik geef toestemming voor het maken van klinische foto’s / video’s en het gebruik ervan voor 
wetenschappelijke en marketing doeleinden zowel in publicaties en presentaties.

Sarasin Clinic

	y De resultaten zijn over het algemeen na 4 weken zichtbaar en verbeteren zich geleidelijk in 
de daaropvolgende maanden (3-6) met verbetering van de textuur en de teint. Vergevorderde 
rimpelvorming kan niet worden teruggedraaid en slechts een minimale verbetering is niet 
voorspelbaar bij personen met drugs-, alcohol- en tabaksgebruik. Ernstige littekenvorming reageert 
mogelijk niet. 

	y Uit de huidige gegevens blijkt dat de resultaten 18-24 maanden kunnen aanhouden. De resultaten 
kunnen variëren.

Ontevredenheid

	y Ik begrijp dat bij alle behandelingen de precieze mate van verbetering niet kan worden 
gegarandeerd. Het subjectieve karakter van het resultaat betekent ook dat ontevredenheid een 
mogelijk resultaat is, ongeacht de effectiviteit van de behandeling.

	y Ik begrijp dat het effect van alle behandelingen geleidelijk kan afnemen, dat extra behandelingen 
nodig kunnen zijn om het gewenste effect te bereiken en dat extra kosten in rekening zullen 
worden gebracht indien meer product nodig is.

	y Ik ben mij ervan bewust dat vervolgbehandelingen nodig zullen zijn om het volledige effect 
te behouden. Ik ben mij ervan bewust dat de duur van de behandeling afhankelijk is van vele 
factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: leeftijd, geslacht, weefselaandoeningen, mijn algemene 
gezondheidstoestand / levensstijl en blootstelling aan de zon. De correctie kan, afhankelijk van 
deze factoren, tot 6 maanden duren en in sommige gevallen korter en in sommige gevallen langer.
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Betaling en opvolging

	y Ik begrijp dat dit een “electieve” procedure is en dat betaling mijn verantwoordelijkheid is en verwacht 
wordt op het moment van de behandeling. 

	y Ik begrijp dat aanpassingen bij een vervolgbezoek, waarbij meer product nodig is, in rekening worden 
gebracht.

	y Door dit formulier te ondertekenen, verklaart u dat u dit formulier zorgvuldig hebt gelezen en dat u 
de bijwerkingen, het risico en de onzekerheid van het resultaat begrijpt en dat u hebt besloten dat de 
behandeling nog steeds in uw belang is. 

	y U hebt alle details van het behandelplan, eerdere behandelingen en uw medische voorgeschiedenis 
met uw arts besproken en alle informatie gedeeld die uw arts nodig kan hebben om de behandeling te 
plannen. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

	y Ik accepteer de risico’s en complicaties van de procedure en ik begrijp dat er geen garanties worden 
gegeven met betrekking tot het resultaat van de procedure.

	y Ik verklaar dat als ik veranderingen in mijn medische geschiedenis heb, ik dit onmiddellijk zal melden 
aan de behandelaar die mij heeft behandeld.

naam + voornaam patiënt handtekening patiënt datum
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