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PDO THREADS (DRAADLIFT) - INFORMATIE & TOESTEMMING

Titel (meneer, mevrouw, juffrouw, mevrouw):

Voornaam: Achternaam:

Adres: Postcode:

Geboortedatum: Telefoon:

Mobiel; E-mail:

	y Ik geef vrijwillig toestemming om een draadlift procedure te ondergaan.

	y Ik begrijp dat de procedure kan resulteren in een verbetering van het uiterlijk en meestal wordt 
gebruikt voor milde tot matige huidverslapping en huidverjonging. De behandeling omvat het 
gebruik van naalden en/of canules om een oplosbare draad in de onderhuidse lagen van de huid te 
injecteren.

	y Ik weet ook dat PDO-draden, eenmaal ingebracht, volledig worden geabsorbeerd en dat er 
na 6 maanden alleen nieuw collageen overblijft. De draden zijn niet allergeen, en het ongemak 
na het inbrengen is licht tot matig en duurt meestal 3-4 dagen, waarvoor pijnstillers zoals 
paracetamol 2-3 keer per dag na de maaltijd nodig zijn. Ontstekingsremmers (bv. Ibuprofen) 
worden niet aanbevolen, omdat deze categorie geneesmiddelen de ontsteking vermindert en 
de collageenvorming kan verminderen. Ik zal het advies van een apotheker of huisarts inwinnen 
voordat ik medicijnen gebruik.

	y Ik erken dat mij geen schriftelijke of impliciete mondelinge garantie, waarborg of verzekering is 
gegeven met betrekking tot het resultaat van de procedure.

	y Ik begrijp dat algemene blauwe plekken in verband met het inbrengen van de polydioxanondraad 
minimaal zijn, maar dat cliënten die aspirine of andere bloedverdunnende medicijnen gebruiken 
iets meer blauwe plekken kunnen krijgen. Aspirine die voor een medische indicatie wordt 
voorgeschreven, mag niet worden gestaakt; blauwe plekken zijn echter waarschijnlijker. 
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	y Ik ben me ervan bewust dat een zekere mate van zwelling kan worden verwacht die ongeveer 2-3 
dagen aanhoudt. Cliënten die risico lopen op een koortslip krijgen het advies om profylactische 
aciclovir-tabletten in te nemen en topische crème aan te brengen, vooral als er draden rond de 
lippen worden aangebracht. Ik zal het advies van een apotheker of huisarts inwinnen voordat ik 
medicijnen gebruik.

	y Ik ga ermee akkoord dat de bestaande asymmetrie in het gezicht niet volledig wordt verholpen.

	y Ik moet warme baden en douches, sauna’s, stoombaden en openbare zwembaden vermijden 
gedurende 48 uur na de behandeling.

	y Er bestaat een klein risico op infectie van het behandelde huidgebied na de procedure, hoewel 
dit naar verwachting niet zal optreden vanwege de steriliteit van de gebruikte medische 
hulpmiddelen.

	y Een stekende of “trekkende” pijn of ongemak is normaal. De pijn vermindert na 2 weken en zou 
tegen week 5 moeten verdwijnen. Vermijd het gebruik van ontstekingsremmende medicijnen (tot 
7 dagen na de behandeling) zoals Nurofen, omdat ontsteking nodig is om het proces van nieuwe 
collageenvorming op gang te brengen.

	y Andere bijwerkingen zijn blauwe plekken, zwelling, hematomen en een lichte roodheid van het 
gebied die tot 7 dagen kan aanhouden.

	y Ik begrijp dat de behandeling zeldzame complicaties kan hebben, zoals zichtbaar verheven 
gebieden of oneffenheden op/rond de behandelde plaats. Asymmetrie, overcorrectie of 
ondercorrectie. Langdurige verkleuring van de huid zoals bruin, grijs, blauw of rood. In zeldzame 
gevallen kan er draadmateriaal uit de huid komen. Langdurige of ernstige zwelling. In zeldzame 
gevallen kunnen zich granulomen of stevige knobbels vormen. Goedaardige tumorvorming 
(keratoacanthomen) kan voorkomen. Allergische reactie met jeuk, roodheid en in uiterst 
zeldzame gevallen gegeneraliseerde allergische reactie zoals zwelling van het hele lichaam, 
ademhalingsproblemen en shock. Littekenvorming is uiterst zeldzaam. Huidafbraak of ulceratie. 
Trauma aan de gezichtszenuw is een mogelijke maar zeldzame complicatie.

	y Ik begrijp dat individuele resultaten kunnen variëren en dat er geen garanties worden gegeven met 
betrekking tot de verwachte resultaten van deze procedure. Ik ben bereid om op deze basis door 
te gaan met deze behandeling.

	y Ik bevestig dat de behandeling en het product dat wordt gebruikt volledig aan mij zijn uitgelegd 
en dat ik op die basis akkoord ga met de behandeling. Ik heb alle mogelijke vragen gesteld en alle 
passende nazorg ontvangen.

	y Ik begrijp dat ik deze behandeling onderga met kennis van alle feiten, bijwerkingen, resultaten 
van de behandeling en complicaties en dat ik de kliniek niet aansprakelijk zal stellen indien zich 
bovengenoemde problemen voordoen.

	y Ik geef volledige toestemming voor het gebruik van mijn voor en na foto’s voor 
marketingdoeleinden, op voorwaarde dat alle identificerende kenmerken bedekt zijn en dat 
er geen manier is om mezelf te identificeren aan de hand van de foto. De foto’s worden 6 jaar 
bewaard en kunnen worden gebruikt in geval van een vordering tegen ons. Ze worden opgeslagen 
op een met een wachtwoord gecodeerde harde schijf.

	y Volgens de GDPR regel, begrijp ik dat ik volledige toegang heb tot alle gegevens die over 
mij worden bewaard. Deze gegevens worden door de kliniek niet langer dan 6 jaar bewaard 
voor verzekeringsdoeleinden, waarna digitale informatie permanent wordt verwijderd en 
papieren documenten worden vernietigd. Alle informatie over mijzelf wordt bewaard op met 
een wachtwoord gecodeerde harde schijven of in archiefkasten waartoe alleen selectieve 
medewerkers toegang hebben. Niets van mijn persoonlijke gegevens zal worden verkocht of 
gebruikt voor iets anders dan voor de diensten van deze kliniek.
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Zorg ervoor dat u de mogelijke complicaties en persoonlijke vereisten van de hieronder 
aangegeven procedure begrijpt en bevestig of beantwoord de punten en vragen met: JA / NEE

	y Bent u allergisch voor lokale anesthetica, heeft u een geschiedenis van anafylactische shock 

(ernstige allergische reacties)?              

	y Geeft u toestemming voor het gebruik van een plaatselijk verdovingsmiddel?                

	y Heeft u een bekende allergie? Zo ja, gelieve op de volgende pagina van het formulier te specificeren.

	y Heeft u de afgelopen 12 maanden orale retinoïden (Roaccutane) gebruikt?                    

	y Gebruikt u topische retinoïden/Vitamine A producten?                 

	y Heeft u actieve acne met papels of pustels?           

	y Gebruikt u Aspirine, Warfarin, andere antistollingsbehandelingen of andere medicijnen of  
voedingssupplementen zoals Omega-3 die de werking van de bloedplaatjes en de bloedingstijd  
kunnen beïnvloeden?

	y Heeft u enige vorm van huidkanker of heeft u die gehad?             

	y Gebruikt u steroïden, chemotherapie of radiotherapie?                

	y Gebruikt u andere medicijnen? Zo ja, gelieve op de volgende pagina van dit formulier te specificeren.            

	y Lijdt u aan een ziekte zoals diabetes, angina, epilepsie, hepatitis, auto-immuunziekte?             

	y Heeft u last van keloïde of hypertrofische littekens?                      

	y Heeft u een geschiedenis van herpes simples (koortslip) of andere huidinfecties?                      

	y Hebt u in de afgelopen 6 weken een laserresurfacing of huidpeeling ondergaan?                      

	y Bent u zwanger of bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent?              

	y Geeft u borstvoeding?                      

	y Wilt u zich gedurende ten minste 2 weken onthouden van intensieve blootstelling aan zonlicht en / 
of kunstmatige UV-blootstelling?                      

	y Zult u dagelijks zonnebeschermingsproducten met een SPF 30+ of hoger en met aangegeven 
UVA/UVB-bescherming gebruiken en deze gedurende dezelfde periode regelmatig aanbrengen?                   
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Aanvullende opmerkingen:

Ik bevestig dat de informatie die ik heb verstrekt naar mijn beste weten correct is en dat er 
geen andere medische informatie is die ik bekend moet maken.

Ik begrijp dat behandelingen en producten geen exacte wetenschap zijn en dat daarom 
geen garantie kan worden gegeven voor de resultaten van de in dit document genoemde 
behandelingen. Ik accepteer en begrijp dat het doel van deze behandeling verbetering is,  
geen perfectie, en dat er geen garantie is dat de verwachte resultaten zullen worden 
bereikt.

Handtekening patiënt/cliënt: .............................................................................   Datum: .......................

Handtekening behandelaar: .............................................................................   Datum: .......................

Behandelingsnummer Datum Naald Batchnummer toegediend door: ...................................................

PDO-draad Batchnr: ...............................................................................................................................

Nummer verdovingsmiddel Partij: ...........................................................................................................

Opmerkingen:

Ik ........................................................ (Naam cliënt) heb gecontroleerd dat er geen 
wijzigingen zijn in mijn medische geschiedenis sinds mijn laatste afspraak.           

Handtekening cliënt:


