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SPIDER VEIN REMOVAL - INFORMATIE & TOESTEMMING

Titel (meneer, mevrouw, juffrouw, mevrouw):

Voornaam: Achternaam:

Adres: Postcode:

Geboortedatum: Telefoon:

Mobiel: E-mail:

Hierbij geef ik, ondergetekende, toestemming voor Spider Vein Removal.

	y Ik begrijp dat het verwijderen of minder zichtbaar maken van “spider vein” of oppervlakkige 
haarvaatjes een procedure met de laser is.

	y Ik begrijp dat er een mogelijkheid is van zeldzame bijwerkingen zoals littekenvorming of 
permanente verkleuring. 

	y Andere bijwerkingen zoals zwelling, blaarvorming, korstvorming of schilfering van het behandelde 
gebied kunnen één tot drie weken nodig hebben om te genezen.

	y Zodra deze aandoeningen zijn genezen, kan het behandelde gebied nog steeds twee tot vier 
weken gevoelig zijn voor de zon, of mogelijk langer bij sommige patiënten.

	y Tijdens het genezingsproces bestaat er een kleine kans dat het behandelde gebied lichter 
(hypo-pigmentatie) of donkerder (hyper-pigmentatie) van kleur kan worden in vergelijking met 
de omringende huid. Dit is meestal een tijdelijke toestand, maar in zeldzame gevallen kan het 
permanent zijn. 

Het is BELANGRIJK dat ik alle instructies na de behandeling zorgvuldig opvolg.

	y Ik begrijp dat als ik in de zon ben geweest of een zonnebank heb gebruikt binnen een periode van 3 
dagen voor of na de behandeling, ik het risico loop op pigmentvlekken.

	y Na de behandeling kan ik het risico lopen op een mogelijke pigmentverandering of blaarvorming. 
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	y Ik begrijp dat deze procedure gepaard gaat met een laser en dat er tijdens de behandeling 
ongemak kan optreden.

	y Het is mogelijk dat de resultaten minimaal zijn of afwezig zijn.

	y Ik besef dat de reactie van elk individu op de behandeling verschillend is; daarom kunnen er 
meerdere behandelingen nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

	y Ik begrijp en ga ermee akkoord dat Sarasin Clinic .......................... foto’s kan maken van mijn 
behandelgebied om mijn vooruitgang te controleren. 

	y Ik begrijp ook dat als ik eenmaal met mijn behandelprogramma ben begonnen, er geen 
terugbetalingen zijn, noch worden er terugbetalingen gedaan indien u niet tevreden zou zijn over 
de resultaten of het uitblijven van de resultaten.

	y Ik heb de nazorg instructies ontvangen.

	y Sarasin Clinic of een medewerker van Sarasin Clinic heeft uitleg gegeven over de aard en het doel 
van de laseraderbehandeling, inclusief eventuele risico’s en mogelijke complicaties, en heeft de 
inhoud van dit formulier met mij besproken. 

	y Ik heb dit toestemmingsformulier gelezen en begrepen en ga akkoord met de voorwaarden en 
geef toestemming voor de behandeling. 

	y Ik begrijp verder dat Sarasin Clinic de resultaten niet kan garanderen en dat ik Sarasin Clinic of 
zijn/haar medewerkers niet verantwoordelijk zal houden voor mijn individuele resultaten van de 
laseraderbehandeling die ik heb aangevraagd

 

(Ouder of voogd als de patiënt jonger is dan 18 jaar)

FORMULIER VOOR GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING

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

Overeengekomen te ……………………………………...(plaats) op …………………….……………………. (datum)

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

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


