
Microneedling – informed consent 

Toestemming verklaring MSC 

Gelieve onderstaande tekst te lezen en te paraferen 

Micro-needling-behandeling veroorzaken opzetelijk zeer oppervlakkige "micro-verwondingen" aan 
de buitenste laag van de huid, waardoor het genezingsproces wordt geïnduceerd, inclusief de 
producte van nieuw collageen.

 Micro-needling is aangepast om de zichtbaarheid van acnelitekens, fjne lijntjes en rimpels te 
verminderen, hyperpigmentate te verminderen en te verbeteren huidskleur en textuur, wat 
resulteert in een gladdere, stevigere en jonger uitziende huid. 

Microneedling uitgevoerd op een veilige en nauwkeurige manier met de steriele apparaten en 
worden normaal gesproken voltooid binnen 30-60 minuten, afankelijk van het geselecteerde gebied
en de intensiteit.

Hoewel de meerderheid van de patënten geen complicates ervaart bij micro-needling, is het wel:

belangrijk dat u begrijpt dat er risico's bestaan. De micro-needling procedure is minimaal invasief,

met behulp van een set micronaalden om meerdere, kleine gaatjes/scheurtjes aan de buitenste laag 
van de

huid. Omdat micro-needling de huid binnendringt, brengt het inherent gezondheidsrisico's met zich 
mee, inclusief maar niet:

beperkt tot de hieronder genoemde. Bespreek alle gezondheidsproblemen met uw 
schoonheidsspecialiste of

behandelend zorgverlener VOORDAT u dit toestemmingsformulier ondertekent.

___ Ik begrijp dat micro-needling infecte, pigment-/kleurverandering, litekens, pijn, aanhoudend 
kan veroorzaken

roodheid, jeuk en/of zwelling en/of een allergische reacte.

___ Ik begrijp dat de huid na de procedure rood zal zijn, met lichte zwelling en/of blauwe plekken, en

kan strak en gevoelig aanvoelen. Hoewel het 2-3 dagen kan duren voordat deze symptomen 
verdwijnen

volledig verdwijnen, zullen ze binnen enkele uren na de behandeling aanzienlijk verminderen.

___ Ik begrijp dat er bepaalde contra-indicates zijn waardoor ik geen micro-needling zou krijgen

behandelingen, waaronder acteve acne, acteve infecte van elk type (bacterieel, viraal of schimmel),
cardiale

ziekte/afwijkingen, collageen-vaatziekte, eczeem, psoriasis of dermatts, hemoflie/

bloedingsstoornissen, keloïde/hypertrofsche litekens, zwangerschap/lactate, verheven laesies 
(moedervlekken, wraten,



enz.), huidkanker, zonnebrand, tatoeages, teleangiëctasie/erytheem,
ongecontroleerde diabetes, vasculaire laesies

(hemangiomen), rosacea en sclerodermie.

___ Ik begrijp dat het gebruik van Botox®, Juvederm®, Restylane® en elk ander injecteerbaar

voorafgaand aan de behandeling bekend gemaakt.

___ Ik begrijp dat er een aantal gecontra-indiceerde medicijnen zijn: bloedverdunnende medicijnen,

chemotherapie of bestraling, hormoonvervangende therapie, recent gebruik van plaatselijke 
medicate.

___ Ik begrijp dat micro-needling gecontra-indiceerd is binnen 72 uur na het harsen en binnen 1-3 
weken na

een chemische peeling.

___ Ik begrijp dat hoewel het doel van deze behandeling is om de vitaliteit van de huid te verbeteren,
geen specifeke

garantes van het resultaat kunnen of zijn gemaakt.

___ Ik begrijp dat het voor mijn gezondheid absoluut noodzakelijk is dat ik alle informate die 
gevraagd wordt in de

Klantprofel/gezondheidsgeschiedenis.

___ Ik heb alle voorwaarden en omstandigheden genoemd met betrekking tot mijn 
gezondheidsgeschiedenis, medicijnen die worden ingenomen en

eventuele eerdere reactes op producten of medicijnen.


