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Toestemming formulier Permanent make-up (PMU)  

Datum:______________ 

 

Ondergetekende, (voor + achternaam)  

Naam:___________________________________________________________________ 

Handtekening: (wettige vertegenwoordiger)____________________________________ 

Adres:___________________________________________________________________ 

Postcode:________________________________________________________________   

Woonplaats:______________________________________________________________  

Geboorte datum:___________________________________________________________ 

Ben je jonger dan 16 jaar? Laat dit deel invullen door je wettige vertegenwoordiger: 

Naam wettigevertegenwoordiger:_____________________________________________ 

Nummer legitimatiebewijs wettige 

vertegenwoordiger:_________________________________________________________ 

Pigmentkleur:______________________________________________________________ 

Batchnummer:_____________________________________________________________ 

 

Verklaart hierbij het volgende (omcirkelen wat van toepassing is): 

- Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze permanent make-up behandeling Ja / nee 

- Ik weet dat er risico’s op infectie en andere complicaties kunnen zijn na het zetten van PMU Ja / nee 

- Ik vind mezelf gezond genoeg om deze permanent make-up behandeling te laten zetten Ja / nee 

- Ik ben tijdens deze behandeling niet onder invloed van drugs Ja / nee 

- Ik weet dat het wordt afgeraden om permanent make-up te laten zetten wanneer je antibiotica of 

prednison of antistollingsmiddelen gebruikt Ja / nee 

- Ik weet dat wanneer ik zwanger zou zijn - chemo onderga het wordt afgeraden om permanent 

make-up te laten zetten in verband met verhoogde gevoeligheid voor infecties (pigmenteren is alleen 

mogelijk met een doktersverklaring) Ja / nee 

Geeft u alstublieft antwoord op de volgende vragen (omcirkelen wat van toepassing is): 

Deze vragen zijn alleen van toepassing als u de permanent make-up wilt ter camouflage van een 

bestralings of operatie/litteken: 

- Ik weet dat het wordt aangeraden om permanent make-up ter camouflage eerst met mijn 

behandelend arts te bespreken en een ondertekend toestemming briefje in te leveren aan de 

permanent make-up specialiste.       ja / nee 
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- Het litteken waarover heen gepigmenteerd wordt is ouder dan 1 jaar.   Ja / nee 

Alleen van toepassing als u onder behandeling bent van een dermatoloog (omcirkelen wat van 

toepassing is): 

- Ik heb met mijn dermatoloog besproken dat deze PMU behandeling geen kwaad kan op mijn huid. 

             ja / nee 

Omcirkelen wat van toepassing is, zo nodig de informatie aanvullen: 

- Hemofilie (bloedziekte)         ja / nee 

- Chronische huidziekte, of wanneer u huidkanker heeft gehad op de te behandelende plek. 

             ja / nee 

- Diabetes 1 / 2           ja / nee 

- Ik gebruik insuline          ja / nee 

- Hart en vaatafwijkingen         ja / nee 

- Contactallergie          ja / nee 

- Immuunstoornis          ja / nee 

- Ik gebruik bloedverdunners         ja / nee         

(zo ja hoeveel)________ 

- Ik gebruik schildklier medicatie        ja / nee 

- Ik heb de afgelopen 24uur alcohol gedronken       ja / nee                         

( zo ja hoeveel) _______ 

- Ik heb de afgelopen 48 uur geen antibiotica gebruikt      ja / nee 

- Ik heb de afgelopen 24uur geen paracetamol of ibuprofen geslikt    ja / nee  

(zo ja hoeveel)________ 

- Ik weet dat een permanent make-up behandeling wordt afgeraden en volledig op eigen risico van 

het eind resultaat is als ik bij de vorige vraag één of meerdere keren ‘ja’ heb omcirkeld. 

            ja / nee 

Wanneer u met een ja heeft geantwoord is het belangrijk om alvorens u aan deze behandeling begint 

een toestemming briefje bij uw huisarts – behandelend arts aan te vragen ter goedkeuring.                                                                                  

Dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen getoond aan de toezichthouder van de 

GGD en de NVWA 


