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TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR CHEMISCHE PEELING  
  

Ik, ______________________________________________, geef toestemming aan mijn huidspecialist  

_______________________________________, om de volgende peelingbehandeling uit te voeren:   

 
  Lactic   Alpha/Beta    Jessner’s   DermaFrost Salicylic    MandeliClear   

 

1. Ik ga akkoord om een Vertrouwelijke Huidverzorgingsvragenlijst in te vullen. Ik ga akkoord 
om volledig en eerlijk te zijn over mijn fysieke toestand, zwangerschap, medicatie die ik 
mogelijk inneem en mijn huidige huidverzorgingsroutine. Ik ben me er eveneens van bewust 
dat mijn levensstijl, indien die roken, blootstelling aan de buitenlucht, zonnebaden, 
overdadige alcoholconsumptie en/of recreatief gebruik van gecontroleerde substanties 
omvat, de effectiviteit en het resultaat van de behandeling kan beïnvloeden en 
verminderen. 
 
2. Ik heb aan mijn huidverzorgingsspecialist mogelijke chirurgische ingrepen, 
laserbehandelingen en gelaatsbehandelingen meegedeeld die ik heb ondergaan en die ik 
nog wil ondergaan in de toekomst.  

3. Ik ben momenteel niet zwanger of geef geen borstvoeding.  

4. Ik heb recentelijk geen chemotherapie of radiotherapie ondergaan.  

5. Ik heb recentelijk niet gewaxt of een epilatie uitgevoerd (bv. met Nair) op het 
behandelgebied van vandaag. Ik heb geen voorgeschiedenis van keloïde littekens, 
diabetes, een auto-immuunziekte, actieve herpesblaren of een koortslip.  

6. Ik heb geen enkele andere peelingbehandeling ondergaan in de laatste 14 dagen. Ik 
begrijp dat ik geen andere behandeling mag ondergaan binnen de 14 dagen na deze 
behandeling, of die behandeling nu wordt uitgevoerd op de behandelde zone of niet. 

7. Ik ga akkoord om me te onthouden van overmatige blootstelling aan de zon of het 
gebruik van een zonnebank tijdens de behandeling en tot 14 dagen na de behandeling.  

8. Ik begrijp dat blootstelling aan de zon verboden is tijdens de behandeling en dat het 
gebruik van de Circadia Light Day Broad Spectrum Sunscreen SPF 37 verplicht is.  

9. Ik begrijp dat deze peelingprocedure als doel heeft de buitenste huidlaag te exfoliëren. 
Enkele voordelen zijn de vermindering van pigmentatie, afname van fijne lijntjes en rimpels en 
het controleren van bepaalde aandoeningen zoals acne of sporadische puistjes.   
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10. Ik begrijp dat de volgende voorwaarden me beletten om deze behandeling op dit 
moment te ondergaan en verifieer dat geen van deze condities op dit moment op mij van 
toepassing zijn.   
 _______   Allergisch aan aspirine of enige salicylische gevoeligheid  
   (DermaFrost bevat salicylzuur) 
 _______   Beschadigde huid binnen het behandelgebied 
 _______   Zonbeschadigde of windbeschadigde huid 
 _______   Zichtbare ontsteking of ontstekingsletsels 
 _______   Recente peelings in de laatste 8 weken 
 _______   Herpesvirus (koortslip) op de mond 
 _______   Gebruik van Accutane® in de laatste 12 maanden 
 _______   Gebruik van glycolzuurproducten 
 _______   Gebruik van Retin-A®, Renova®, retinoïden (Vitamine A) in de laatste 4 weken  
 
11. Mijn verwachtingen zijn realistisch en ik begrijp dat resultaten niet gegarandeerd zijn en dat 
voor een maximaal resultaat meerdere applicaties nodig kunnen zijn. De vooruitgang hangt af 
van huidtype, huidconditie, leeftijd, graad van zonbeschadiging en pigmentatieniveau. 
 
12. Ik begrijp de kost van de behandeling en het betalingssysteem werd aan me uitgelegd.   
  
13. Ik begrijp dat complicaties – hoe zeldzaam ook – kunnen voorkomen en dat vlug 
optreden dan noodzakelijk is. Wanneer er zich een complicatie voordoet, zal ik meteen 
contact opnemen met de huidverzorgingsspecialist die de behandeling heeft uitgevoerd.    

14. Ik begrijp de mogelijkheid tot vervelling, schilfering, hyperpigmentatie en extreme 
droogte. Ik ga akkoord om de producten te gebruiken die specifiek door mijn 
huidverzorgingsspecialist werden aangeraden, inclusief zonnebescherming. 

15. Ik begrijp dat elke maatregel genomen zal worden om negatieve reacties zoals blaren, 
roodheid en irritatie tot een minimum te beperken of te elimineren.  

16. Ik begrijp dat mijn specialist thuisverzorging zal aanraden om aanvullend te werken met 
de verkregen behandeling. Ik ben bereid om de aanbevelingen van mijn 
huidverzorgingsspecialist over thuisverzorging op te volgen. 
 
17. Ik sta toe dat er foto’s worden genomen om het effect van de behandeling en de 
resultaten te monitoren als mijn huidverzorgingsspecialist dat wenselijk vindt.  
 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING 

In geval van vragen of bezorgdheden, zal ik mijn huidverzorgingsspecialist onmiddellijk 
contacteren. Ik begrijp de mogelijke risico’s en complicaties en ik heb ervoor gekozen om 
verder te gaan met de behandeling na zorgvuldige afweging van zowel bekende als 
onbekende risico’s, complicaties en beperkingen. Ik zal de huidverzorgingsspecialist en het 
personeel vrijwaren van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit deze behandeling. 

Ik ga ermee akkoord dat dit een volledige openbaring inhoudt en dat het alle vorige 
mondelinge of geschreven toelichtingen overstijgt. Ik verklaar dat ik de bovenstaande 
paragrafen volledig heb gelezen en begrepen en dat ik voldoende gelegenheid heb gehad 
voor discussie om al mijn mogelijke vragen beantwoord te zien.  

Handtekening klant  _______________________________________  Datum  ______________________    

Huidverzorgingsspecialist  __________________________________  Datum  ______________________ 
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