Intakeformulier ten behoeve van het intakegesprek voor specialistische behandelingen bij
Salon Cosmetique YRVG
Intake d.d. /

/

Personalia
Naam

:

Adres

:

M/V

Postcode / woonplaats:
Geboortedatum

:

Telefoon / mobiel

:

E-mailadres

:

Beroep

:

Huisarts / specialist:
Welke van onderstaande punten wilt u aan uw huid verbeteren? Welke huidklachten ervaart
u?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huid veroudering
Rimpels
Rimpels rond de mond
Rimpels rond de ogen
Verslapte oogleden
Verslapte huid gelaat
Verslapte huid hals
Pigmentatie
Vasculaire laesies
Littekens
Grove poriën
Acne
Rosacea
Eczeem
Verouderde handen
Pigmentatie handen

Komt het alleen voor op de wangen /voorhoofd/neus / kin of ook op andere gebieden op het
lichaam?

Heeft u ook (grote) ontstekingen of alleen kleine bultjes?
Hoe lang heeft u er al last van?
In welke periodes is het , het ergst? of altijd hetzelfde zoals nu?
Heeft u wel eens last van blaasjes / koortslip/ herpes in het gezicht / lichaam ?

Welke behandelingen heeft u eerder ondergaan?
●
●
●
●
●
●
●

Microdermabrasie
Microneedling
Kruidenpeelingen, namelijk …
Chemische (fruitzuur) peeling, namelijk…
Botox / fillers, namelijk …
Laser behandeling, namelijk …
Anders, namelijk …

Welke huidverzorgingsproducten gebruikt u momenteel?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cleanser:
Toner:
Gezichtsscrub / Exfoliatie:
Masker:
Serum:
Crème/moisturizer:
SPF zonbescherming , te weten SPF:
Oogproducten:
Lipproducten:

Gebruikt u momenteel?
AHA/BHA fruitzuren
●
●
●
●

Benzoyl peroxide:
Hydroquinone:
Hydrocortisone:
Retinoïde:

•

Bent u onder behandeling van een arts voor medische indicaties?

•

Bent u in verwachting of borstvoeding gevend?

•

Bent u korter dan twee weken geleden in de zon of onder de zonnebank geweest?

•

Rookt u?

•

Sport u veel?

•

Bent u ooit geopereerd in het te behandelen gebied?Zijn er overige dingen die u wilt
meedelen waar ik rekening mee kan houden die nog niet gevraagd of genoemd zijn ?:

*
De schoonheidsspecialist zal haar behandelingen zo efficiënt mogelijk verrichtten.
De hiervoor genoemde frequentie, duur van de behandeling en de kosten zijn echter
indicatief en afhankelijk van het verloop van de behandelingen en eventuele
aanvullende wensen van de cliënt.
Zou ik van u foto’s mogen maken voor een algemeen beeld. Geeft u daar toestemming voor?.
Ja / nee
Worden enkel in uw dossier bewaard. Zodra ze online gezet worden vraag ik u daar uw
toestemming nog eens extra voor.

Mededeling:
Vermijd overmatige blootstelling aan zonlicht.
Het dagelijkse gebruik van SPF is verplicht.
De van de behandeling dient overmatige hitte zoals sport of hete föhn vermeden te worden
i.v.m. het ontstaan van hyperpigmentatie.
Eventuele velletjes die ontstaan als gevolg van de behandeling mogen niet verwijderd
worden .
Volg de instructies van de behandelaar op.
Neem bij alle onvoorziene omstandigheden contact op met de behandelaar.

Ondergetekende, (naam van de cliënt) verklaart hierbij het volgende:
-

-

Ik heb weloverwogen en uit vrije wil besloten om een of meerdere behandelingen te
laten uitvoeren op
gezicht
lichaam
Ik was/ben voor en tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.
Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van de behandeling
en over de benodigde voor-of nazorg, waar dat van toepassing is.
Ik vind mezelf gezond genoeg om de behandeling(en) te laten uitvoeren.
Ik gebruik op dit moment geen antistollingsmiddelen.
Ik ben op dit moment niet zwanger.
Ik heb op mijn verzoek uitleg gekregen waarom de schoonheidsspecialist vraagt naar
bepaalde (medische) gegevens;
Ik heb alle medische gegevens besproken en indien nodig toegelicht die van belang zijn
voor deze behandeling;
Ik weet dat ik iedere (medische) verandering zo spoedig mogelijk moet doorgeven
omdat dit het resultaat van de behandeling kan beïnvloeden;
Ik weet dat al mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld om mijn privacy te
beschermen en ik weet wat mijn rechten zijn onder de Algemene verordening
gegevensbescherming; dit is mondeling toegelicht en ik heb de privacyverklaring van de
salon kunnen lezen.
Ik geef toestemming voor het maken van digitale foto’s tijdens het intake- /
kennismakingsgesprek voor de opbouw van een dossier. Tevens worden er -indien
nodig- foto’s gemaakt, voor/tijdens/na de behandeling van het te behandelen gebied.
Deze foto’s worden nooit zonder mijn uitdrukkelijke toestemming gepubliceerd of aan
derden gegeven.

Ik heb alle vragen naar waarheid beantwoord:
Naam cliënt:
Handtekening:
Datum:
Indien u jonger bent dan 16 jaar, is de handtekening van een wettige vertegenwoordiger (ouder
of voogd) verplicht.
Naam wettige vertegenwoordiger:
Handtekening:
Datum:
Eén ondertekend exemplaar voor de cliënt, een exemplaar voor de schoonheidsverzorging
bestemd voor het dossier van de cliënt
* doorhalen / aankruisen wat van toepassing is

