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Medisch Dossier
Naam Behandelaar: Jaime Wilson / Browtime
Naam: .........................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................
Geboorte Datum: ........../........../..........
Telefoon Nummer: ..............................
Email Adres: ...............................................................................................................................................
Hoe bent u bij ons terecht gekomen?
Internet

Social media

Via via

Bent u lichamelijk gezond?
Gebruikt u medicijnen?
Staat u onder doktersbehandeling?

Anders:
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Mogelijke contra indicaties voor de behandeling:
Hemofilie
Pathologische Wondgenezing
Suikerziekte (diabetes)
Immune Stoornissen
Pacemaker
Hart of Vaatziekten
Hartritme stoornissen
Anti stollingsmiddelen / bloedverdunners
Schildklier aandoeningen
Chronische Huidaandoeningen
Zwangerschap - Borstvoeding
Ooit last gehad van een spuitje van de tandarts (lidocaine)?
ooit een koortslip gehad?
Aspirine allergie (asa)
Eiwit allergie (c-pure)
Latex allergie
Parkinson - Epilepsie (meso)
Kwaadaardige tumoren-kanker in het te behandelen gebied
Ontstekingen en of open wonden in het te behandelen gebied
Botox of fillers in het te behandelen gebied.
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Na de behandeling van permanent make-up zal de pigmentatie donkerder zijn dan het uiteindelijke resultaat.
Er zijn altijd 1 of twee behandelingen nodig, de tweede behandeling vindt plaats minimaal na 6-10 weken.
Tijdens het genezingsproces dient u voorzichtig en zorgvuldig met de pigmentatie om te gaan.
De eerste 48 uur mag u de pigmentatie niet nat maken, eerste 7 dagen geen make-up aanbrengen, er niet aan
peuteren, niet in sauna of zwembad en niet blootstellen aan UV licht (zon, zonnebank) gedurende 10 dagen na de
laatste behandeling. De pigmentopname wordt niet gegarandeerd dit in verband met de opname van huid dat per
persoon verschilt. Alle resultaten zijn per huid gescheiden Browtime kan geen garantie bieden.
Ik heb bovenstaande informatie, ontvangen en begrepen, zowel mondeling en schriftelijk. Ik wil de behandeling
ondergaan uit vrije wil en voor mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb alle vragen volledig naar waarheid beantwoord.
Mij is nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat het niet juist of onvolledig beantwoorden van de vragen en het niet naleven
van de voorwaarden een nadelige invloed kan hebben op het resultaat van de behandeling. Jaime Wilson maakt
aantekeningen van de gegevens over de uitgevoerde behandelingen en
registreert gegevens zorgvuldig in een dossier. Hierbij ben ik op de hoogte gesteld van de nazorg die
mondeling/schriftelijk is gedaan. Jaime Wilson zal geheimhouding betrachtend en zal haar zorgdragen
voor de bescherming van de cliënt.
Graag maken wij bij aanvang van de behandeling een digitale foto. Deze foto wordt bij uw dossier gevoegd en
eventueel door Jaime Wilson gepubliceerd via social media/of website uiteraard voor uw privacy zal de foto zoveel
mogelijk onherkenbaar gemaak worden. Ik geef toestemming voor het gebruiken van mijn foto’s voor de portfolio.

Ondergetekende is bekend met de aard van de behandeling. Ondergetekende verklaart 24 uur vooraf aan de
behandeling geen alcohol, Red Bull, groene thee, vitamine E of bloed verdunnende medicijnen
(ook zonder recept zoals o.a. Ibuprofen) of drugs te hebben gebruikt.

Datum: ........./........../..........

Handtekening: ...................................................

De door ons verstrekte informatie berust op de actuele stand van zaken in de wetenschap, voor risico’s die tot
op de dag van vandaag niet bekend zijn kunnen wij geen verantwoording nemen. Dit toestemming-formulier kan
bij een inspectie door de toezichthouder van de GGD worden ingezien. Browtime / Jaime Wilson verklaart
dat er gewerkt word met de GGD richtlijnen /protocollen en naar waarheid te hebben
uitgevoerd.
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