PRAKTIJK VOOR VAATHEELKUNDE – DR VERCAEREN
PATIENT INFORMED CONSENT FORMULIER
VOOR BEHANDELING MET EXCEL V+ LASER VOOR VASCULAIRE EN PIGMENTAFWIJKINGEN
Hierbij geef ik toestemming aan Dr Vercaeren om een laserbehandeling van de huid uit te voeren met Excel V+ laser tot ik deze
uitdrukkelijk herroep.
Ik begrijp dat meerdere behandelingen nodig zijn en dat het steeds mogelijk is dat het resultaat minimaal is en uitzonderlijk helemaal niet
helpt.
De behandelingen worden uitgevoerd om het uitzicht van vasculaire en/of pigmentletsel te verlichten of te verwijderen. De procedure
omvat het gebruik van een laserstraal die de aders of vasculaire letsels gaat laten verschrompelen, en/of behandeling van gepigmenteerde
letsels, ouderdomsvlekken en zonneverkleuring door absorptie van melanine (huidpigment).
Ik heb begrepen dat meerdere behandelingen nodig kunnen zijn om optimale resultaten te verkrijgen. Hoewel de gebruikte laserapparatuur
zeer efficient is in de meeste gevallen, is er geen garantie op succes van de behandelingen.
Ik ben mij bewust van de volgende mogelijke ervaringen/risico's:
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

ONGEMAK / PIJN – enig ongemak kan worden ervaren tijdens de behandeling. U kan een licht brandend, stekend of pijnlijk gevoel
waarnemen.
ROODHEID/ZWELLING – gedurende korte termijn (1-2 dagen) merkt U op de behandelde plaatsen roodheid (erytheem) en zwelling
(oedeem) van de behandelde letsels. Het uitzicht van de zwelling dat U heeft bij een insectenbeet kan U waarnemen op de
behandelde plaatsen.
PAARSE VERKLEURING/BLAUWE PLEK kan tijdelijk worden waargenomen op de behandelde plaatsen.
HEMOSIDERINE PIGMENTATIE: (bruine pigmentatie in de huid door afbraak van bloed) treedt soms op maar verdwijnt gewoonlijk
na verloop van tijd, maar kan permanent zijn.
HUIDSKLEUR verandering – tijdens het genezingsproces is er een kleine kans dat het behandelde gebied lichter (hypopigmentatie)
of donkerder (hyperpigmentatie) wordt van kleur ten opzichte van de omliggende huid. Dit is bijna altijd tijdelijk, maar zeer zeldzaam
kan dit blijvend zijn.
Korstvorming – Behandelde pigmentletsels kunnen er uitzien als een schaafwondje tijdens het genezingsproces. Korstvorming kan
ook na behandeling van vasculaire letsels ontstaan na behandeling met 532 nm golflengte. Het is belangrijk de heling niet te
verstoren door zelf korsten te verwijderen (niet krabben). Na 1 tot 2 weken vallen deze spontaan af.
WONDEN – behandeling kan leiden tot verbranding, blaarvorming of bloeding van de behandelde gebieden. Als één van deze zich
zou voordoen, gelieve ons te contacteren.
BESMETTING-infectie is een mogelijkheid wanneer het huidoppervlak wordt beschadigd, hoewel goede wondzorg dit moet
voorkomen. Als tekenen van infectie, zoals pijn, warmte of omliggende roodheid ontwikkelt, gelieve ons te contacteren.
LITTEKENS- vorming van littekens is zeer zeldzaam, maar het is een mogelijkheid als het huidoppervlak is beschadigd. Om de kans
op littekenvorming te minimaliseren, is het belangrijk dat u alle instructies volgt voor en na de laserbehandelingen.
TEXTUUR veranderingen/HUID INKEPING – kan optreden als gevolg van warmtediffusie en thermische schade aan weefsel rondom
behandelde grotere bloedvaten.
ONGEWENSTE HAARREDUCTIE: haarreductie kan optreden op plaatsen waar met 1064 nm laser werd gewerkt. Dit is meestal
tijdelijk maar kan ook permanent zijn.
ZONNEBLOOTSTELLING zonneblootstelling - solaria/zonnebank – bruinen zonder zon - verhoogt het risico van bijwerkingen en
complicaties.
OOGBESCHERMING beschermende brillen (shields) moeten worden gedragen tijdens de behandeling. Het niet dragen tijdens de
behandeling kan ernstige en permanente oogschade veroorzaken.
HUIDTYPERING ik ben ingelicht dat de huid bij elke patient verschillend reageert op laserstralen en het hierom noodzakelijk is dat
mijn huidtype wordt bepaald aan de hand van een vragenlijst die ik ingevuld heb bezorgd.
BEVESTIGING

IK HEB DE INHOUD VAN DEZE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VOOR EXCEL V+ LASERBEHANDELING GELEZEN EN
BEGREPEN, EN AL MIJN VRAGEN WERDEN BEANTWOORD.
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PRAKTIJK VOOR VAATHEELKUNDE – DR VERCAEREN
PATIENT INFORMED CONSENT FORMULIER
VOOR BEHANDELING MET LASER GENESIS
Hierbij geef ik toestemming aan Dr Vercaeren om een laserbehandeling van de huid uit te voeren met Genesis laser tot ik deze
uitdrukkelijk herroep.
Ik begrijp dat meerdere behandelingen nodig zijn en dat het steeds mogelijk is dat het resultaat minimaal is en uitzonderlijk helemaal niet
helpt.
Ik ben mij bewust van de volgende mogelijke ervaringen/risico's:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ONGEMAK- een lichte tot matige opwarming van de huid kan worden ervaren tijdens de behandeling.
ROODHEID/ZWELLING/BLAUWE PLEK – ontstaan voor een korte periode van roodheid (erytheem) of zwelling (oedeem) van het
behandelde gebied is gebruikelijk en kan optreden. Ook kunnen er enkele blauwe plekken ontstaan op de behandelde plaatsen.
HUIDSKLEUR verandering – tijdens het genezingsproces is het mogelijk dat het behandelde gebied lichter (hypopigmentatie) of
donkerder (hyperpigmentatie) in kleur ten opzichte van de omliggende huid. Dit is meestal tijdelijk, maar zeer zeldzaam (meestal bij
te snel blootstellen aan fel zonlicht, kan dit permanent blijven. Gebruik steeds een zonnecrème met beschermingsfactor na een
laserbehandeling wanneer U in de zon komt.
JEUK/droge huid – behandeling kan tijdelijk jeuk en/of droge huid veroorzaken
RODE uitslag/BULTJES – rode uitslag/bultjes kunnen verschijnen na de behandeling. Dit lost zichzelf op na enige tijd.
WONDEN – behandeling kan leiden tot verbranding, blaarvorming of bloeding van de behandelde gebieden. Als één van deze zich
zou voordoen, gelieve ons te contacteren.
BESMETTING-infectie is een mogelijkheid wanneer het huidoppervlak wordt beschadigd, hoewel goede wondzorg dit moet
voorkomen. Als tekenen van infectie, zoals pijn, warmte of omliggende roodheid ontwikkelt, gelieve ons te contacteren.
LITTEKENS- vorming van littekens is zeer zeldzaam, maar het is een mogelijkheid als het huidoppervlak is beschadigd. Om de kans
op littekenvorming te minimaliseren, is het belangrijk dat u alle instructies volgt voor en na de laserbehandelingen.
ZONNEBLOOTSTELLING zonneblootstelling - solaria/zonnebank – bruinen zonder zon - verhoogt het risico van bijwerkingen en
complicaties.
OOGBESCHERMING beschermende brillen (shields) moeten worden gedragen tijdens de behandeling. Het niet dragen tijdens de
behandeling kan ernstige en permanente oogschade veroorzaken.
HUIDTYPERING ik ben ingelicht dat de huid bij elke patient verschillend reageert op laserenergie en het hierom noodzakelijk is dat
mijn huidtype wordt bepaald aan de hand van een vragenlijst die ik ingevuld heb bezorgd.
BEVESTIGING

IK HEB DE INHOUD VAN DEZE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VOOR LASERBEHANDELING GENESIS GELEZEN EN
BEGREPEN, EN AL MIJN VRAGEN WERDEN BEANTWOORD.
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Handtekening patient
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Datum

Praktijk voor Vaatheelkunde Dr. Vercaeren

Vragenlijst Classificatie Huidtype

NAAM _____________________________________

SCORE

GEBOORTEDATUM __________

0

1

Wat is de natuurlijke kleur
van uw haar?

Zandkleurig rood

Blond

Wat is de kleur van uw
ogen?

Lichtblauw, Grijs,
Groen

Blauw, Grijs,
Groen

Roodachtig

Zeer bleek

Veel

Meerdere

Wat is de kleur van de niet
aan de zon blootgestelde
huidoppervlaktes?
Hoeveel sproeten zijn er op
de niet blootgestelde
huidoppervlaktes?
Wat gebeurt er wanneer u te
lang in de zon bent zonder
zonnecrème?
Hoe goed wordt u bruin?

Wordt u bruin na een dag
blootstelling aan de zon?

Blauw

3
Donkerbruin
Donkerbruin

Bleek met beige tint Lichtbruin

Weinig

Toevallig

4
Zwart
Bruinzwart

Donkerbruin

Geen

Blaarvorming
Pijnlijke
Nooit een
gevolgd door
Zelden
roodheid,
Brandwonden,
probleem
schilferende soms gevolgd door brandwonden
blaarvorming,
gehad
huid
schilferende huid
schilferende huid
Wordt zeer
Nauwelijks of Krijgt een lichte
Wordt bruin
Redelijk bruin
makkelijk
helemaal niet
kleur
zeer snel
bruin
Nooit

Zeer gevoelig
Hoe reageert uw gezicht op
de zon?
Wanneer werd u voor het
laatst blootgesteld aan de
Meer dan 3
zon of kunstmatige
maanden geleden
zonnebehandelingen?
Wordt de te behandelen
oppervlakte blootgesteld aan
de zon?

2
Kastanjebruin,
donkerblond

Nooit

Zelden

Gevoelig

2-3 maanden
geleden

Bijna nooit

Soms

Vaak

Normaal

Zeer
resistent

1-2 maanden
geleden

Soms

TOTAAL

• 00-07 punten = Huidtype I
• 08-16 punten = Huidtype II
• 17-25 punten = Huidtype III
• 25-30 punten = Huidtype IV
• 30-40 punten = Huidtype V & VI
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Altijd
Nooit een
probleem
gehad

Minder dan 1 Minder dan 2
maand
weken
geleden
geleden

Vaak

Altijd

