
 

Toestemmingsformulier Piercings 
Patrem Filia bvba,BE 0662.637.484, Roobeek 60, 2370 Arendonk 014-747688 

 
 
Ondergetekende, …………………………………………….                 Datum, ……………………………………….. 
 
Geeft toestemming aan Patrem Filia bvba voor het plaatsen van een piercing en verklaart hierbij het volgende: 

 De keuze om een piercing aan te laten brengen, heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen. 

 Voor en tijdens de behandeling ben ik niet onder invloed van alcohol en/of drugs. 

 Ik ben geïnformeerd over eventuele risico’s, die kunnen ontstaan als gevolg van het zetten van de piercing, 
zoals: infecties, littekenvorming en andere beschadigingen aan het lichaam. 

 Ik heb op dit moment geen verkleuring, zwellingen, bulten of enige andere vorm van irritatie op mijn lichaam 
en beschouw mezelf als gezond genoeg om deze piercing te nemen. 

 Ik heb geen plastische chirurgie of radiotherapie(bestraling)ondergaan/gepland op te te piercen plaats. 

 Ik gebruik op dit moment geen antistollingsmiddelen. 
 
Het wordt zwangere vrouwen afgeraden om een piercing te laten aanbrengen in verband met verhoogde gevoeligheid voor infecties. 

 
Ik lijd aan enige vorm van: 

 Hemofilie                                                                       Ja / Nee 

 Epilepsie                                                                         Ja / Nee 

 Allergieën                                                                       Ja / Nee 

 Diabetes                                                                         Ja / Nee 

 Contact allergie                                                             Ja / Nee 

 Immuunstoornis                                                           Ja / Nee 

 Hart- en vaatafwijkingen                                             Ja / Nee 

 H.I.V.                                                                               Ja / Nee 
  
**Het plaatsen van een piercing word ten sterkste afgeraden als bij 1 of meerdere van de hierboven gestelde vragen     “Ja” heeft geantwoord. 

 
Ik heb de volgende schriftelijke informatie van de behandelaar ontvangen: 

1. Informatie over de risico’s van piercings. 
2. Nazorg instructies voor piercings. 
3. Lijst met gemiddelde geneestijden van de verschillende piercings. 
4. Tattoomed After piercing is niet bij de prijs inbegrepen en is afzonderlijk verkrijgbaar. 

 
Korte omschrijving van de te plaatsen piercing en plaats: 
 
 

 
Dit formulier blijft in 1 jaar in het bezit van Patrem Filia bvba. 

 
 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Geboorte datum: 
Handtekening: 

*** Klanten jonger dan 18 jaar *** 
Gegevens wettige vertegenwoordiger. 

Naam: 
Relatie: 
ID/paspoort nr: 
Handtekening: 
 
 
 



 
 

Risico’s van een Piercing 
 

Voordat je een piercing laat aanbrengen wordt je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. 

In dit toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het 

toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de tatoeëerder 

en wordt vertrouwelijk behandeld. 

Wanneer je de juiste voorzorgsmaatregelen treft en ze goed verzorgt, kan je de kans op problemen aanzienlijk 

verkleinen en maak je een grote kans om één van de miljoenen mensen te zijn die een gezonde, normale piercing 

hebben. 

Ontsteking: Zonder de juiste zorg, kan een ontsteking leiden tot littekens en zelfs bloedvergiftiging. Infecties kunnen 

zeer onaantrekkelijk en gevaarlijk zijn. 

Allergische reacties: Sommige mensen zijn gevoelig voor bepaalde metalen en ontdekken dit alleen wanneer ze zich 

laten piercen en een reactie rondom het sieraad krijgen. De huiduitslag, zwelling en ademhalingsproblemen kunnen 

leiden tot shock en bijgevolg hospitalisatie. Als u op voorhand weet dat u een allergie hebt, denk dan eerst twee keer 

na vooraleer een piercing te laten plaatsen. 

Zenuwschade: Als een piercing niet zorgvuldig is geplaatst, kan deze door een zenuw worden geduwd en zal je in de 

nabije omgeving van de zenuw een permanent verlies van gevoel hebben. 

Veelvuldig bloeden: Veelvuldig bloeden is gewoon hoe het klinkt. Als er bij het plaatsen een groot bloedvat wordt 

geraakt, dan bestaat de kans dat het zeer veel moeite zal kosten om het bloeden te stoppen. In noodsituaties moet 

het bloedvat zelfs dichtgeschroeid worden. 

Risico op besmetting: Wanneer ze wordt geplaatst door niet of foutief gesteriliseerde naalden, bestaat de kans op 

besmetting door bijvoorbeeld hepatitis, het HIV-virus of andere door bloed overgedragen pathogenen. 

Littekenweefsel: Het is mogelijk dat je knopjes van littekenweefsel ontwikkelt aan de basis van de piercing. Deze 

lijken op kleine cysten en vormen zich soms zonder enige reden rond de piercing. 

Bloeddonatie: Ben je bloeddonor of wil je dit graag worden? Is er iemand in je familie die ziek is en in de nabije 

toekomst een bloedtransfusie nodig heeft? Dan moet je weten dat je geen bloeddonatie mag doen binnen het jaar 

na het zetten van een piercing. 

Risico’s voor de mondzone: Er zijn verschillende problemen die kunnen voortvloeien uit het zetten van een piercing 

in de mondzone, zoals afgebroken tanden, afgesleten tandglazuur, schade aan het tandvlees en kaaklijn en zelfs de 

inademing van een stuk juweel. Infecties en zwelling van de tong is ook een mogelijkheid en is zeer onaangenaam. 

Alle personen die werken in/of bij Patrem Filia bvba, al dan niet op zelfstandige basis, hebben met goed gevolg de 

opleiding hygiëne procedures voor Tattoos en Piercings  doorlopen. 

Alle beroepsbeoefenaars werkzaam bij Patrem Filia bvba werken volgens de hygiëneregels zoals ze zijn aanbevolen 

in het KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings. 

 


