Toestemmingsformulier Tatoeages
Patrem Filia bvba, BE 0662.37.484, Roobeek 60, 2370 Arendonk 014-747688

Ondergetekende,………………………………………….
Geeft toestemming aan Patrem Filia bvba voor het plaatsen van een tatoeage en verklaart hierbij het volgende:
 De keuze om een tatoeage te zetten, 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 tatoeage,
zoals: infecties, littekenvorming en allergische reacties.
 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 tatoeage te laten zetten.
 Ik gebruik op dit moment geen antistollingsmiddelen.
*** Indien uw tatoeage dient ter camouflage van een bestraling/operatie litteken bespreek dit dan eerst met de behandelend of
controlerend arts.
***Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent, raadpleeg deze dan eerst alvorens u besluit een tatoeage te laten zetten.











Ik ben momenteel zwanger
Epilepsie
Hemofilie
Chronische huidziekte
Diabetes
Allergieën
Immuunstoornis
Hart- en vaatafwijkingen
H.I.V.

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

**Het aanbrengen van een tatoeage 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 tatoeages z.o.z. .
2. Nazorg instructies voor tatoeages.
3. TattooMED aftertattoo in klein sachet.
Korte omschrijving van tattoo en plaats:

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

Datum:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboorte datum:
Handtekening:

*** Klanten jonger dan 18 jaar ***
Gegevens wettige vertegenwoordiger.
Naam:
Relatie:
ID/paspoort nr:
Handtekening:

Risico’s van een Tatoeage
Je bent van plan een tatoeage te laten aanbrengen. Wij vinden het van belang om je van te voren te
informeren over een aantal mogelijke risico’s.
Omdat het bij het aanbrengen van een tatoeage gaat om een huid doorborende handeling moet door een
juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur voorkomen worden dat je besmet wordt met bloed
overdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische
behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je
tatoeage er niet mooier op maken.
Onder de 16 jaar wordt een tatoeage sterk afgeraden. Voordat je een tatoeage 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.
Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de
huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende afbeelding.
De inkt en pigmentstoffen voldoen aan strenge keuringseisen.
Voordat de tatoeage wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig
wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje.
Het aanbrengen van een tatoeage moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die
door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met
de blote handen worden aangeraakt.
De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine
inktcups en mag alleen voor jou worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid.
Tijdens het aanbrengen van de tatoeage worden tissues gebruikt. Uiteraard moeten de tissues schoon zijn
en direct na gebruik worden weggegooid. De tatoeëerder draagt tijdens het aanbrengen van je tatoeage
handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan het
tatoeëerapparaat, een tissue of je huid.
Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd en afgedekt.
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.

