
�k heb weloverwogen en u�t vr��e w�l gekozen voor deze permanente 
make-up
 �k ben schr�ftel��k geïnformeerd over de r�s�co’s op �nfect�es en 
andere compl�cat�es als gevolg van permanente make-up
�k ben schr�ftel��k geïnformeerd over de r�s�co’s van het gebru�k van 
mater�aal voor PMU b�� gezondhe�dsklachten zoals d�abetes en 
hemof�l�e
�k heb schr�ftel��ke �nstruct�es ontvangen over de nazorg van m��n 
PMU
�k v�nd mezelf gezond genoeg om deze PMU te laten zetten
 �k ben t��dens de behandel�ng n�et onder �nvloed van alcohol of 
drugs
�k weet dat het wordt afgeraden om permanente make-up te laten 
zetten wanneer �e ant�b�ot�ca of ant�stoll�ngsm�ddelen gebru�kt
 �k weet dat zwangere vrouwen wordt afgeraden om permanente 
make-up te laten zetten �.v.m. verhoogde gevoel�ghe�d voor �nfect�es

�nformed Consent
 

�nformat�e over de r�s�co’s van permanente make-up (PMU)
 
Ondergetekende (naam)………………………………………… verklaart h�erb�� het 
volgende:



�nformed Consent
 

Geeft u alstubl�eft antwoord op de volgende vragen (doorhalen wat n�et 
van toepass�ng �s):
�k l��d wel/n�et aan en�ge vorm van:
·      Hemof�l�e                                                    wel/n�et
·      Chron�sche hu�dz�ekte                               wel/n�et
·      Contactallerg�e                                           wel/n�et
·      D�abetes                                                      wel/n�et
·      �mmuunstoorn�s                                         wel/n�et
·      Hart en vaatafw��k�ngen                            wel/n�et

Alleen van toepass�ng als u de permanente make-up w�lt ter camouflage van 
een bestral�ngs-of operat�el�tteken:
·      �k weet dat het wordt aangeraden om PMU ter camouflage eerst met 
m��n behandelend arts te bespreken                wel/n�et

Alleen van toepass�ng als u onder behandel�ng bent van een dermatoloog:
·      �k heb met m��n dermatoloog besproken dat deze permanente make- 
up geen kwaad kan op m��n hu�d                      wel/n�et



Naam ............................................................................................................

Adres ............................................................................................................

Postcode .......................................................................................................

Woonplaats .................................................................................................

Geboortedatum .........................................................................................

Nummer leg�t�mat�e klant ....................................................................

Handteken�ng .............................................................................................

Datum .................................   Plaats ...........................................................

�nformed Consent
�k weet dat PMU sterk wordt afgeraden als �k b�� de vor�ge vraag één of
meerdere keren ‘wel’ heb �ngevuld. 

�k geef wel/geen toestemm�ng foto’s te maken van m��n behandelde PMU
geb�ed voor doele�nden als het delen op soc�al med�a

N.B. d�t formul�er wordt vertrouwel��k behandeld en wordt alleen getoond aan de toez�chthouders van de GGD en de NVWA



Webs�te: www.depmustud�o.nl
Ema�l: �nfo@depmustud�o.nl
Telefoonnummer: 06 466 037 66

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
Ema�ladres
Leg�t�mat�ebew��s(nummer)
Gezondhe�dscheck
Voor- en na foto’s van het behandelde geb�ed

Pr�vacyverklar�ng
 

De PMU Stud�o, gevest�gd aan …....................... te…....................., �s 
verantwoordel��k voor de verwerk�ng van persoonsgegevens zoals 
weergegeven �n deze pr�vacyverklar�ng.
Contactgegevens:

Persoonsgegevens d�e w�� verwerken:

De PMU Stud�o verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebru�k maakt 
van onze d�ensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. H�eronder 
v�ndt u een overz�cht van de persoonsgegevens d�e w�� verwerken:

http://www.depmustudio.nl/
mailto:info@depmustudio.nl


�nformat�e over uw gezondhe�d

De PMU Stud�o �s wettel��k verpl�cht om op bas�s van het 
Warenwetbeslu�t tatoeëren dat �s opgesteld door het Landel��k Centrum 
Hyg�ëne en Ve�l�ghe�d en de verleende GGD-vergunn�ng naar spec�f�eke 
gegevens over uw gezondhe�d te �nformeren v�a het �nformed consent. U 
verklaart met d�t �nformed consent geïnformeerd te z��n over r�s�co’s d�e 
bestaan ten aanz�en van het zetten van permanente make-up �n 
comb�nat�e met eventuele aandoen�ngen d�e betrekk�ng hebben op uw 
gezondhe�d. Ook b�ed De PMU Stud�o de mogel��khe�d om te 
beoordelen of er sprake van een contra-�nd�cat�e �s waardoor u geen 
permanente make-up kunt laten zetten.
U te kunnen bellen of e-ma�len �nd�en d�t nod�g �s om onze 
d�enstverlen�ng u�t te kunnen voeren, zoals het eventueel verplaatsen
van een afspraak.

Pr�vacyverklar�ng
 

B��zondere en/of gevoel�ge gegevens d�e w�� verwerken:
 De PMU Stud�o verwerkt de volgende b��zondere en/of gevoel�ge 
gegevens van u:

Met welk doel en op welke bas�s van welke grondslag w�� de persoonsgegevens 
verwerken:
De PMU Stud�o verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:



Pr�vacyverklar�ng
 
 
 

Geautomat�seerde beslu�tvorm�ng
De PMU Stud�o neemt geen beslu�ten op bas�s van geautomat�seerde 
verwerk�ngen over zaken d�e gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het �nformed consent wordt door u schr�ftel��k �ngevuld b�� de eerste 
afspraak en wordt bewaard �n afgesloten brandve�l�ge kast. De 
b��zondere of gevoel�ge gegevens over uw gezondhe�d worden daarom 
n�et �n een geautomat�seerd systeem bewaard. Uw persoonsgegevens, 
zoals uw naam en telefoonnummer worden opgeslagen, zodat uw 
afspraken �n het systeem genoteerd kunnen worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De PMU Stud�o bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bent. Als u 
beslu�t geen klant meer te w�llen z��n, dan verw��deren w�� uw gegevens 
op uw verzoek. Als u v��f �aar n�et meer terug bent geweest voor een 
nabehandel�ng dan verw��deren en vern�et�gen w�� uw gegevens.



Pr�vacyverklar�ng
 
 
 

Delen van persoonsgegevens met derden
 De PMU Stud�o geeft u�tslu�tend �nzage aan de GGD �n �nformed 
consents, als de GGD daar b�� een GGD-keur�ng naar vraagt. De GGD 
verzamelt deze gegevens n�et, de GGD controleert of de �u�ste �nformat�e 
wordt verstrekt en of de �u�ste vragen ten aanz�en van uw gezondhe�d 
worden gesteld. D�t laatste �s om na te gaan of op bas�s van �u�ste 
�nformat�everzamel�ng beoordeeld wordt of er verhoogde r�s�co’s of 
contra-�nd�cat�es bestaan ten aanz�en van het laten zetten van 
permanente make-up.

Hoe w�� persoonsgegevens beve�l�gen
 De PMU Stud�o neemt de bescherm�ng van uw gegevens ser�eus en 
neemt passende maatregelen om m�sbru�k, verl�es, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmak�ng en ongeoorloofde w��z�g�ng tegen te gaan. 
Als u de �ndruk heeft dat uw gegevens n�et goed beve�l�gd z��n of er 
aanw��z�ngen z��n van m�sbru�k, neem dan contact met ons op v�a 
�nfo@depmustud�o.nl.


