Naam van de shop: MUANN
Koninklijk besluit van 25 november 2005
betreffende de reglementering
van de tatoeages en piercings

Naam beroepsbeoefenaar: Ann De Fré
Aard van de handeling:
………………………………………………………

Piercings en tatoeages die worden
uitgevoerd in slechte omstandigheden houden
een risico voor de gezondheid in.
Men merkt volgende risico’s op:

Gebruikt juweel / inkt:
………………………………………………………..
Merk / lotnummer / vervaldatum;
……………………………………………………………………………………

•

•
•

bacteriële infecties, met name
huidinfecties of kraakbeeninfecties
(bijvoorbeeld door de staphylococcus
aureus), tetanus,…;

……………………………………………………………………………………

virale infecties, met name hepatitis of
aids,…;

……………………………………………………………………………………

allergische reacties, met name op
bestanddelen van de inkt, kleurstof en
de ingebrachte voorwerpen.

Alvorens over te gaan tot een piercing of
tatoeage, worden volgende personen verzocht
een arts te raadplegen:

•

•
•
•
•
•

die lijden aan hemofilie, een storing in
de bloedstolling, of die
geneesmiddelen nemen die kunnen
interfereren met de bloedstolling of
vorming van bloedklonters;

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

De klant staat de eerder vermelde beroepsbeoefenaar toe om op zijn/haar lichaam een
tatoeage en/of piercing te plaatsen met de kenmerken zoals ze hierboven worden
weergegeven.
De beroepsbeoefenaar verklaart zijn job uit te oefenen volgens de hygiëneregels zoals ze staan
aanbevolen in het KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en
piercings.
Opdat de klant effectief zijn/haar goedkeuring geeft voor deze handeling, heeft hij/zij van de
beroepsbeoefenaar duidelijke, loyale en adequate informatie ontvangen betreffende:
-

de aard en het verloop van de handeling,
de gekende risico’s en gevolgen verbonden aan de handeling, zelfs uitzonderingen,
de te volgen aanbevelingen en nazorg.

die lijden aan een verminderd
immunitair systeem of herhaalde
infectie;

De aldus ingelichte klant verbindt zich ertoe om de aanbevelingen van de beroepsbeoefenaar
op te volgen zodat een gunstige evolutie na de handeling kan gegarandeerd worden.

die lijden aan een allergie;

Ondergetekende: ………………………………………………………..………………………( naam )

die lijden aan een huidaandoening;

Straat en nummer: ………………………………………………………………………………..

die lijden aan een hartkwaal;
zwangere vrouwen.

Tatoeages en piercingszijn duurzaam en
zelfs permanent en onomkeerbaar.
U kunt voor de verrichting steeds bedenktijd
vragen.
Tatoeages en piercings moeten worden
verricht in strikte hygiënische omstandigheden.
U kunt er zich van vergewissen dat de
beroepsbeoefenaar wegwerphandschoenen
gebruikt nadat hij zijn handen heeft gewassen
en dat hij een nieuwe nog ingepakte naald
gebruikt. De beroepsbeoefenaar moet een lijst
met de na te leven aanbevelingen inzake
hygiëne te uwer beschikking stellen.
Voordat u bloed geeft, moet u verklaren dat u
een piercing of tatoeage ondergaan heeft, zelfs
wanneer het siervoorwerp is verwijderd. U kan
gedurende een bepaalde periode als
bloeddonor geweigerd worden.
Tatoeages en piercings mogen niet worden
verricht op personen die onder invloed zijn van
alcohol, drugs, geneesmiddelen die hun
beslissingsvermogen beïnvloeden of meer
algemeen, die niet over hun
beslissingsvermogen beschikken.
In het geval van een infectie, allergie of andere
symptomen die na de verrichting opkomen,
wordt er aangeraden een arts te raadplegen.

Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………
E-mail adres:……………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………….
Handtekening:

Indien jonger dan 16 jaar:
Naam en handtekening
van de wettige vertegenwoordiger:

…………………………………………………

…………………………………………………..

Verklaart hierbij het volgende:
- Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze piercing / tatoeage /permanente
make-up ( verder “handeling” genoemd ).
- Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s op infecties en andere complicaties als gevolg
van deze handeling.
- Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s van het gebruik van materiaal voor deze
handeling bij gezondheidsklachten zoals diabetes en hemofilie.
- Ik heb schriftelijke instructies ontvangen over de nazorg van deze handeling.
- Ik vind mezelf gezond genoeg voor deze handeling.
- Ik ben tijdens deze handeling niet onder invloed van alcohol en/of drugs.
- Ik weet dat het wordt afgeraden om deze handeling te ondergaan wanneer je antibiotica of
antistollingsmiddelen gebruikt.
- Ik weet dat zwangere vrouwen wordt afgeraden om deze handeling te ondergaan in verband
met verhoogde gevoeligheid voor infecties.
Opgemaakt in tweevoud te ……………………………… op ……………. / ………… / …………… .

