
 

Persoonlijke gegevens: 
Naam:_______________________________   Datum intake_____________________________________ 
Adres: _______________________________   Uw Cosmedix Specialist: _____________________________ 
Woonplaats: ___________________________   
Geboorte datum: _______________________ _  Bevestiging gebruik voor- en na foto’s op media kanalen: 
Telefoon nr: ____________________________ 
Mobiel: _______________________________  Handtekening:  
Email: ________________________________  

Geadviseerde Cosmedix Kit: ________________                

Hoe heeft u ons gevonden? 
_________________________________________________________________________________________________ 

Met welk doel bezoekt u onze salon? 
_________________________________________________________________________________________________ 

Uw Huid  

Hoe tevreden bent u met uw huid? 
o Zeer tevreden  
o Tevreden 
o Redelijk 
o Ontevreden 

Heeft u specifieke huid klachten? 
o Droge / vochtarme huid  
o Gevoelige / Couperose huid 
o Vette / onzuivere huid   
o Littekens na acne  
o Fijne lijntjes / Rimpels 
o Pigmentatie 
o Anders: _______________________________________________________________________________________ 

Hoe beoordeelt u uw huid? 
o Verbrand altijd, word nooit bruin 
o Verbrand snel, bruint een beetje  
o Verbrand een beetje, bruint redelijk  
o Verbrand zelden, bruint goed 
o Bruint altijd goed 
o Verbrand zelden, bruint zeer goed 



Etnische achtergrond 
o Engels / Iers  
o Amerikaans  
o Afrikaans  
o Nederlands / Duits  
o Latijns  
o Italiaans / Mediterraans  
o Aziatisch  
o Russisch  
o Pools / Hongaars  
o Anders: ______________________________________________________________________________________ 

Hoe graag wilt u resultaat bereiken? 
o Niet graag  
o Best graag  
o Erg gemotiveerd  

Hoe zijn de klachten ontstaan? 
_________________________________________________________________________________________________ 

Wat heeft u  er al aan gedaan / laten doen in het verleden?  
_________________________________________________________________________________________________ 

Bent u onder behandeling van een dermatoloog of een andere specialist?  
_________________________________________________________________________________________________ 

Welke producten gebruikt u voor thuis? 

Merk:____________________________________________________________________________________________ 

Gezondheid & levensstijl 

Gebruikt u medicijnen? ________________________________________________________________________________ 
Heeft u botox of fillers? ________________________________________________________________________________ 
Draagt u lenzen? _____________________________________________________________________________________ 
Heeft u weleens een koortslip?___________________________________________________________________________ 
Ben u allergisch? ____________________________________________________________________________________ 
Bent u zwanger? Ja / Nee  
Vind u dat u gezond eet? _______________________________________________________________________________ 
Gebruikt u voedingssupplementen? _______________________________________________________________________ 
Hoeveel groente en fruit eet u per dag? _____________________________________________________________________ 
Hoeveel water drinkt u per dag? __________________________________________________________________________ 
Hoeveel kopjes cafeïne houdende dranken drinkt u per dag? ______________________________________________________ 



Uw Inzet 

Hoe graag wilt u resultaat bereiken? 
o Niet graag  
o Best graag  
o Erg gemotiveerd 

We zullen bepaalde adviezen met u bespreken welke samenhangen om het succes te verzekeren van het behandelprogramma. Ook zullen 
we u adviseren in uw dagelijkse voeding en thuiszorg. In de loop van uw behandeltraject kunnen er aanpassingen worden gedaan. Vind u 
dat goed?  
o Ja  
o Nee  

Staat u open voor een persoonlijk advies? ___________________________________________________________________ 

Toestemming  

Ik __________________________ begrijp alle vragen die hierboven staan en heb ze eerlijk en correct beantwoord. Ik begrijp dat de 
huidspecialist(e) mij volledig zal informeren over de verwachtingen en behandeltrajecten en begrijp dat daarvoor de nodige aanpassingen 
nodig zijn in de thuis verzorgingen.  

Ik heb al mijn indicaties besproken en al mijn vragen zijn beantwoord. Ik ben ervan op de hoogte dat individuele resultaten afhankelijk zijn 
van leeftijd, levensstijl, gezondheid en voeding. Ik ga akkoord om actief mee te doen en de adviezen voor thuiszorg op te volgen zodat we 
maximale resultaten kunnen bereiken. Bij vragen zal ik contact opnemen met mijn desbetreffende huidspecialist(e).  

Handtekening       Datum: __________________________________ 

_________________________ 

 


