
Medische consultatie

De behandeling
Bepaalde esthetische behandelingen kunnen enkel op basis van een bijkomende medische analyse (vaak gepaard met 
bloedonderzoeken). Om u de beste zorg te garanderen, staat het ons artsen-team ter beschikking voor diepgaande en 
professionele medische opvolging waar nodig. 

De meest voorkomende vragen:
•  Welke medicatie kan het resultaat van mijn behandeling beïnvloeden en/of a�reken?
•  Mijn tienerdochter heeft een zware vorm van acné maar wenst niet jarenlang pillen te moeten slikken
•  Ik ben 40 en heb nog steeds acné opstoten, is er een hormonaal probleem ?
•  Ik heb haaruitval en heb een ondersteunende bloedanalyse en opvolging nodig bij mijn behandelplan
•  Ik heb veel haar op mijn lichaam, en vind deze overmatig haargroei storend. Kan ik ondersteuning krijgen zodat mijn   
    ontharingsbehandelingen meer e�ect hebben ?
•  Ik ben moe, mijn huid is dof en ik wil eens dieper ingaan op mijn hormonen huishouding. 
•  Ik wens informatie om te weten of een ingreep noodzakelijk is
•  Controle van huidletsels

Hoe gaat dit pratkisch?
Onze consulenten, die opgeleid werden door uw arts en onder continue supervisie staan, helpen u steeds bij de eerste stap: 
zij geven u de nodige richtlijnen bij een kennismakingsconsult of analyse, nemen foto’s, gaan bepaalde vragenlijsten met u 
overlopen. Als er bijkomende medische vragen zijn, zeker in functie van een bloedanalyse (vrijwel steeds aanbevolen bij een 
haaranalyse en acné-analyse ) , wordt u doorverwezen naar de arts voor opvolging.

De arts verwerkt de data van de bloedanalyse, bekijkt de anamnese of vragenlijst, en bepaalt bovendien of u een voorschrift 
meekrijgt voor medicatie ter ondersteuning. De arts kan u in bepaalde gevallen ook doorverwijzen naar uw huisarts of een 
andere medische specialist om bepaalde specifieke zaken aan te pakken. 

Onze erkende dermatologen zullen al uw resultaten en bevindingen toevoegen aan uw dossier om uw behandelplan op 
maat te blijven vervolledigen. U staat daarmee onder een continue medische opvolging, ook als u esthetische 
behandelingen ondergaat die niet door de arts zelf gebeuren: de artsen begeleiden het aanwezige personeel en staan steeds 
ter beschikking voor vragen. 
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Studentenkorting: Ontvang 10% op deze behandeling bij vertoon van geldige studentenkaart (tot 25 jaar).

BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG HANDELEN 

IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 

Prijs
•  Algemene medische consultatie €50
•  Consultatie voor haar stimulatie €80  

De artsen
Onze artsen – dermatologen en chirurgen worden vertegenwoordigd door:
•  Dr. Ilan Karavani
•  Dr. An De Cuyper

Dr. Ilan Karavani & Dr. De Cuyper  •  Jan Van Rijswijcklaan 162  •  2020 Antwerpen  •  afspraak@drkaravani.com  •  www.drkaravani.com


