Overeenkomst Placenta Verwerking

Persoonlijke gegevens
Naam:
Naam partner:
Geboortedatum:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Mobiel nummer:
Naam contactpersoon na bevalling:
Mobiel nummer contactpersoon na bevalling:
E-mailadres:
Uitgerekende datum:
Eerste zwangerschap? JA/NEE
Indien Nee, al ervaring met placenta inname? JA/NEE
In het geval van een meerling: Identiek/niet-identiek
Waar ben je onder begeleiding voor de zwangerschap?

Gewenste locatie voor de bevalling?
Medicijn gebruik? JA/NEE
Indien Ja, wat gebruik je?
Andere (medische) bijzonderheden?

Heb je allergieën? (Medicatie, voedsel, latex etc.) JA/NEE

Hoe ervaar je de zwangerschap tot nu toe?

Wat wil je doen met de placenta?
Actuele prijzen zijn terug te vinden op mijn website www.lalouz.nl. Na het verwerken van de placenta
ontvang je van mij een factuur voor de geleverde producten.

• Placenta capsules (€210/€220/€240):
• Placenta smoothie (€65):
• Placenta tinctuur (€50):
• Placenta zalf (€60):
• Placenta afdruk - 2 stuks (€20):
• Placenta foto’s* (gratis):
• Dromenvanger van navelstreng (€65):
• Ophaalservice** (€45):

Rauw | Gestoomd | Mix rauw & gestoomd
JA | NEE
JA | NEE
JA | NEE
JA | NEE
JA | NEE
JA | NEE
JA | NEE

* Ik maak meestal ook foto’s van de placenta en de navelstreng. Deze ontvang je gratis van mij via email
of whatsapp, tenzij je deze niet wenst te ontvangen (dan maak ik ze vaak ook niet).
** Ophaalservice (ophalen en/of terugbrengen) is exclusief reiskosten. Reiskosten worden berekend vanaf
10km voor ophalen en/of terugbrengen (€0,25 per gereden km)

De navelstreng droog ik kosteloos bij de capsules. In welke vorm wil je de
navelstreng ontvangen? (Bij een dromenvanger wordt het standaard een spiraal)
• Hartvorming
• Spiraalvormig
• Niet ontvangen (deze wordt weggegooid)
Hoe wil je de capsules, zalf en/of print ontvangen:
• Zelf ophalen (gratis)
• Laten terugbrengen (ophaalservice €45,-)
• Verzenden (€8,70 aangetekend)
Hoe wil je de tinctuur en/of dromenvanger ontvangen:
• Zelf ophalen (gratis)
• Laten terugbrengen (ophaalservice €45,-)
• Verzenden (€8,70 aangetekend)
Een tinctuur of dromenvanger is pas later klaar dan de capsules, zalf en print. Deze dien je daarom zelf
op te halen of kan ik aan je versturen via aangetekende post (€8,70).

Aanvullende gezondheidsvragen
Graag beantwoorden om eventuele ongewenste reacties (bijwerkingen) op inname voor te zijn.

Heb je voor of tijdens je zwangerschap last gehad van transpireren (vooral ‘s
nachts)? JA/NEE

Heb je tijdens je zwangerschap last (gehad) van zware hoofdpijn? JA/NEE

Heb je tijdens je zwangerschap medicatie gebruikt? Zo ja, welke? JA/NEE

Ben je positief getest op Groep B Streptokokken? JA/NEE

Heb je dagelijkse gezondheidsklachten? JA/NEE

Ben je positief getest op Herpes, Hepatitis B, Hepatitis C of HIV? JA/NEE
(Bij het verwerken van jouw placenta werk ik met een bloedproduct en kan ik hiermee in contact komen.
Dit brengt voor mij een besmettingsrisico met zich mee en dat risico wil ik zo klein mogelijk houden. Om
die reden vraag ik expliciet om onderstaande verklaring betreft de aanwezigheid van de genoemde
ziekten)

Ik, <NAAM CLIENT> , verklaar hierbij in alle eerlijkheid dat bloedonderzoek uitwijst dat
ik negatief test op Herpes, Hepatitis B, Hepatitis C, en HIV. Met het ondertekenen van
de overeenkomst

Verantwoordelijkheden
Ik, <NAAM CLIENT> , stem in met het volgende:
Ik zal ten alle tijden mijn placenta gekoeld houden in de koelkast of in een koeltas met
koelelementen of op ijs. Ik zorg ervoor dat mijn placenta binnen 4 uur in de koelkast
ligt. Ik ben zelf verantwoordelijk om met mijn zorgverlener (verloskundige of
gynaecoloog) te regelen dat mijn placenta wordt bewaard en in de koeling wordt
geplaatst totdat de placenta afgeleverd kan worden. Elk ziekenhuis heeft in principe een
koelkast waar je gebruik van mag maken. Mocht dit niet het geval zijn, laat het dan zo
snel mogelijk weten aan La Louz | Milou van Luijk om iets te kunnen regelen.
Ik zorg er zelf voor dat iemand mijn placenta binnen 24-36 uur na de geboorte naar La
Louz | Milou van Luijk kan brengen, tenzij ik heb gekozen voor de ophaalservice die
apart in rekening wordt gebracht. Ik breng La Louz | Milou van Luijk na de geboorte van
mijn baby zo snel mogelijk op de hoogte om een afspraak te maken om de placenta op
te laten halen of af te (laten) leveren.
Het adres voor het afleveren van de placenta is (op afspraak tussen 8.00u en 22.00u):
Koegelwieckplantsoen 37
2651 NL
Berkel en Rodenrijs

Aansprakelijkheid
Als cliënt van La Louz | Milou van Luijk, ook wel placenta specialist genoemd, begrijp
en erken ik dat, wanneer ik ervoor kies mijn placenta te laten verwerken, mijn placenta
niet is bedoeld om fysieke of psychische ziektes, kwalen of symptomen te voorkomen of
genezen. Ik kies ervoor mijn placenta te consumeren vanuit mijn eigen overtuigingen, of
ze nou spiritueel of cultureel van aard zijn.
Ik begrijp dat La Louz | Milou van Luijk geen gecertificeerd medisch professional is en
dat zij niet in staat is diagnoses te stellen, noch om medicatie voor te schrijven voor
welke aandoening dan ook.
Ik erken dat mijn placenta specialist mij correcte informatie heeft verstrekt over de
voordelen en risico’s van de placenta verwerking en ik heb alle documenten gelezen die
mij verstrekt zijn.
Ik begrijp dat aan mij geen specifieke voordelen of werking kan worden beloofd. De
werking en voordelen van de diverse placenta producten verschillen van persoon tot
persoon. Het is mijn eigen beslissing om te kiezen voor het laten verwerken en zelf
consumeren van mijn placenta.

Ik begrijp dat mijn placenta specialist mijn placenta behandelt en bereidt volgens een
veilige en hygiënische werkwijze. Mijn placenta wordt schoongemaakt, bereid, gedroogd
en gecapsuleerd in een schone en hygiënische werkomgeving. Andere placenta
producten dan de placenta capsules worden bereidt volgens de daarvoor juiste
werkwijze en bewaard onder de beste omstandigheden. Ik vertrouw erop dat mijn
placenta specialist goed getraind is om de diverse producten te bereiden.
Zodra ik mijn placenta producten van mijn placenta specialist krijg, zie ik af van alle
rechten om mijn placenta specialist verantwoordelijk te houden voor enig ongewenst
effect van consumptie en/of gebruik van de placenta producten. Hieronder valt onder
andere een overproductie van melk, hormonale veranderingen, angsten of slapeloosheid.
Deze bijwerkingen zijn zeldzaam, maar zijn gerapporteerd. Ik stem ermee in dat ik
meteen contact opneem met mijn placenta specialist wanneer ik een van deze of andere
bijwerkingen heb.
Ik hou mijn specialist niet verantwoordelijk voor ongelukken tijdens transport dat door
derden veroorzaakt wordt. Ik begrijp dat ik ervoor kies mijn placenta bij de placenta
specialist thuis te laten verwerken.
Ik heb mijn placenta specialist op de hoogte gebracht van algemene gezondheidsklachten en van aandoeningen als hepatitis, hiv/aids, herpes of andere soa’s. Bij de
laatste aandoeningen moet de placenta bij de cliënt thuis bereid worden, met haar
eigen keukengerei en voedseldroger. Ook kan mijn placenta specialist besluiten dat de
placenta niet veilig door haar verwerkt kan worden en hier om persoonlijke en/of
professionele redenen van afzien.
Ik vertrouw de placenta specialist toe dat zij ervoor zorgt dat er geen bloed van andere
cliënten bij mijn placenta producten komt en dat ik daartegen beschermd ben.
Ik begrijp dat mijn placenta specialist niet meer verantwoordelijk is nadat ik mijn
placenta producten heb ontvangen. Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat niemand
anders, behalve ikzelf, mijn placenta producten gebruikt.
Ik begrijp dat de diensten van en het honorarium voor La Louz | Milou van Luijk voor het
bewerken en bereiden van mijn placenta zijn en niet voor de verkoop van een product.

Fotogebruik
Ik geef WEL / GEEN toestemming aan La Louz | Milou van Luijk om mijn placenta voor,
tijdens en na het prepareren te fotograferen en gebruik te maken van deze foto's
(zonder naamsvermelding) voor marketing, educatieve of promotie doeleinden zowel in
print als op internet.

Aanbetaling
Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht ik mij tot het voldoen van een
aanbetaling van €50,-. Deze wordt voldaan op rekening IBAN NL32KNAB0256418926 tnv
Milou van Luijk. Als de placenta na de geboorte niet bruikbaar blijkt te zijn om
medische redenen dan ontvang ik de helft van de aanbetaling (€25,-) retour. Bij
annulering om een andere reden dan bovengenoemde, kom ik niet in aanmerking voor
restitutie. Dit is ter vergoeding van de gemaakte kosten, planning en administratieve
werkzaamheden door La Louz | Milou van Luijk gemaakt gedurende de voorbereidingen.

Tot slot
Ik verwacht van La Louz | Milou van Luijk dat mijn placenta met de hoogste zorg,
hygiëne en respect behandeld wordt. En dat mijn placenta zal worden bereid en
gecapsuleerd binnen 72*** uur nadat deze op het afleveradres is ontvangen. Overige
bestelde producten zullen binnen de gestelde termijn worden geleverd. Het ontvangen
van de placenta producten gebeurt volgens de afgesproken wijze zoals te lezen in deze
overeenkomst. In alle gevallen is dit op mijn eigen verantwoordelijkheid en mag ik
verwachten dat La Louz | Milou van Luijk met zorg met mijn placenta producten om
gaat.
*** Belangrijk: Omdat men nooit weet wanneer een bevalling begint, kan het voorkomen dat er bij La
Louz | Milou van Luijk meerdere placenta's op dezelfde dag binnen komen. Er wordt altijd gestart met
het verwerken van de placenta van de eerstgeboren baby. Pas nadat het bereidingsproces volledig is
afgerond wordt gestart met de volgende placenta. De levering van de placenta producten kunnen
hierdoor een vertraging oplopen. La Louz | Milou van Luijk brengt haar cliënten hier direct van op de
hoogte mocht dit van toepassing zijn.

Last minute bestelling
Mocht je na je bevalling last minute besluiten dat je je placenta door La Louz | Milou
van Luijk wilt laten verwerken, dan kan deze overeenkomst ook door je partner worden
ondertekend bij afgifte van je placenta. In alle gevallen wordt pas met het proces van
bereiding begonnen nadat de overeenkomst ondertekend retour en/of een schriftelijk
akkoord is ontvangen. Zorg er dus voor dit zo snel mogelijk te doen! Als een akkoord
voor de overeenkomst niet binnen 72 uur na de geboorte van je baby is ontvangen, dan
wordt de placenta ingevroren totdat de overeenkomst ondertekend retour ontvangen is.
De aanbetaling dient vervolgens direct te worden overgemaakt of contant te worden
voldaan bij afgifte van de placenta. Tenzij in overleg anders is afgesproken.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst bevestig ik dat bovenstaande informatie
juist is en dat ik alle informatie die ik heb ontvangen heb gelezen (ook de extra
informatie hieronder). Ook draag ik zorg voor het voldoen van de aanbetaling.

Graag onderstaande gegevens invullen en ondertekenen voor akkoord van de
overeenkomst.

Ondertekening client
Naam
Datum
Plaats
Ondertekening La Louz
Naam
Datum
Plaats

Milou van Luijk
Berkel en Rodenrijs

Neem deze belangrijke extra informatie ook goed door!
Laat je geboorteteam van tevoren weten dat je je placenta wilt bewaren voor
consumptie!
Als je geboorteteam op de hoogte is, kan er vooraf al geregeld worden dat je placenta
zo snel mogelijk na het afnavelen in een koelkast wordt bewaard. Dit is echt jouw
verantwoordelijkheid, samen met je partner en geboorteteam. Een placenta die langer
dan 4 uur buiten de koeling heeft gelegen, zal ik eerst moeten beoordelen voordat ik
besluit dat ik deze veilig kan capsuleren. Het kan voorkomen dat ik moet besluiten dat
het verwerken van jouw placenta niet veilig is voor jouw gezondheid en dat zou enorm
zonde zijn!
Daarom nogmaals: het is belangrijk dat de placenta binnen 4 uur in de koelkast ligt!

Breng mij binnen 6-8 uur na de geboorte van je baby hiervan op de hoogte!
Laat mij alsjeblieft, als het mogelijk is, weten dat de bevalling begonnen is, zodat de
bereiding van jouw placenta meteen ingepland kan worden. Als jullie kindje geboren is
dan hoor ik het graag zo snel mogelijk, maar ga het eerste uur natuurlijk eerst genieten
van jullie wonder!
Breng mij bij voorkeur telefonisch op de hoogte via 06 41011344 (sms of WhatsApp is
oké). Via mail mag ook op milou@lalouz.nl.

Vervoeren en bewaren van de placenta
Plaats de placenta na het doorknippen of doorbranden van de navelstreng in een goed
afsluitbare bakje of emmertje (ongeveer 1 liter qua inhoud) in de koeling (niet in de
vriezer). Als er geen koeling aanwezig is, bel mij dan binnen 4 uur na de geboorte zodat
we iets kunnen regelen zodat de placenta snel gekoeld wordt. Zorg dat de placenta
binnen 24-36 uur bij mij wordt afgegeven of door mij wordt opgehaald. Sluit de bak met
de placenta goed af, plaats deze bij voorkeur in een tas, voor je deze gaat vervoeren.
Gebruik voor het vervoer een koeltas of koelbox met koelelementen. Eventueel kun je
zelf eerst een klein stukje van de placenta afnemen indien je er een verse smoothie van
wilt bereiden.
Als je om welke reden dan ook niet in staat bent om de placenta binnen 24 uur te laten
bezorgen bij mij, neem dan contact met mij op zodat we iets kunnen regelen.

Tijdsduur van het bereidingsproces
Er zijn 2 dagen nodig om het gehele proces af te ronden. Op dag 1 wordt de placenta
uitgebreid schoongespoeld, waarna deze wordt bereid volgens jouw wensen. Dan volgt
het versnijden en te drogen leggen. De placenta droogt op 70 ̊ gedurende minimaal 12
uur. Vervolgens wordt je placenta vermalen en gecapsuleerd. Het streven is om met
bereiden te beginnen op de geboortedag of de dag erna. In elk geval zijn de capsules
gereed binnen 72 uur nadat de placenta bij mij is binnen gekomen.
Een zalf wordt gemaakt met enkele van jouw capsules. Hiervoor heb ik ongeveer 2 uur
nodig. Ik lever de zalf tegelijk met de capsules af.
Een tinctuur bereiden neemt minimaal 6 weken tijd in beslag. Alle vitale elementen van
je placenta moeten door de vloeistof (alcohol) worden opgenomen. Daarna is de tinctuur
klaar om opgehaald of afgeleverd te worden.

Placenta wijsheid & de navelstreng
Respecteer de wijsheid van de placenta door de navelstreng uit te laten kloppen als dat
mogelijk is. In de eerste 20 minuten na de geboorte worden er nog zuurstof,
voedingsstoffen en stamcellen uit de placenta aan de baby gegeven. Neem hier de tijd
voor en laat je kindje op die manier ook afscheid nemen van zijn of haar placenta. Na 20
minuten of langer kun je de navelstreng doorknippen of doorbranden. Een halve lotus
geboorte kan hier een mooi onderdeel van zijn en ook daarna kun je de placenta nog
verwerken. De gedroogde navelstreng is een mooi aandenken aan de zwangerschap en
de tijd dat jullie letterlijk verbonden waren. Deze navelstreng kun je door mij ook laten
verwerken in een dromenvanger.

Zwangerschapscursus Geboortekracht | Draagconsult
Geboortepatronen | Placenta Verwerking | Postpartum Behandeling
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