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Een nieuwe tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische 
behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen 
wondinfecties tot een minder mooie tatoeage leiden. Als je de tatoeage goed verzorgt, duurt het 
twee tot zes weken tot de wond genezen is.

De tatoeage wordt door ons afgedekt met een steriel kompres of huishoudfolie. 
Dit mag je na 3 tot 5 uur verwijderen.

Behandel de onbedekte tatoeagewond als volgt:
• was de tatoeage twee keer per dag met een milde, ongeparfumeerde zeep;
• dep de tatoeage na het wassen met een schone handdoek droog;
• smeer de wond in met een zalf die wij aanraden en is goedgekeurd door de GGD: Bepanthen.
   Bepanthen Tattoo zalf is te koop bij de drogisterij, supermarkt en apotheker.

Zorg dat je tijdens het genezingsproces:
• de tatoeagewond zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de wond verzorgt);
• niet krabt aan de tatoeagewond;
• de tatoeagewond niet bedekt met strakke of vervuilde kleding;
• de tatoeagewond niet met wonddesinfectiemiddelen, zoals Sterilon® of Betadine® behandelt;
• de tatoeagewond niet met cosmetica besmeerd;
• de tatoeagewond niet afdekt met pleisters of verband;
• (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden vermijdt;
• de tatoeagewond niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank;
• dieren uit de buurt houdt van de tatoeagewond.

De getatoeëerde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer je tatoeage daarom 
altijd in met zonnebrand, bij voorkeur factor 50 of hoger. De kleuren blijven zo het langst mooi.

Mochten er ondanks een juiste verzorging toch lichte plekjes in de tattoo zijn gekomen, dan 
kun je de tattoo vanaf zes weken na je eerste afspraak bij ons laten bijwerken. De eerste keer 
bijwerken is gratis, bij het maken van een afspraak binnen drie maanden na je eerste afspraak.

LET OP!
Neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, 

bloedingen, wondvocht, kleurverandering of chronische pijn.



informatie over de risico’s
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Het aanbrengen van tatoeages brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent 
uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de tatoeëerder op de hoogte van eventueel medicijngebruik 
of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. En controleer op www.
veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je een tatoeage wilt laten zetten, een vergunning 
heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het 
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Laat geen tatoeage aanbrengen:
• op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
• op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
• op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd;
• op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weg gelaserd of waar de  
   laserwond nog niet genezen is;
• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
• als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
• als je zwanger bent.

Daarnaast wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten als je last hebt van één van de 
volgende aandoeningen:
• diabetes;
• hemofilie;
• chronische huidziekte;
• allergie voor tatoeagematerialen of -inkt;
• immuunstoornis;
• hart- en vaatafwijkingen.

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je 
toch een tatoeage? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.
Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico’s op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.

Lady Boss Ink werkt alleen met inkt die goedgekeurd is door het NVWA (De 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Deze inkt vormt geen gezondheidsrisico. Hier 

wordt streng op gecontroleerd. Daarnaast zijn we in het bezit van een vergunning van 
de GGD en staan we vermeld op de website www.veiligtatoeerenenpiercen.nl van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).


