ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8893
Producten voor tatoeages en permanente et semi-permanente make-up tussentijds advies om de complicaties te beperken en de veiligheid van de
producten en technieken voor tatoeage en permanente en semi-permanenten
make-up te verhogen, in afwachting van een positieve lijst van producten voor
tatoeage en permanente en semi-permanente make-up
In this scientific policy advisory report the Superior Health Council wants
to reduce the complications and increase the safety of the products and the
techniques of tattooing and of permanent and semi-permanent make-up.
7 januari 2015

1.

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

Door de toenemende populariteit van tatoeages en permanente make-up (PMU), zien we in de
medische literatuur meer en meer complicaties optreden waarvoor soms medische tussenkomst
vereist is. De gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan op korte termijn zijn doorgaans het
gevolg van infecties en vaak gerelateerd aan de werkwijze waarop de tatoeage aangebracht
werd doch kunnen ook het gevolg zijn van het gebruik van niet steriele materialen zowel inzake
de apparatuur als de gebruikte inkten. Daarnaast zijn er ook complicaties die zich eerder op
langere termijn voordoen en zich pas na weken, maanden of jaren manifesteren. Zij kunnen het
gevolg zijn van allergische reacties of van toxische effecten veroorzaakt door de inkten. Alhoewel
een aantal toxische chemische bestanddelen zoals zware metalen reeds verboden werden in de
inkten worden er nog steeds bestanddelen gebruikt waarvan de veiligheid niet bewezen werd.
Vooral de aromatische kleurstoffen die de laatste jaren meer en meer toegepast worden kunnen
potentieel carcinogene bestanddelen bevatten of vrijstellen bij degradatie en er zijn aanwijzingen
dat ze een rol spelen in het ontstaan van allergische fenomenen.
Ongeveer 10-20% van de getatoeëerden laten na jaren hun tatoeage verwijderen. Meestal
gebeurt dit door middel van laserbehandeling. Er zijn beperkte literatuurgegevens over
chemische degradatie van kleurstoffen onder invloed van laserstralen en zonlicht tot
componenten met mogelijke carcinogene eigenschappen.
De Raad van Europa heeft in haar “Resolutie- ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the
safety of tattoos and permanent make-up (superseding resolution ResAP(2003)2 on tattoos and
permanent make-up)” aanbevelingen geformuleerd zowel met betrekking tot de procedures en
hygiënische omstandigheden als in verband met de samenstelling van de materialen meer
bepaald van de tatoeage inkten. Het Koninklijk besluit (KB) van 25 november 2005 (BS, 2005)
bevat de hygiënische vereisten en voorschriften waaraan moet voldaan worden en verwijst naar
de Resolutie van 2003.
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De bedoeling van het hierna volgend advies is om:
1. na te gaan welke de huidige stand van zaken is qua wetgeving en in hoeverre de
aanbevelingen van de Raad van Europa in ons land toegepast worden;
2. de gerapporteerde neveneffecten te verzamelen en te analyseren (literatuurstudie-medische
database), alsook de farmacologische-toxicologische eigenschappen van de gebruikte inkten
na te gaan;
3. de resultaten van de verzamelde gegevens te toetsen aan de negatieve lijst opgesteld in
ResAp(2008)1 (= te mijden producten);
4. de negatieve lijst van onveilige producten te updaten en bij te dragen tot het opstellen van
een positieve lijst van veilige producten;
5. een advies in verband met steriliteit, verpakking en etikettering van de inkten op te stellen.
Voor de uitwerking van dit project, werd er een ad hoc werkgroep opgericht, bestaande uit
deskundigen in de volgende disciplines: Geneeskunde (Dermatologie), Farmacologie, Chemie en
Toxicologie. De belangrijkste aspecten worden hieronder kort samengevat. Brede uitwerking met
referenties is verder in het document opgenomen.

−2−
Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

2.

ADVIES EN AANBEVELINGEN

2.1 Infecties
Methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas, atypische mycobacteriën
vormen een reëel risico vanwaar het belang van infectie beheersing door:
1. Een hygiënische werkomgeving, (KB 25 november 2005);
2. Bijscholing van de tatoeëerders (eigen veiligheid en bescherming van de klant);
3. De steriliteit van de materialen (instrumenten);
In België is er reeds toepassing van 1, 2 en 3 met controle door DG Dier, Plant en Voeding, FOD
Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (DG4). Elke beoefenaar wordt
ongeveer om de drie jaar gecontroleerd. Hier wordt het advies van ResAp(2008)1 opgevolgd.
Het advies 8719 van de HGR (HGR 8719, 2011) geeft een uitgebreid overzicht in verband met
de hygiënische aspecten.
Het zwakke punt is echter dat er bij overtreding door de inspecteurs van DG4 enkel een
waarschuwing kan gegeven worden.
4. De steriliteit van de inkten;
De steriliteit van de inkten wordt niet gecontroleerd. De etikettering kan verbeterd worden. De
houdbaarheidsdatum na opening, naar analogie met cosmetica, is niet steeds voorzien. De
datum van opening van de flacons moet genoteerd worden op de flacon. Dit gebeurt vaak niet.
5. Klantenfiche met traceerbaarheid van de materialen.
De medische achtergrond van de klant is belangrijk.
Bij de informatie en informed consent zou er een fiche kunnen opgesteld worden die deze
medische gegevens bevat doch hier is mogelijk een conflict met de wet op de privacy. Er kan wel
gevraagd worden dat de klant verklaart dat hij de tatoeëerder geïnformeerd heeft over zijn
gezondheidstoestand.
De documentatie van de gebruikte materialen (naam en lotnummer van de gebruikte inkt) is van
groot belang voor de traceerbaarheid ingeval er zich problemen voordoen. Dit is voorzien in Art 7
van het KB van 2005 doch wordt slechts in beperkte mate opgevolgd.
2.2

Allergie,Toxicologie en Kankerrisico

Wat betreft allergie is er een bevestiging dat er vooral reacties optreden in gekleurde tatoeages
en meestal in rode tatoeages of in de rode delen van de tatoeage. Deze bijwerkingen kunnen
zich ook voordoen in Permanente Make-Up (PMU).
Paradoxical darkening van bepaalde kleurstoffen bij laserbehandeling kan aanleiding geven tot
esthetische complicaties. Zowel de beoefenaars (tatoeëerders en schoonheidsspecialisten) als
de klanten moeten hiervan op de hoogte zijn. De klant moet vooraf over dit risico ingelicht
worden. (= Risk communication)
Er is grote bezorgdheid over de toxicologische impact van de bestanddelen in de tatoeage inkten
op de gezondheid. Alhoewel de meeste zware metalen verboden zijn en grotendeels verdwenen
zijn uit de inkten zijn er nog steeds sporen terug te vinden, ook onder vorm van nanopartikels. De
biokinetiek van deze nanopartikels en de impact op de gezondheid is nog volop in onderzoek. De
shift naar azo kleurstoffen biedt geen garantie voor veiligheid, er zijn namelijk talrijke onveilige
aromatische amines in inkten aangetoond. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de aromatische
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kleurstoffen een rol zouden kunnen spelen in het ontstaan van allergische reacties. In zwarte
inkten is contaminatie met polycyclische aromatische koolwaterstoffen’s (PAKs) uit het
productieproces door meerdere onderzoekers bevestigd. Kwaliteitscontrole van de inkten is zeer
moeilijk en duur. De testen voorgesteld in de resolutie 2008 zijn ontoereikend en niet op punt
gesteld voor tatoeage inkten. Studies geven een duidelijke aanwijzing dat er op dit domein heel
wat tekortkomingen zijn. Invloed van licht {Ultraviolet (UV) en Laser} op tatoeagekleurstoffen
werd aangetoond. Fotodecompositie van de kleurstoffen is volop in onderzoek.
Tatoeage zou ook kunnen bijdragen tot het risico op kanker. Inderdaad, tal van bestanddelen of
verontreinigende stoffen aanwezig in de inkten hebben kankerverwekkende eigenschappen. Dit
is onder meer het geval van sommige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (die blijkbaar
vooral in zwarte kleurstoffen aanwezig zijn), van zware metalen zoals cadmium en van sommige
azo kleurstoffen. Aromatische amines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn bij de
oudst gekende en krachtigste kankerverwekkende stoffen. Deze kankerverwekkende stoffen
zouden niet alleen lokaal, in de huid, kunnen bijdragen tot het ontstaan van kanker, maar
bovendien ook kunnen bijdragen tot het ontstaan van kanker in andere organen. Het
kankerverwekkend effect van tatoeages is evenwel nog niet epidemiologisch aangetoond. Gezien
de veelheid van kankerverwekkende en kankerbevorderende invloeden waaraan de huid bloot
staat, en gezien de zeer lange latentietijd (meerdere tientallen jaren) voor het ontstaan van
huidkanker is het echter zeer moeilijk om het kankerverwekkend effect van tatoeages als
afzonderlijke factor aan te tonen. Aantonen dat tatoeages zouden bijdragen tot kanker in andere
organen is bovendien nog veel moeilijker. Dat er op dit ogenblik nog geen rechtstreeks verband
aangetoond is tussen tatoeage en risico op kanker betekent dus niet dat er geen enkel risico is,
hoogstens dat er geen zeer groot risico is.
De huidige trend om zeer grote tatoeages te zetten waarbij veel inkt en vooral meer kleuren
gebruikt worden geeft duidelijk reden tot bezorgdheid.
Er is nood aan rapportering en registratie van neveneffecten en epidemiologisch onderzoek met
lange termijn opvolging om het oorzakelijk verband te kunnen aantonen.
Er is ook aangetoond dat de etikettering van de inkten vaak onvolledig is en niet alle
bestanddelen zoals additieven en bewaarmiddelen vermeld worden. Bovendien is de “negatieve
lijst” aanpak een te zwakke benadering voor de veiligheid van de producten.
Het advies van de Raad van Europa ResAP(2008)1 werd door België goedgekeurd maar werd
niet in wet omgezet en wordt maar in beperkte mate toegepast en gecontroleerd. De negatieve
lijst van producten opgesteld door de Raad van Europa is onvolledig en is enkel een
pragmatische oplossing in afwachting van een positieve lijst van veilige producten. Meerdere
studies hebben aangetoond dat de restricties van de negatieve lijst onvoldoende streng zijn en
dat ze bovendien niet gerespecteerd worden door de producenten. De toxicologischeallergologische veiligheid van tatoeage en PMU inkten kan momenteel niet gegarandeerd worden
en vergt verder onderzoek.
Correcte toepassing van ResAP(2008)1 biedt echter wel de mogelijkheid om een aantal
gezondheidsrisico’s verbonden aan de procedure van tatoeage en PMU te beperken en is als
pragmatische tussenoplossing bijgevolg waardevol.
Gezien de complexiteit van het project en de op til zijnde evoluties op Europees vlak betreffende
de chemische samenstelling van tatoeage inkten en gezien de wenselijkheid om op korte termijn
reeds aanbevelingen te formuleren, werd ervoor geopteerd om op basis van de momenteel
beschikbare gegevens reeds een tussentijds advies op te stellen. Dit advies is hoofdzakelijk
gericht op infectiepreventie omdat dit met beperkte maatregelen goed realiseerbaar is in ons
land. Voor betere toxiciteitspreventie wordt aangedrongen op een geharmoniseerd Europees
beleid. In afwachting hiervan wordt aanbevolen het advies van ResAP(2008)1 met een negatieve
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lijst strategie te respecteren en uit te breiden met de al verboden componenten voor cosmetica,
dit naar analogie met enkele van de ons omringende landen.
2.3 Interferentie met Radiologisch onderzoek
Metaalpartikels aanwezig in tatoeage en PMU inkten kunnen met straling interfereren en het
beeld verstoren bij Magnetisch Resonantie onderzoek (MRI). Het is belangrijk dat de klant en de
radioloog daarvan op de hoogte zijn.
2.4 Tussentijds advies en concrete aanbevelingen
2.4.1

Tussentijdse aanbevelingen op nationaal niveau

1. Bewustmakingscampagne. De HGR is van mening dat het brede publiek, en in het bijzonder
de jeugd, zo goed mogelijk moet ingelicht worden over de mogelijke nadelen en risico’s
verbonden aan tatoeage. De belangrijkste doelgroep is de jeugd (adolescenten en jonge
volwassenen). Dit kan gerealiseerd worden door informatiecampagnes op school, door
folders en affiches op grote evenementen alsook door correcte informatie te verschaffen met
nadruk op positieve aanpak, namelijk het benadrukken van een hygiënische werkwijze,
geregistreerde beoefenaars en het vermijden van dubieuze omstandigheden en materialen
(vergelijkbaar met veilig vrijen-AIDS campagne). Ook andere groepen in het publiek zouden
door informatiecampagnes doorheen de media geïnformeerd moeten worden over risico’s en
de te volgen aanpak als men zich dan toch wil laten tatoeëren. Hierbij dient ook vermeld te
worden dat het verwijderen van tatoeages niet steeds succesvol is en dat hieraan ook
bijwerkingen kunnen verbonden zijn.
2. Hygiëne. Verplichten om ResAp(2008)1 toe te passen (hygiënische aspecten, steriele
materialen) zoals vermeld in ResAp(2008)1 paragraaf 3.2, 3.3 en 3.4. Het KB van 25
November 2005 omschrijft de hygiëne voorschriften en infrastructuur en de HGR heeft
eveneens reeds uitgebreid advies in verband met een hygiënische werkwijze (HGR 8719,
2012) gegeven. Dit moet echter ook effectief gecontroleerd worden met voldoende mankracht
en frequentie en sanctionering moet mogelijk zijn (aanpassen van het KB van November
2005). Meer bepaald lijkt het ook wenselijk om na te gaan of de hygiënische aspecten op
tatoeagebeurzen kunnen verbeterd worden. Het is onlogisch dat eenzelfde procedure in een
tatoeage shop aan strengere regels onderworpen wordt dan op een beurs. De klant moet
evenzeer beschermd worden tegen gezondheidsrisico’s op een beurs.
Het advies HGR 8585 (2010) betreffende body art op beurzen moet aangepast worden, door
middel van duidelijk omschreven en realiseerbare hygiëneprocedures. In overleg met de
sector moet ernaar gestreefd worden de hygiënische omstandigheden te optimaliseren om
infectie risico’s tot een minimum te herleiden.
3. Controleren van de steriliteit en de volledigheid van de etikettering van alle gebruikte
materialen (houdbaarheidsdatum en steriliteit) en bannen van niet conforme producten. Dit
zowel toepassen op de materialen voor eenmalig gebruik, voorbeeld wegwerpnaalden), als
op de inkten. Microbiologische steekproeven uitvoeren ter controle.
4. Controleren van de samenstelling (etiket) van de inkten, met toetsing van de ingrediënten aan
de negatieve lijst van ResAP(2008)1 om niet conforme producten te bannen.
5. In afwachting van een positieve lijst van veilige producten en een specifieke Europese
reglementering voor tatoeage en PMU producten zouden alle inkten naast de beperkingen
van de negatieve lijst ook minimum moeten voldoen aan cosmetica vereisten, naar analogie
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met de Duitse regelgeving (German Regulatory Provisons, van toepassing sinds 2008). Het is
onlogisch dat een product dat niet geschikt is voor contact met de (intacte) huid door middel
van een naald in de huid kan ingebracht worden.
6. De negatieve lijst kan wel verbeterd worden door onder andere alle stoffen op te nemen die
niet toegelaten zijn in cosmetica en strengere normen toe te passen voor azo kleurstoffen die
aromatische amines vrijstellen.
7. Controleren van het bestaan van een klantenfiche waarop de gebruikte materialen
gedocumenteerd zijn (naam en lotnummer) zoals is voorzien in het KB van 25 November
2005. Dit is in het belang van traceerbaarheid in geval van medische problemen.
8. Controleren of wegwerpinstrumenten en materialen voldoen aan de nikkelverordening (EG,
2006).
9. De werkvergunning beperken in tijd en koppelen aan bijscholing en controle (cfr Nederland).
Dit zou zowel van toepassing moeten zijn voor de beoefenaars van tatoeages als PMU.
“Command and control” met sanctionering is een restrictieve maatregel en heeft enkel zin als
het ernstig genomen wordt. Bijscholing is een positieve benadering en kan best in overleg
met de sector gebeuren. Opleiding van de controleurs aanpassen aan de betreffende
materie.
10. De sector informeren en motiveren om niet met producten van dubieuze origine te werken.
11. Permanente en semi-permanente make-up worden als een variante van dezelfde techniek
beschouwd. Zowel de hygiënische vereisten van de procedures als de samenstelling van de
materialen moeten aan dezelfde voorwaarden van tatoeage voldoen zoals ResAP(2008)1 ook
voorziet. Het advies van de HGR 8631 (2011) in praktijk toepassen en controleren. Alle
beoefenaars van tatoeage en permanente make-up op dezelfde manier registreren en
controleren. Tegenwoordig is het niet het geval.
12. Registratie van bijwerkingen en epidemiologisch onderzoek in dit domein promoten.

2.4.2

Europees geharmoniseerd beleid afwachten

België kan via deelname aan het Consumer Safety network (CSN) hierop enige impact
uitoefenen. Dit moet uiteindelijk leiden tot het opstellen van een positieve lijst van veilige
producten.

2.4.3

Aanbevelingen op Europees niveau

Gezien deze problematiek niet alleen België betreft en door het vrij verkeer van goederen binnen
de Europese Unie evenzeer implicaties heeft in de andere Europese landen, lijkt het wenselijk om
het beleid op Europees vlak te optimaliseren.
Vandaar dat de HGR ook een aantal aanbevelingen op Europees vlak lanceert.
 Een Europees geharmoniseerd beleid nastreven met Europese wetgeving.
België kan via deelname aan het CSN hierop enige impact uitoefenen.
Er zijn initiatieven en lopende projecten op Europees niveau die voor de body art sector van
belang zouden kunnen zijn.
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 Voorstel tot allesomvattende oplossing: invoeren van een ‘Body Art CE-merk'.
Eén enkele goedkeuring voor de volledige Europese Economische Ruimte voorzien.
Dit biedt transparantie naar niet Europese fabrikanten.
Minimum vereisten:
-

-

geregistreerde producent;
gevalideerde steriliteit;
standaard criteria voor de zuiverheid, stabiliteit en toxicologie van alle ingrediënten zowel
voor de kleurstoffen als voor de additieven, minimum beantwoordend aan de
veiligheidscriteria van cosmetica en de negatieve lijst;
standaardisatie voor de veiligheidsanalyses van de kleurstoffen en inkten;
standaardisatie van de etikettering;
specifieke wetgeving op Europees vlak voor alle producten die gebruikt worden voor
tatoeage en PMU (geen onderscheid maken voor deze procedures).

Streefdoelen voor maximale veiligheid:
-

-

creëren van een positieve lijst met een beperkt aantal “veilige” ingrediënten uitgaande van
enkelvoudige stoffen waarop alle standaardcriteria van zuiverheid, stabiliteit en toxicologie
van toepassing zijn;
verkiezen van monodosissen of luchtledige oneway verpakkingen.

Sleutelwoorden
Keywords
Tattoo
Permanent and
semi-permanent
make-up
Tattooing/complic
ations
Tattooing/legislati
on
Tattooing/method
s
Tattooing/toxicity/
allergy

Mesh terms*
Tattooing
Tattooing/advers
e effects

Sleutelwoorden
Tatoeëren
Tatoeëren/nadeli
ng effect

Mots clés
Tatouage
Tatouage/effet
défavorable

Stichworte
Tätowierung
Tätowierung/nac
hteilige Wirkung

Tattooing/complic
ations
Tattooing/legislati
on
Tattooing/method
s
Tattooing/toxicity/
allergy

Tatoeëren/compli
catie
Tatoeëren/wetge
ving
Tatoeëren/metho
den
Tatoeëren/toxicit
eit/allergie

Tatouage/compli
cation
Tatouage/législati
on
Tatouage/méthod
es
Tatouage/toxicité
/allergie

Tätowierung/Kom
plikation
Tätowierung/Ges
etzgebung
Tätowierung/Met
hoden
Tätowierung/Toxi
zität/Allergie

* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles
for PubMed.
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3.

UITWERKING EN ARGUMENTATIE

Lijst van de gebruikte afkortingen
ABS plastic
Body Art CE-merk
CAS registry number
CE
CEN
CI
CMR
CSN
CPNP
DG-SZ
DG4
DMEL
EADV
ECHA

ECTP
EER
ESTP
FDA
FD&C act
GPSD
HGR
HIV
ISPRA
IHCP
KB
MRSA
PMU
PAA
PAK
REACH
RAPEX
Res 2003
Res 2008
SAAS
VS
UV

Acrylonitrile butadiene styrene
Body art community European - merk
Chemical Abstracts Service
Europese Conformiteit
European Committee for Standardisation
Color Index
Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
Consumer Safety Network
The Cosmetic Product Notification Portal
DG Gezondheidszorg, , FOD Volksgezondheid, veiligheid van de
voedselketen en leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding, FOD Volksgezondheid, veiligheid van
de voedselketen en leefmilieu
Derived minimum effect levels
European Academy of Dermatology and Venerealogy
European Chemical Agency. Centrale data bank voor de
technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van de
chemicaliën op de Europese markt; (http://echa-europe.eu)
European Conference on Tattoo and Pigment Research
Europese Economische Ruimte
European Society on Tattoo and Pigment research ESTP research
Food and Drug Administration
Federal Food and Cosmetic Act
General Product safety Directive van de Europese Commissie
Hoge Gezondheidsraad
Human immunodeficiency virus
Institute for Environmental Protection and Research
Institute for Health and Consumer Protection.
Koninklijk besluit
Methicilline resistente Staphylococcus aureus
Permanente Make Up
Primaire aromatische amines
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
Rapid Alert System for non-food dangerous products
Resolutie ResAP(2003)2 van de Raad van Europa
Resolutie ResAP(2008)1 van de Raad van Europa
DG Sanco Authentication Authorisation System
Verenigde Staten van Amerika
Ultraviolet

Informatie en verwijzing naar
-

www.health.belgium.be onder rubriek “mijn gezondheid” tatoeages en piercings.
Bijkomende publicaties van de HGR die van toepassing zijn op de hygiëne – zie
referenties
REACH:
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
EC regulation 1907/2006 (REACH)
Cosmetic directive 76/768/EEC Annex I /III
Richtlijn 2011/59/EU van 13 Mei 2011 (haarkleurstoffen)
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3.1 Methodologie
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige
expertises bepaald. De experten van de werkgroep hebben een algemene en een ad hoc
belangenverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Uit de verzamelde gegevens werden een aantal belangrijke vaststellingen weerhouden.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, gepubliceerd in
wetenschappelijke tijdschriften maar ook in verslagen van internationale en nationale instellingen
bevoegd voor deze materie (peer-reviewed) evenals de ervaring en de opinie van de experten.
De aanbevelingen van de werkgroep berusten ook op de informatie bekomen door deelname aan
internationale vergaderingen (First International Conference on Tattoo Safety in Berlijn op 6-7 juni
2013, European Conference on Tattoo and Pigment Research (ECTP) van 13-14 november 2013
in Kopenhagen en de European Academy of Dermatology and Venerealogy (EADV) Oktober
2013 in Istanbul en de vergadering van CSN (Consumer Safety Network) meeting van 23 Juni
2014 in Brussel.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep en de permanente groep “cosmetologie en
cosmetische toestellen, met inbegrip van esthetische heelkunde” werd het advies tenslotte
gevalideerd door het College.
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3.2 Uitwerking
3.2.1

Opmaken van de huidige stand van zaken inzake regelgeving

3.2.1.1 Wetgeving
Er is wereldwijd weinig wetgeving in dit verband.
In de Verenigde Staten van Amerika (VS)
De wetgeving in verband met tatoeage en piercing is verschillend van staat tot staat. Wat betreft
de materialen is er helemaal geen duidelijke reglementering. Op de conferentie van Berlijn 6 et 7
Juni 2013 gaf Linda Katz {Food and Drug Administration (FDA) Director, Office of Cosmetics and
Colors} een samenvatting van de situatie.
De tatoeage inkten worden beschouwd als cosmetica terwijl de pigmenten in de inkten
bestempeld worden als kleuradditieven. Cosmetica en kleuradditieven worden op verschillende
wijze gereguleerd. Cosmetica hebben geen pre-registratie goedkeuring nodig terwijl additieven
goedkeuring en “batch certification” moeten hebben {Federal Food and Cosmetic Act (FD&C Act}.
Besluit van de presentatie: “Inks in the USA are not used in a legal sense. No inks are approved
for tattoo’s”; er wordt in samenwerking met de industrie naar een oplossing gezocht (BfR, 2011 ;
Laumann, 2010).
Een Europese wetgeving ontbreekt
Er bestaat wel een resolutie van de Raad van Europa namelijk (nl). Resolution ResAP(2008)1
on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up superseding
Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make up (verder wordt deze vernoemd
als “de resolutie 2008”).
Deze resolutie is niet bindend en kan vrijwillig door de lidstaten toegepast worden (EC, 2009).
Elk land heeft al dan niet een eigen wetgeving. In Nederland, Duitsland en Zwitserland is de
resolutie 2008 van toepassing. Nederland heeft recent nieuwe richtlijnen uitgevaardigd die
voornamelijk bedoeld zijn om de veiligheid van de techniek te verhogen door strengere
hygiënische maatregelen. Frankrijk heeft een nationale wetgeving sinds 2004, gebaseerd op Res
Ap 2003 maar heeft beslist vanaf 1/1/2014 de Resolutie 2008 verstrengd toe te passen en de
inkten die een ingrediënt bevatten dat voorkomt op de negatieve lijst, uitgebreid met kleurstoffen
met CMR of sensitiserende eigenschappen uit de Beslissing van de Commissie 2002/371/EC, te
verbieden. De informatie die eind 2013 verspreid werd dat er in Frankrijk enkel nog zwarte inkt
kon gebruikt worden was dus onjuist. Zweden heeft nationale wetgeving sinds 2012 gebaseerd
op de Resolutie 2008, Noorwegen sinds 2009 gebaseerd op de Resolutie van 2003.
In Duitsland vallen tatoeage inkten onder de General Product Safety Directive (GPSD). Sinds Mei
2009 zijn er specifieke voorzieningen, gebaseerd op ResAp(2003), voor tatoeage agentia en voor
etikettering zoals voorzien in ResAp(2008). Het is onder andere ook verboden om producten te
gebruiken die niet toegelaten zijn in cosmetica tenzij onder specifieke restricties.
In de verschillende Europese landen waar de Resolutie 2008 toegepast wordt zijn er vaak nog
bijkomende vereisten betreffende de aanwezigheid van bewaarmiddelen, meldingsplicht van
bijwerkingen en steriliteit. Meerdere landen waaronder Zweden, Noorwegen en Duitsland dringen
aan op de verplichting van veiligheidsonderzoek van het eindproduct en een rapporteringsysteem
voor bijwerkingen.
In Zwitserland, waar sinds 2006 wettelijke restricties van toepassing zijn voor tatoeage en PMU
inkten, toonde een marktonderzoek in 2011 aan dat op 167 inkten en 23 PMU producten
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respectievelijk 37% en 9% niet voldeden aan de opgelegde normen. Dit ter illustratie dat
wetgeving niet volstaat als er geen controle uitgevoerd wordt (BfR, 2011 ; EDI, 2005).
In Belgie
Tatoeage en piercing zijn geregeld door een Koninklijk Besluit van 25 november 2005 (BS, 2005).
Dat regelt de hele sector. Hieronder volgen enkele belangrijke aspecten uit dit KB (voor de
volledige tekst verwijzen we naar het eigenlijke KB in bijlage 2).
Wie mag tatoeages plaatsen?
Alleen personen die erkend zijn door de minister van volksgezondheid. Kleinhandelaars in
sieraden en edelsmeedwerk mogen ook piercings uitvoeren. Om erkend te zijn moet de
tatoeëerder een opleiding hebben gevolgd van minstens twintig uren. Daarin wordt les gegeven
over de basisprincipes van infecties, bloedingsrisico's en besmettelijke ziekten; over de
basisprincipes van toxicologie en pigmenten; over eerste hulp en algemene hygiëne; over
ontsmetting en sterilisatie; over onderhoud van lokalen, meubilair, linnen en behandeling van
afvalstoffen.
Geïnformeerde toestemming van de klant (Informed consent).
Vooraleer de tatoeage wordt gezet moet de klant een document ondertekenen. Daarin verklaart
hij dat hij akkoord gaat met de tatoeage of de piercing. Dit document vermeldt de risico's van
tatoeage en piercings, de gevallen waarin een voorafgaand bezoek aan een arts nodig is, de
noodzakelijke verzorging tijdens de genezing van de wonde, de bijzondere voorzorgen, de
tegenaanwijzingen en de complicaties. Ook het type verrichting, de datum, het merk en het
lotnummer van de gebruikte producten moeten opgenomen zijn. Minderjarigen moeten een
schriftelijke toestemming van hun ouders voorleggen.
Bedenktijd.
De tatoeëerder moet de klant de mogelijkheid geven om na te denken en op een latere datum
terug te komen. Sinds kort is deze bedenktijd verplicht. Advies HGR 8649 (2010).
De tatoeëerder moet een schriftelijk document uithangen in zijn wachtzaal waar alle informatie
op staat.
De tatoeëerder mag alleen gebruik maken van verdovende middelen onder de vorm van crèmes,
gels en sprays die in de apotheken worden verkocht.
Uitgebreide hygiëne voorschriften betreffende de procedure, de materialen, de persoonlijke
hygiëne van de uitvoerder en de infrastructuur en de lokalen zijn in bijlage van het KB vermeld.
Registratie, opleiding en controle van de tatoeëerders en tattooshops gebeurt tegenwoordig
(2013) via DG4.
Voordien werd de controle uitgevoerd door DGSZ (DG Gezondheidszorg), dat eveneens
verantwoordelijk was voor de registratie, de opleiding, de erkenning en de maatregelen ingeval
van tekortkoming in hygiëne, terwijl DG4 verantwoordelijk was voor de controle van de winkels en
rapporteerde aan DGSZ. DG4 controleert voornamelijk de hygiënische aspecten.
Bij overtreding wordt een waarschuwing gegeven. Er zijn echter in het KB van 2005 geen
sancties voorzien. Enkel bij zware overtreding wordt beroep gedaan op een geneesheerinspecteur die kan optreden en een proces-verbaal opstellen. De gezondheidsinspecteurs
kunnen het materiaal in beslag laten nemen en de winkel laten sluiten. Art 4 van het KB van 2005
voorziet wel dat de uitvoerder tijdelijk kan geschorst worden en de erkenning kan ingetrokken
worden (KB, 2005).
In 2012 werd door DG4 een controle uitgevoerd bij 138 tatoeage- en piercingshops, waarbij 69
waarschuwingen/opmerkingen werden gegeven (verslag 23/1/2013 van Paul Van den Meerssche
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in bijlage 4). Dit betekent dat er bij 50% van de tatoeëerders onregelmatigheden vastgesteld
werden.
De niet-erkende tatoeëerders, amateurs die in de illegaliteit werken, thuis of bij de klant zelf, zijn
moeilijk op te sporen. Alle materiaal kan online via webshops aangeschaft worden, waaronder
tatoeage inkten van dubieuze origine. Ondervraging bij de sector leert dat de geregistreerde
beoefenaars die volgens het boekje werken niet met deze praktijken akkoord gaan en aandringen
dat hiertegen door de overheid zou opgetreden worden met sancties. Wanneer de niet-erkende
tatoeëerders omwille van een gemelde complicatie opgespoord worden, kunnen ze in theorie
vervolgd worden voor onwettig uitoefenen van de geneeskunde {art 40, bis KB 10 november
1967 (BS, 1967)} en slagen en verwondingen met verminking tot gevolg.
Opmerkingen
-

Op beurzen en tatoeageconventies wordt niet aan alle voorwaarden van het KB van
25/11/2005 voldaan maar wordt een pragmatische tussenoplossing toegepast.

-

In de bijlage 1 van het KB van 25/11/2005, genoemd “Te respecteren hygiëneregels tijdens
de operatie van piercing en tatoeage”, punt 4 “gebruikte producten voor tatoeage” is er een
verwijzing naar de Resolutie van 2003 van de Raad van Europa, uiteraard niet naar de
resolutie van 2008 die nog niet bestond (bijlage 2).

-

Permanente
en
semi-permanente
make-up
wordt
meestal
toegepast
door
schoonheidsspecialistes met speciale opleiding. Deze personen zijn niet geregistreerd als
tatoeëerders en worden niet gecontroleerd door DG4. In het advies HGR 8631 (2011) wordt
voorgesteld dezelfde criteria betreffende hygiënevoorschriften, materialen en opleiding toe te
passen voor schoonheidsspecialisten bij het uitvoeren van PMU vermits de procedure en de
materialen gelijkaardig zijn. Analoge registratie, opvolging en inspectie dringt zich op.

3.2.1.2 Toepassing van de ResAP(2008)1 in België
In theorie is de resolutie 2008 in België van toepassing. HGR 8631 adviseert wetgeving doch de
resolutie werd nog niet omgezet in een ministerieel besluit.
Vaststellingen:
1) De toepassing van de resolutie wordt niet in alle aspecten gecontroleerd door DG4. DG4
controleert voornamelijk of de lokalen conform zijn aan de voorschriften en of de hygiënische
richtlijnen gerespecteerd worden. Grondige kennis van deze materie, opleiding en bijscholing
van de controleurs is van groot belang voor doeltreffende inspectie.
2) Er worden in België geen controles verricht wat betreft de samenstelling en de steriliteit van
de inkten wegens gebrek aan middelen.
De laatste controle i.v.m. de chemische samenstelling/toxiciteit/aanwezigheid van metalen
dateert van 2007. Verschillende analyses werden uitgevoerd, maar slechts voor een tiende
van de elementen. De betrouwbaarheid van de informatie op de verpakking werd in vraag
gesteld vermits de resultaten van het onderzoek op 121 stalen nog veel te hoge waarden
geeft voor metalen onder andere, arseen, chroom, antimoon, barium en lood in de
onderzochte inkten. Er werd geen kwik en cadmium teruggevonden (de volledige tekst van F.
Bolle bevindt zich in bijlage 3).
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3.2.1.3 Tekortkomingen
Zwakke punten in de inhoud van de Resolutie 2008
-

In de ResAP(2003)2 die de resolutie 2008 voorafgaat werden strengere normen gehanteerd
namelijk “single-use containers without preservatives”; dit werd in de resolutie 2008
afgezwakt tot toelating van bewaarmiddelen en “multi-use” containers echter zonder details
over de manier van bewaring.

-

Een “negatieve lijst” benadering is te zwak vermits dit betekent dat alle moleculen die niet op
de lijst voorkomen als veilig zouden kunnen beschouwd worden; er wordt geen rekening
gehouden met in vivo degradatie van kleurstoffen en onzuiverheden uit het productieproces.

-

De testmethodes voorgesteld in de resolutie zijn ontoereikend als veiligheidsgarantie (zie
verder).

-

“Pigments forbidden in tattoos and PMU included in Table 2 of this appendix or Annex IV,
columns 2 to 4 of Directive 76/768/EEC (EC,1976), but relevant for producers may be
included in national positive lists if their safety is proven on the basis of additional data
obtained under conditions of use in tattoos and PMU. “ Dit laat een achterpoortje voor de
producenten maar de bewijslast van veiligheid vereist gestandaardiseerd onderzoek en
opvolging.

Besluit: de resolutie 2008 is een pragmatische oplossing in afwachting van een positieve lijst van
veilige producten.
Zwakke punten in de toepassing van de Resolutie 2008
-

Het gaat om een advies en is niet bindend; de implementering en controle door de lidstaten is
vrijblijvend. Alhoewel de resolutie 2008 in België in theorie van toepassing is, is er in de
praktijk geen mankracht en zijn er geen voorziene fondsen om een goede diepgaande
controle uit te oefenen en alle aspecten te controleren. Dit werd nochtans reeds in een
vroeger advies van de HGR 8631 (2011) opgenomen.

-

Toepassing van een correcte etikettering kan verbeterd worden. Datum van opening/
houdbaarheidsduur na opening moet nog aangebracht worden naar analogie met cosmetica.
Volledigheid en correctheid van de ingrediëntenlijst en steriliteit moet benadrukt worden want
uit Zwitsers marktonderzoek door Hauri voorgesteld op de vergadering in Berlijn (BfR, 2011)
en een Deense steekproef door Hoegsberg (Hoegsberg et al., 2013) blijkt dit niet 100%
betrouwbaar zowel wat betreft de steriliteit als de etikettering. Marktonderzoek in
Denemarken uitgevoerd door de overheid toonde aan dat in 10% van de zwarte inkten en
25% van de gekleurde inkten DMEL (Derived minimum effect levels) waarden voor PAK’s,
Benz(a)pyreen, lood en nikkel overschreden waren.

-

Sommige firma’s gebruiken de resolutie 2008 als dekmantel voor veiligheid. Bijvoorbeeld
CTL® GmbH Bielefeld claimt op Internet veiligheid op basis van de resolutie 2008. Echter de
omschrijving in de resolutie 2008 van de veiligheidsgegevens en de testen vereist voor het
nazicht van de bestanddelen zijn zeer algemeen en vaag opgesteld (ref: ..toxicological data
for safety assessment should be obtained from test methods using guidelines whenever they
exist…). O.a. de testmethodes voor het opsporen van aromatische amines in tatoeage inkten
voorgesteld in de resolutie 2008 zijn gebaseerd op:
1. analyse methode voor textielkleurstoffen;
2. analyse methode voor kinderspeelgoed, nl vingerverf.
Beide methodes zijn correct en betrouwbaar voor hun specifiek doel maar het blijft de vraag
of ze ook representatief zijn voor de analyse van tatoeage inkten. De testen hebben
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technische limieten en beoordelen slechts een beperkt aspect van de samenstelling van de
inkten. Ze houden evenmin rekening met in vivo fenomenen zoals degradatie en
fotodecompositie. Ze zijn wel een indicatie maar dus geen garantie voor veiligheid.
-

-

Voor de correctheid van de samenstelling en etikettering zijn de eindgebruikers (tatoeëerders)
en de klanten afhankelijk van de beroepsethiek van de producenten. Grote producenten zijn
zelf vragende partij en bereid om mee te werken {European Conference on Tattoo and
Pigment Research (ECTP), Kopenhagen 2013}.
voor het gebruik van niet geschikte producten en materialen berust de verantwoordelijkheid
bij de beoefenaar (vb Talens en Pelican tekeninkt vermelden op de verpakking dat deze niet
geschikt zijn voor tatoeage alhoewel ze zeer veel gebruikt worden voor dit doel).

Op 23 juni 2014 werd door de Europese Commissie CSN (Consumer Safety Network, sub-group
tattoos) een vergadering gehouden in Brussel waarop een lid van de werkgroep aanwezig was.
Hierbij werd als consensus aangenomen dat CE ResAP(2008)1 als referentie best behouden
wordt maar moet aangepast en uitgebreid worden met als doel dat enkel veilige producten
kunnen gebruikt worden. “..urgent action in accordance with Article 13 of Directive 2001/95/EC
should be taken.” CSN is volop bezig aan een ontwerptekst aangaande deze beslissing.
Ondertussen heeft ook CEN (European Committee for Standardisation) een project opgestart
(Project Committee on Tattooing services) met de bedoeling om een Europese standaard op te
stellen van de hygiënische vereisten en job specificatie in verband met tatoeage.
3.2.1.4 CE markering
Er is geen CE markering van tatoeage inkten maar het zou nuttig kunnen zijn een dergelijke
markering in te voeren omdat dit voor de gebruikers een gemakkelijk te controleren kwaliteitslabel
is.
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3.2.2

Literatuurstudie van de bijwerkingen

Uit de verzamelde literatuur en de informatie bekomen op de congressen weerhouden we enkele
belangrijke vaststellingen.
Wereldwijd zijn er naar schatting 120 miljoen mensen met tatoeages (vermoedelijk is dit een
onderschatting vermits de epidemiologie vooral in de westerse beschaving uitgevoerd werd)
(BfR, 2011 ; Laumann, 2010). Naar schatting worden er in België per jaar tussen de 300.000 en
500.000 tatoeages gezet volgens D’Hollander (persoonlijke mededeling). In Duitsland heeft 9%
van de bevolking en 23% van de jongeren een tatoeage, waarvan 58% zwarte en meer dan 40%
gekleurde tatoeages; 38% kleine en meer dan 60% grote tatoeages; 2/3 daarvan hebben multiple
tatoeages. In de USA 24%, UK 12%, Zweden 7% (BfR, 2009 ; Klügl et al., 2010 ; Laumann &
Derick, 2006).
Bijwerkingen: acute gelokaliseerde reacties bij 67% en systemische bij 7%. Bij 9% van de
getatoeëerden zijn er persisterende reacties waarvan 6% lokaal en 3% systemisch. Het kan
hierbij gaan om zeer milde lokale reacties tot ernstige levensbedreigende situaties, die weliswaar
zeer zeldzaam zijn (BfR, 2011 ; Caucanas et al., 2011 ; Desai & Smith, 2011 ; Gallè et al., 2011 ;
Hoegsberg et al., 2013 ; Juhas & English, 2013 ; Kappel & Cotliar, 2011 ; Kazandjieva &
Tsankov, 2007 ; Klügl et al., 2010 ; Laumann & Derick, 2006 ; Wenzel et al., 2013).
Per cm2 wordt 2,5 mg tattoo pigment gebruikt, voor een bovenarm (800 cm2) komt dit op 2 gram
neer, voor een rug (4500 cm2) op 11 g en voor een lichaam (16.400 cm2) op 40 g (BfR, 2011).
Ongeveer 10 tot 20% heeft spijt van de tatoeage en neemt de actieve beslissing om de tatoeage
te laten verwijderen (BfR, 2011).
Kritiek: de aangehaalde cijfers berusten op selectieve epidemiologie en de statistieken variëren
natuurlijk naargelang de onderzochte populatie.
3.2.2.1 Infecties
De infectieuze problemen die optreden in de eerste dagen na de procedure, zijn doorgaans
oppervlakkig en de klanten raadplegen hiervoor zelden een arts. Meestal gaat het om een
besmetting van de tatoeage of piercing door staphylococcen en streptococcen en kan dit met
lokale maatregelen opgelost worden. Weinig medische literatuur hierover, wel vrij veel info op
Internet en adviezen van tatoeage websites. Het is zeer opvallend dat de sector erg bezorgd is
en er zeer veel voor doet om problemen te voorkomen door middel van preventief advies zowel
naar de klant als naar de beoefenaars in verband met het correct hygiënisch handelen bij de
procedure. Vermoedelijk vermindert dankzij verbeterde hygiëne het optreden van oppervlakkige
huidinfecties.
De stijging van het aantal asymptomatische MRSA dragers is wel een reden voor bezorgdheid
(Centers for disease control and prevention MSRA, 2005 ; Costello et al., 2009 ; Grice et al.,
2009). In de VS zijn er bevolkingsgroepen waarbij 50% van de populatie (community acquired)
MRSA positief is. In Duitsland is 20% kiemdrager. Overdracht vanuit de neus is mogelijk en
voornamelijk mensen met verminderde immuniteit lopen een verhoogd risico om hierdoor besmet
te raken. Pseudomonas en atypische mycobacteriën infecties kunnen gevolg zijn van gebruik van
leidingwater om inkt te verdunnen. De meeste rapporten in de medische literatuur betreffen
ernstige infecties met repercussies op lange termijn, die behandeling vereisen met antibiotica.
Virale infecties zijn zeer zeldzaam maar vermits de huidbarrière doorbroken wordt moet rekening
gehouden worden met mogelijke overdracht van hepatitis en human immunodeficiency virus
(HIV) (Abiona et al., 2010 ; Awofeso, 2010 ; BfR, 2011 ; Gagnon et al., 2007 ; Gallè et al., 2011 ;
Gao et al., 2007 ; Jafari et al., 2010 ; Kluger et al., 2011 ; Lehman et al., 2011 ; Long & Rickman,

− 15 −
Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

1994 ; López-Medrano et al., 2010 ; McLean et D’Souza, 2011 ; EPA, 2011 ; Quaranta et al.,
2011 ; Urbanus et al., 2011 ; Viswanathan et al., 2011 ; Weiss, 2012).
Mogelijk is er door het gebruik van lokale ontsmetting een verschuiving naar opportunistische
infecties. Er is vooral een duidelijke toename van rapporten van mycobacterium infecties bij
tatoeages o.a. door besmette inkt doch ook door de procedure. Meerdere kleine clusters van
atypische mycobacteriën infecties werden gerapporteerd zowel in Europa als de VS (Bechara et
al., 2010 ; Binic et al., 2011 ; Drage et al., 2010 ; Goldman et al., 2010 ; Guillieri et al., 2012 ;
Kappel & Cotliar, 2011 ; Kay & Perti, 2011 ; Kennedy et al., 2012 ; Mitchell et al., 2011 ; Ricciardo
et al., 2010 ; Rodríguez-Blanco et al., 2011). Het belang van identificatie van besmette batches
wordt hierbij benadrukt. Zo was er in Duitsland een rapport over 7 patiënten met atypische
mycobacterium infectie via Chinese tatoeage inkt (Hamsch et al., 2011). Traceerbaarheid via
correcte etikettering en door goede registratie van de gebruikte tatoeage inkten op de
klantenfiche is dus van groot belang om de bron van infectie te kunnen opsporen en te
elimineren.
De steriliteit van de inkten werd door enkele onderzoekers nagegaan. Kluger (Frankrijk) vond
geen besmettingen terug in de onderzochte stalen (Kluger, 2010).
Hoegsberg (Denemarken) daarentegen kwam tot de vaststelling dat bij uitvoeren van
microbiologisch onderzoek door kweek, een groot aantal van de onderzochte inkten
gecontamineerd waren en dat de voorschriften voor etikettering van de ResAP(2008)1 niet
gerespecteerd werden en niet correct waren. In feite creëren deze voorschriften een vals gevoel
van veiligheid (Hoegsberg et al., 2013).
Ook bij PMU zijn infectieuze complicaties beschreven (de Cuyper, 2008 ; Kluger et al., 2011 ;
Wollina, 2011 ; Wollina, 2012).
3.2.2.2 Allergische reacties
Er zijn verschillende klinische manifestaties van allergische reacties op tatoeages beschreven
waaronder eczemateuze, lichenoide, granulomateuze en lymfomatoide reacties (Aberer et al.,
2010 ; Denby et al., 2011 ; Hoegsberg et al., 2013 ; Kaur et al., 2009 ; Taaffe et al., 1978 ;
Wenzel et al., 2010). Deze kunnen zich soms pas na jaren manifesteren.
De meeste lichenoide en granulomateuze reacties worden waargenomen bij rode tatoeages. Ze
zijn vaak zeer hardnekkig en moeilijk te behandelen. Lokale reacties op rode inkten zijn duidelijk
in de meerderheid in de literatuur (Bhardwaj et al., 2003 ; Garcovich et al., 2012 ; Mortimer et al.,
2003 ; Naeyaert et de Cuyper, 2013 ; Yazdian-Tehrani et al., 2001).
Zonblootstelling kan eveneens lokale reacties uitlokken bij gele tatoeages die cadmium bevatten
(Bjornberg, 1963). Fotosensitiviteit met jeuk en zwelling van de tatoeage na het zonnen wordt
regelmatig door patiënten gerapporteerd; dit wordt eveneens waargenomen bij zwarte tatoeages
{Hoegsberg et al., 2013 ; Hutton & Serup, 2013 (in press)}.
Zowel de literatuur als de ervaring van allergologen (Prof. A. Goossens, Prof. J. Serup, Prof. M.
Bruze, workshop tijdens het EADV congres in Istanbul) leert ons dat klassieke huidtesten vaak
negatief zijn en ons niet vooruithelpen om het oorzakelijk allergeen op te sporen. In vivo
degradatie en eventueel fotodecompositie die in de hand gewerkt is door zonblootstelling van de
kleurstoffen in de huid zou een mogelijke verklaring hiervoor kunnen zijn. Dit wordt verder
besproken. Hapteenvorming en eiwitbinding in de huid zou sensibilisatie kunnen doen ontstaan.
Bij laboratoriumanalyses van 19 gekleurde inkten op basis van azo-kleurstoffen werden reactieve
primaire aromatische amines (PAA) teruggevonden die mogelijk aan de basis liggen van de
lokale reacties. Het ging om inkten in het rood-spectrum (rood, purper en bruin) (bron,
vertrouwelijke informatie uit een Deense studie).
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Ook bij cosmetische tatoeages of PMU werden reacties beschreven vergelijkbaar met de reacties
op decoratieve tatoeages. Hier is eveneens de rode kleurstof vaak de boosdoener en blijken de
klassieke plaktesten niet relevant. Intradermale tests bij granulomateuze reacties op PMU gaven
in één studie een positieve reactie (Wenzel et al., 2010).
3.2.2.3 Toxicologie en kankerrisico
Om veilig te zijn zou een tatoeage/PMU inkt enkel bestanddelen mogen bevatten waarvan
bewezen is dat ze onschadelijk zijn voor injectie in het menselijk lichaam. Dezelfde kwaliteit
nastreven van geneesmiddelen met bijhorende studies zou een ideaal scenario zijn maar is in de
praktijk onhaalbaar. Helaas worden de inkten niet op deze manier en met dit primair doel
gefabriceerd. Er wordt meestal uitgegaan van vracproducten die ontwikkeld werden voor
industrieel gebruik zoals zwarte kleurstof (carbon black) voor de rubberindustrie en organische en
anorganische kleurstoffen voor de textiel- en verfindustrie (o.a. autoverf). Hieraan worden tal van
additieven (bewaarmiddelen) en oplosmiddelen (alcohol) toegevoegd om de stabiliteit, de
kleurkwaliteit (titaniumdioxide, ijzeroxide) en de handelbaarheid van het eindproduct te
verbeteren. De vrac producten kunnen bovendien onzuiverheden uit het productieproces
bevatten zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) (carbon black) en PAA‘s
(azokleurstoffen) ( Beute et al., 2018 ; Bocca et al., 2009 ; Canadian Ministry of Environment,
2013 ; Carson, 1984 ; Charnock, 2006 ; de Cuyper & D’Hollander, 2010 ; Engel et al., 2006 ;
Forte et al., 2009 ; Forte et al., 2009 ; Lehner et al., 2011 en 2014). Meerdere polycyclische
aromatische koolwaterstoffen en azokleurstoffen zijn sterk kankerverwekkend.
Deense studie 2011 Chemical Substances in tattoo inkts. (Vertrouwelijk document van het Deens
Technologisch instituut). Met de huidige gebrekkige kennis van de biokinetiek van de
componenten in tatoeage inkten is het momenteel onmogelijk om betrouwbare
blootstellingsscenario’s op te stellen. Er is veel onderzoek lopend in Denemarken en Duitsland
(vertrouwelijke informatie via European Society on Tattoo and Pigment Research).
Om de risico’s te minimaliseren werd er in de resolutie van 2008 naar gestreefd om stoffen met
gekende toxiciteit te vermijden (negatieve lijst) en stoffen te gebruiken waarvan aangetoond is dat
ze veilig zijn voor gebruik op de huid en de slijmvliezen (waaronder bewaarmiddelen voor
cosmetica). Bepaalde stoffen en onzuiverheden zijn toegelaten voor zover ze een bepaalde
concentratie niet overschrijden (vb. cobalt en nikkel). Voor sommige stoffen is het niet duidelijk op
welke basis de Raad van Europa de limieten heeft vastgelegd waaronder bij voorbeeld de norm
voor PAK’s (0,5ppm). Een Deense studie analyseerde 14 zwarte inkten die allemaal de
grenswaarde voor PAK’s van 0,5 ppm overschreden (vertrouwelijk document).
Op de negatieve lijst komen onder andere zware metalen en primaire aromatische amines (PAA)
voor die CMR eigenschappen hebben.
In de laatste decennia zijn veel zware metalen waaronder kwik, cadmium en lood uit de
gekleurde inkten verdwenen en vervangen door azo kleurstoffen. Deze azo kleurstoffen kunnen
degraderen tot schadelijke of kankerverwekkende aromatische amines. Op de Institute for
Environmental Protection and Research (ISPRA) meeting van 2003 werd reeds zeer veel
informatie verzameld over de aanwezigheid van toxische bestanddelen in nieuwe tatoeage inkten
(Bäumler et al., 2003). Op de “First International Conference on Tattoo Safety in Berlijn” 6-7 juni
2013 werd dit bevestigd (BfR, 2011). Meerdere onderzoekers hebben bij labo analyses
vastgesteld dat de gekleurde inkten vaak kleurstoffen en andere componenten van de negatieve
lijst bevatten waaronder de aanwezigheid van verboden aromatische koolwaterstoffen zoals
Benz(a)pyreen en aromatische amines zoals aniline en o-Anisidine. In zwarte inkten worden vaak
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) aangetroffen. PAK’s komen uitsluitend voor
in zwarte inkt (koolstof) en zijn het gevolg van onzuiverheden die ontstaan tijdens het
productieproces (Bäumler et al., 2003 ; Lehner et al., 2011 en 2014 ; Regensburger et al., 2010 ;
Vasold et al., 2008). Uit deze analyses blijkt dus dat er zowel zwarte als gekleurde inkten op de
markt zijn die niet aan de negatieve lijst van de resolutie 2008 voldoen.
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Laboratoriumonderzoek door de groep van Baeumler in Regensburg, Duitsland heeft aangetoond
dat tatoeage inkten onder invloed van laserlicht en UV bestraling chemische verandering
ondergaan en dat er ook schadelijke afbraakstoffen kunnen gevormd worden met
kankerverwekkende eigenschappen (Bäumler, 2000 ; Cui et al., 2005). De
decompositie/degradatie van de pigmenten heeft dus een belangrijk toxicologisch aspect met
mogelijk impact op de gezondheid van de gebruiker/klant. Over de metabolisatie en de
biokinetiek van deze stoffen is echter tot op heden zeer weinig onderzoek verricht. Wel worden er
na tatoeage kleurstofpartikels vanuit de huid naar de drainerende lymfeklieren afgevoerd waar ze
aantoonbaar zijn (Cui et al., 2005 ; Falconi et al., 2009 ; Gopee et al., 2005 ; Kluger et al., 2011 ;
Lehner et al., 2011 en 2014 ; Patzelt et al., 2011 ; Patzelt et al., 2011).
De nanotechnologie is een vrij nieuw domein met nog zeer veel vraagtekens. Niet-metallische
kleurstoffen kunnen sporen van antimoon, cadmium, chroom, cobalt, lood en nikkel bevatten.
Sommige metaaloxiden (aluminium- en titaanoxide) in nanopartikels kunnen gebruikt worden om
de gewenste kleur, transparantie of fluorescentie te bekomen. Deze elementen worden gezien
hun kleine afmetingen wel in het lichaam opgenomen (persoonlijke mededeling van Beatrice
Bocca, National Institute of Health, Rome, Italië, Berlijn meeting 2013). Sommige nanopartikels,
waaronder
metaalbevattende nanopartikels, hebben mutagene en wellicht
ook
kankerverwekkende eigenschappen (Gosh et al., 2010; Becker et al., 2011; Magaye et al., 2012).
Er is echter momenteel te weinig informatie over biokinetiek van nanopartikels en de effecten op
lange termijn om hieruit reeds definitieve conclusies te kunnen trekken (Hoegsberg et al., 2011 ;
Hoegsberg et al., 2013 ; HGR 9119, - 2013). Het immunomodulerend effect van nano partikels en
hun invloed op systeemaandoeningen wordt eveneens in vraag gesteld.
De chemische samenstelling van de tatoeage inkten is complex en er zijn nog veel
onduidelijkheden over de resorptie, de verspreiding in het lichaam en de effecten op lange termijn
van de verschillende bestanddelen. Mogelijk zijn de nadelen van de nieuwere kleurstoffen en de
meestal oplosbare en daardoor resorbeerbare additieven die gebruikt worden om de kleuren te
verbeteren groter dan de risico’s van de oudere onoplosbare pigmenten. De shift naar nieuwe
organische pigmenten waaronder aromatische kleurstoffen is eveneens een bron voor
bezorgdheid vermits de ervaring hiermee van relatief korte duur is. Sommige van deze recente
observaties en laboratoriumanalyses wijzen in de richting van PAA’s als verantwoordelijke voor
allergische fenomenen. De trend om talrijke en grotere tatoeages te plaatsen betekent ook een
grotere blootstelling aan ingrediënten waarvan de veiligheid op lange termijn nog niet bewezen is.
Enigszins geruststellend is het feit dat bij literatuuronderzoek in 2012 door Kluger slechts 50
gevallen van huidkanker in tatoeages werden teruggevonden (Kluger & Koljonen, 2012). Men
dient echter te beseffen dat het aantonen van een rechtstreeks verband tussen tatoeage en
kanker verre van eenvoudig is gezien de zeer lange latentietijd en de talrijke beïnvloedende
factoren. Nagaan of de verspreiding in het lichaam van substanties aanwezig in tatoeage inkt
geassocieerd is aan een stijging van het kankerrisico in andere organen is nog veel moeilijker en
vereist grootschalige en grondige epidemiologische studies. Uit preventief oogpunt is het
aangewezen om de risicoblootstelling tot een minimum te beperken.
Samenvattend
De samenstelling van de inkten kan verschillende groepen van problematische stoffen bevatten
waaronder de kleurstoffen (vb. lood, azo kleurstoffen), de onzuiverheden uit het productieproces
(vb. PAA, PAK) en daarenboven ook nog de additieven (vb. fenoxyethanol, benzisothiazolinone,
octhilinone en fenol) die gebruikt worden als bewaarmiddel voor stabiliteit.
Bovendien moet rekening gehouden worden met de mogelijke in vivo degradatie/decompositie
van de kleurstoffen, waardoor moleculen ontstaan die andere eigenschappen hebben met een
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ander risicoprofiel. Dit fenomeen kan mee in de hand gewerkt worden door omgevingsfactoren
zoals zonlicht en behandeling met laserlicht.
De “negatieve lijst” aanpak die in de ResAP2003(2) werd voorgesteld en in resolutie van 2008
wordt hernomen is dus geen garantie voor veiligheid van de gebruikte inkten maar helpt wel mee
om de blootstelling aan toxische stoffen te beperken.
3.2.2.4 Verkleuring
Veel tatoeages gaan met de tijd spontaan verbleken (Cui et al., 2005). Dit is meer het geval bij
PMU waarbij meer oplosbare kleurstoffen gebruikt worden, vandaar dat er vaak over semipermanente make-up wordt gesproken. Volgens literatuur krijgen tot 30% van de getatoeëerden
spijt van hun tatoeage. Hiervan vraagt 10-20% medisch advies (HGR 8892). Laserbehandeling is
het middel bij uitstek om tatoeages op te klaren. Door selectieve fotothermolyse worden de
pigmentpartikels verbrijzeld waarna ze geëlimineerd worden (Bäumler et al., 2000 ; Golman et al.,
1965 ; Kilmer & Anderson, 1993 ; Kim et al., 2006). Sommige kleuren zijn meer weerstandig en
de samenstelling van de tatoeage inkt heeft hierin een belangrijke rol (Humphries et al., 2013 ;
Kilmer & Anderson, 1993 ; Kim et al., 2006 ; Mathiowitz et al., 1981 ; Ortiz & Abraham, 2013 ;
Wollina & de Cuyper, 2011). Zowel bij tatoeages als PMU kan er echter ook spontaan of bij
laserbehandeling “paradoxical darkening” optreden. De samenstelling van de gebruikte inkt is
hierbij van groot belang. Huidkleurige, rode en bruine inkten die ijzeroxide en/of titaniumdioxide
bevatten kunnen chemische wijzingen ondergaan onder invloed van laserlicht en donker worden
(de Cuyper, 2008 ; Wollina & de Cuyper, 2011). Zowel tatoeëerders als schoonheidsspecialisten
zouden hiervan op de hoogte moeten zijn. Het toestemmingsdocument zou ook informatie
hieromtrent moeten bevatten. Het is belangrijk dat de klant verwittigd is dat er in geval van latere
laserbehandeling een risico op verkleuring bestaat.
3.2.2.5 Interferentie met Radiologisch onderzoek
Metaalpartikels aanwezig in tatoeage en PMU inkten kunnen met straling interfereren en het
beeld verstoren bij Magnetisch Resonantie onderzoek (MRI). Het is belangrijk dat de klant en de
radioloog daarvan op de hoogte zijn (Tope 2002).
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3.2.3
-

Verzameling van meer informatie betreffende neveneffecten

Raadpleging van de Rapex data bank. Dit is een databank en in de eerste instantie een
alarmsysteem en informatieuitwisselingssysteem tussen overheden voor markttoezicht.
Hierop kan de consument informatie over gevaarlijke producten terugvinden. Het is een
meldpunt voor onregelmatigheden en bijwerkingen. Vermoedelijk is er een onderrapportering
van neveneffecten vermits de consument hiervan niets afweet en de rapportering niet zeer
gebruiksvriendelijk is.
Tijdens de conferentie van Berlijn 2013 werd de samenvatting over de periode 2010-2013
voorgesteld waarbij 68 meldingen waren geregistreerd waarvan 66 omwille van aanwezigheid
van aromatische amines o.a. in speelgoed en 2 wegens microbiologische problemen.
Recent was er melding van contaminatie van een product van White and Blue Lion. “Recently
a voluntary recall of tattoo ink, tattoo needles and tattoo kits distributed by White & Blue Lion
due to pathogenic bacterial contamination was announced by the US FDA “(Specialty Pharma
Association, 2014).

-

Een enquête betreffende het gebruik van tatoeage inkten en de ervaring van de sector werd
verstuurd aan 700 geregistreerde tatoeëerders. (50 antwoorden ontvangen op 31/8/2014, de
resultaten zullen later verwerkt worden). Opvallend veel brieven zijn onbesteld teruggekomen
waaruit blijkt dat veel tatoeëerders wisselen van adres en dit niet aan de administratie
melden. De deelnemers aan de enquête wijzen op de aanwezigheid van een parallel zwart
circuit en uiten hun bezorgdheid over de kwaliteit van deze zwartwerkers. Bijwerkingen op
inkt worden vrij zeldzaam gezien en dan meestal toegeschreven aan een specifiek product.
Er is geen standaardprocedure voor ontsmetting en nazorg, elkeen doet zowat zijn eigen ding
op basis van ervaring; er is vraag naar betere informatie en opleiding vooral inzake
hygiënemaatregelen.
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3.2.4

Toetsen aan de negatieve lijst

3.2.4.1 Tatoeage inkten
Producten op de Belgische markt
De meeste tatoeage inkten die nu op de markt zijn gebruiken pre-dispersed pigment. Hierbij word
het poederpigment gemengd met acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastic (D. D’Hollander,
persoonlijke communicatie).
Deze gekleurde blok plastic wordt dan vermalen tot een bepaalde korrelgrootte. Dit wordt
bevochtigd en als pasta verder verwerkt tot het uiteindelijke product.
In dit geval zit het pigment dus ingekapseld in een inert plastic wat het moeilijk maakt om te
testen op de aanwezigheid van onzuiverheden, maar tegelijk maakt dit het ook meer
biocompatibel. De kans dat onzuiverheden in het lichaam kunnen lekken wordt kleiner.
Tatoeage inkten die wel nog gebruik maken van zuiver poederpigment (Alla Prima en 13 Gold
bv.) geven meer klachten van allergische reacties bij de klanten.
Via Google zijn wel 50 merken te verkrijgen op Internet. Er zijn 100 tot 150 kleuren verkrijgbaar
die echter samengesteld worden uit een beperkt aantal pigmenten (Awofeso, 2010 ; Canadian
Ministry of Environment, 2013). In België er zijn slechts een beperkt aantal grote leveranciers uit
de VS en Duitsland. Op de Belgische markt zijn 75% van de kleuren in de handel verkrijgbaar
maar nog meer via Internet.
Helaas zijn er ook enkele “piraatverkopers aan huis” met inkten van mogelijk dubieuze origine
o.a. uit China.
De etikettering van de tatoeage en PMU inkten is soms onvolledig en onzuiverheden worden niet
vermeld. Doorgaans is het pigment vermeld met Chemical Abstracts Service (CAS) of Color
Index (CI) nummer. De CI nummers op de ingrediënten lijst geven wel een aanwijzing wat betreft
de veiligheid van het product, maar dit zegt niets over de zuiverheid van het ingrediënt. Een
“safe” pigment zoals ijzeroxide kan potentieel “unsafe” zijn als het gebruikte pigment van een
technische kwaliteit is dat zware metalen kan bevatten, terwijl een “unsafe” pigment van
medische kwaliteit en ingekapseld in ABS inert wordt en daardoor meer biocompatiebel en “safe”
in het gebruik.
Door D’Hollander werd in 2006 een survey gedaan i.v.m. de tatoeage inkten op de Belgische
markt. Deze peiling werd hernomen in 2013 (zie bijlage1). Globale vaststelling is dat de veilige
inkten veilig blijven en dat er in de onveilige azo-kleurstoffen soms een shift optreedt naar andere
veiliger producten of naar een andere onveilige kleurstof. De etikettering is meestal correct en
beantwoordt aan de resolutie 2008. De informatie i.v.m. met de samenstelling is wel aanwezig op
de labels maar mogelijk onvolledig. Verzamelde gegevens zijn als poster in bijlage 1 te vinden.
Opmerking: Het marktonderzoek van D’hollander is slechts een steekproef vermits de survey
werd uitgevoerd op de producten die “legaal” in België op de markt zijn. Hierbij werden enkele
afwijkingen van de negatieve lijst vastgesteld (zie in bijlage 1).
Toetsen aan de negatieve lijst op Europees vlak
Een zeer betrouwbaar en representatief document is de studie van Hoegsberg waarbij
vastgesteld werd dat de etikettering soms niet correct of onvolledig was (Hoegsberg et al., 2013).
Dit werd ook bevestigd op de conferentie in Berlijn 2013 door Urs Hauri van het Kantonales
Laboratorium Basel (BfR, 2011). Van 2008 tot 2012 werden er in dit labo 416 stalen van 73
merken geanalyseerd op organische pigmenten, bewaarmiddelen en onzuiverheden. In 14%
hiervan werden bewaarmiddelen teruggevonden die verboden zijn in cosmetica.
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In 2009 werden 54% van de tatoeage inkten en 11% van de PMU inkten en in 2011 nog steeds
37% van de tatoeage inkten en 9% van de PMU inkten geschrapt (banned). Het gebrek aan een
positieve lijst heeft geleid tot een toename van “non-restricted pigments” (2009: 39% en 2011:
56%) die echter niet bedoeld zijn of getest zijn voor gebruik in contact met het menselijk lichaam.
De bewaarmiddelen in tatoeage inkten in Zwitserland vallen onder de wetgeving van “leave-oncosmetics” (EDI, 2005). Verboden bewaarmiddelen zoals benzisothiazolinone (56 stalen),
octhillinone (15 stalen) en fenol (12 stalen) werden vastgesteld. Bij 9 inkten waren de grenzen
van de “Cosmetics Regulation” overschreden o.a. voor phenoxyethanol en formaldehyde. In 8/24
stalen werd meer dan 10 microgram/kg Benz(a)pyreen teruggevonden. Hieruit blijkt dat de
bestaande wetgeving niet nageleefd wordt en controles noodzakelijk zijn.
3.2.4.2 Permanente Make Up producten
Er zijn een beperkt aantal grote producenten (oa MT-derm, Purebeau uit Duitsland) waarbij lokale
verdelers hun producten bestellen die ze dan verkopen onder hun eigen naam. Identieke
producten zijn dus in de handel onder verschillende namen te verkrijgen. De verdelers geven zelf
weinig informatie maar er wordt verwezen naar de informatie op de verpakking of naar de
producent. De Duitse producenten zijn doorgaans zeer coöperatief. De PMU producten blijken
meestal door de gebruikers als cosmetica beschouwd te worden en hiervoor wordt er door de
producent verwezen naar CPNP (The Cosmetic Product Notification Portal). Zie bijlage 1 voor
korte informatie.

3.2.5

Updaten van de negatieve lijst en bijdragen tot het opstellen van een positieve
lijst

De informatie die wij tot op heden gedistilleerd hebben uit de literatuur en congressen en vanuit
het Consumer Safety Network alsook uit het netwerk van de European Society on Tattoo and
Pigment Research is zeer nuttig gebleken maar heeft ook aangetoond dat de uiteindelijke
doelstelling van de werkgroep, namelijk het opstellen van een positieve lijst, met de huidige stand
van zaken niet realistisch is en enkel zinvol is als er een geharmoniseerd Europees beleid komt.
De negatieve lijst kan wel verbeterd worden door onder andere alle stoffen op te nemen die niet
toegelaten zijn in cosmetica en strengere normen toe te passen voor azo kleurstoffen die
aromatische amines vrijstellen.
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5.

BIJLAGE(N)

De bijlagen worden ter informatie meegedeeld. De HGR kan in geen geval verantwoordelijk
worden gesteld voor hun inhoud1.
Bijlage 1out
Bijlage 2out
Bijlage 3out
Bijlage 4out
Bijlage 5 out
Bijlage 6

Tattoo materials on the Belgian market
Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et
environnement
Avis sur problème des métaux présents dans les encres de tatouage.
Verslag F. Bolle
Brief P. VandenMeersche (pdf bestand)
Extract van de website.
Enquête voor de tatoeëerders

1

Niettemin, werden sommige bijlagen (
typografie betreft.

out

geïdentificeerd) vertaald en herzien voor wat de vorm en de
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6.

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP

Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen
van de deskundigen van de HGR benoemd per KB, de leden van het Bureau en het College en
de algemene belangenverklaringen van de experten zijn beschikbaar op onze website www.hgrcss.be (link: samenstelling en werking - link: Belangenconflicten).
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies:
BOLLE Fabien
de CUYPER Christa
DUBELLOY Rika
DUBRUEL Peter
GOOSSENS An
VANHAECKE Tamara
VAN LAETHEM An

Toxicologie
Geneeskunde, dermatologie
Geneeskunde
Chemie, polymere materialen
Apotheker, allergologie
Toxicologie
Geneeskunde, dermatologie

ISP
AZ Sint-Jan, Brugge
UGent
UGent
KUL
VUB
KUL

Het voorzitterschap werd verzekerd door Christa de CUYPER en het wetenschappelijk
secretariaat door Anne-Madeleine PIRONNET.
De permanente groep « cosmetologie en cosmetische toestellen met inbegrip van esthetische
heelkunde »:
BEELE Hilde
BORIES Yvon
de CUYPER Christa
DE MEY Albert
VANHOOTEGHEM Olivier

Geneeskunde, dermatologie
Verpleger, Ziekenhuishygiëne
Geneeskunde, dermatologie
Geneeskunde, plastische chirurgie
Geneeskunde, dermatologie

UZ Gent
AZ Nikolaas, Sint Niklaas
AZ Sint-Jan, Brugge
ULB
Sainte Elizabeth - Namur

De administratie werd vertegenwoordigd door:
PASTEELS Karine
VRINDTS Els

Technisch expert
DGSZ - gezondheidszorg
Celhoofd inspectie Consumptie DG4 - Inspectie
producten NL Grondstoffenfonds
Consumptieproducten NL

De volgende personen werden gehoord:
D’HOLLANDER Davy
BOECKX John

Directeur
Voorzitter

DELGOFFE Daniel

Ingenieur, technisch adviseur

GYS Francine

Ere-voorzitster

SALEMBIER Nadine

Voorzitter
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TekTik Tattoo
BESKO
Beroepsvereniging voor
Bio-esthetiek
en
Kosmetologie
UNEB-NUBE - Union
Nationale
des
Esthéticiennes
de
Belgique
BESKO
Beroepsvereniging voor
Bio-esthetiek
en
Kosmetologie
UNEB-NUBE - Union
Nationale
des
Esthéticiennes
de
Belgique

Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de
weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de
adviezen uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 40 leden van
de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst
mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.

− 34 −
Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

Bijlage 1out : TATTOO MATERIALS ON THE BELGIAN MARKET

Davy D'hollander
Professor
Claraplein 14/002
2018 Antwerpen, Belgium

A personal survey was done by D’hollander in 2006, concerning tattoo inks used in Belgium in
body art parlours, checking the CI numbers from the list of ingredients of suppliers Mario Barth’s
Intenze, Starbrite, Diabolo Novum, Diabolo Classic, Micky Sharpz Traditional, Micky Sharpz
Easyflow, Millennium Mom’s.
Currently used colorants that can be obtained from suppliers on the Internet are labelled with a
Colour index number (CI). The different CI numbers correspond to different chemical categories,
with the same CI number used for different qualities of purity. Three different categories of purity
exist according to cosmetics, food and medicine and are subject to EU regulations, respectively
EU directive 76/768/EOF (cosmetics), EU directive 95/45/EC (food), EU directive 78/25/EC
(medicine). The results of this survey are summarized. This survey also illustrates that a great
deal of the colorants that can be purchased in an easy way did not respond to the requirements
of cosmetics.
In 2008 The council of Europe has dealt with the safety issue of tattooing and PMU for years and
adopted in 2003 the CoE Resolution on the regulation of tattooing/PMU products. Although tattoo
inks are implanted intradermally it would have been reasonable to treat these products like
medicine concerning their sterility and composition. However a more realistic approach has been
chosen and the cosmetic approach submitting tattoo and PMU colorants to the requirements and
safety assessments of cosmetics has been proposed. This resolution “follows a negative list
approach by listing the substances which must not be used in tattooing products and PMU, based
on current knowledge in this field,” but also recommends “to regulate the use of substances in
tattoos and PMU by taking steps towards establishing – on the basis of safety assessments
carried out by competent bodies and harmonised at European level- an exhaustive list of
substances proved safe for this use under certain conditions (positive list).” The resolution
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includes specifications about the content of the tattoo/PMU products, the labelling, the conditions
of application and the obligation to inform the public and the consumer about the health risks of
tattoos and PMU and tattooing practice.
A sample survey was repeated in 2013. The results demonstrate that the pigments considered
safe are still the same (black, white, green, blue and brown), but the pigments most likely to
cause problems, often based on azo-pigments (yellow, orange, red and magenta) show a shift,
sometimes towards a more safe alternative, sometimes to an alternative with the same possible
health risks.
It is my belief that the manufacturers try to find a more safe pigment within this color range, but
have no choice but to use potentially hazardous pigments simply because there is no alternative
with good qualities for the purpose: insolubility, light fastness, color hue, etc..
The labeling on all sampled inks is according to the resolution. All sampled inks contain on the
label a manufacturer, list of ingredients, batch or lot number, expiration date, mentioning of
sterility. Only a few brands mention through the use of the cosmetics logo that the content must
be used within a period after opening. A few bottles have mistakes in the list of ingredients (eg, CI
77226 instead of 77266 for a black ink).
The CI numbers on the ingredients list give a good indication towards the safety of the product,
but it must be noted that this says nothing about the purity of the ingredient.
A 'safe' pigment like ironoxide can potentially be unsafe if the pigment used is of a technical
quality which may contain heavy metals. Where as an 'unsafe' pigment can be of a medical
quality, encapsulated in ABS making it inert and more biocompatible and as such 'safe' to use.

Poster ECTP.pdf
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Bijlage 2out : Koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings
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Bijlage 3out : Avis sur problème des métaux présents dans les encres de tatouage.
Texte de F. Bolle
Le contact sous-dermique tel qu’on le rencontre dans le cas des encres de tatouages est peu
étudié dans la littérature.
Toutefois, en se basant sur un tableau synthétique du ministère français de la Santé et des
sports (Dossiers de la Santé) différents métaux ont été étudiés. La concentration des différents
métaux sélectionnés a été mesurée dans 121 échantillons qui ont été prélevés par les services
de la DG2 du SPF Santé Publique.
Il faut remarquer qu’il est difficile d’évaluer les quantités mises en œuvre par ce type de pratique
(quantité d’encre sous la peau). L’intérêt de ces données résidera donc dans une vue qualitative
et indicative des problèmes toxicologique possibles. En effet, pour les raisons précitées, il n’est
pas possible de relier quantitativement ces données à des effets toxicologiques éventuels relevés
pour le contact cutané.
1) L’Arsenic : sa présence a été détecté dans 2 échantillons dans des concentrations supérieures
à 5 mg/kg. On relève des effets aigus de l’Arsenic au contact cutané. Fortement irritant, il peut
induire des dermites et ulcérations. Mais rien ne permet de croire que les quantités détectées
produiraient ce type d’effet.
2) L’Antimoine : sa présence a été détecté dans 2 échantillons dans des concentrations
supérieures à 5 mg/kg, l’une d’elle allant jusqu’à 25 mg/kg. On relève des effets aigus et
chroniques de l’Antimoine au contact cutané. Les effets aigus sont des dermatites, kératites et
conjonctivites. Quant aux effets cutanés, on relève que le trioxyde d’antimoine provoque
l’apparition de dermatites. Cependant, il n’est pas permis de conclure que les doses susceptibles
d’être rencontrées pourraient provoquer ces symptômes…
3) Le Cadmium : On n’a rencontré aucun échantillon dépassant 5 mg/kg. On ne relève aucune
donnée quant aux effets cutanés. L’intérêt de ces analyses réside dans la toxicité importante de
ce métal notamment par voie orale et inhalatoire.
4) Le Chrome : sa présence a été détecté dans 28 échantillons dans des concentrations
supérieures à 5 mg/kg, deux d’entre elles allant jusqu’à 300 mg/kg. D’un point de vue cutané, le
chrome trivalent n’induit pas d’effet aigus, mais bien chroniques tels que des dermatites et
ulcérations. Pour le chrome hexavalent, on relève un effet aigu de type dermatite, ulcérations,
irritations. Il n’y a pas de données sur l’effet chronique. Il serait sans doute intéressant de
vérifier que ces valeurs de 300 mg/kg n’engendrent pas les effets cités par la littérature.
5) Le Cobalt : sa présence n’a été détectée que dans 1 échantillons à des concentrations
supérieures à 5 mg/kg. On relève que le cobalt et ses dérivés sont des agents sensibilisants par
voie cutanée. Cependant, il n’est pas permis de conclure que la doses susceptibles d’être
rencontrée dans cet unique cas (5,2 mg/kg) pourrait provoquer ces symptômes…
6) Le Mercure : sa présence n’a été détectée dans aucun échantillon à des concentrations
supérieures à 5 mg/kg.
7) Le Plomb : sa présence a été détectée dans 8 échantillons à des concentrations supérieures à
5 mg/kg. On ne relève toutefois pas d’effets cutanés pertinents dans la littérature. L’intérêt des
ces analyses réside dans la toxicité importante de ce métal notamment par voie orale et
inhalatoire.
8) Le Sélénium : sa présence n’a été détectée dans aucun échantillon à des concentrations
supérieures à 5 mg/kg.
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9) Le Baryum : sa présence a été détectée dans 16 échantillons à des concentrations
supérieures à 5 mg/kg, l’une d’elles atteignant plus 300 mg/kg. Il serait sans doute intéressant
de vérifier que cette valeur de 300 mg/kg n’engendre pas d’effet cutané. Toutefois, les
composés du baryum ne sont pas réputés pour pénétrer par la peau.
10) Le Thallium : On n’a rencontré aucun échantillon dépassant 5 mg/kg. On ne relève aucune
donnée quant aux effets cutanés. L’intérêt de ces analyses réside dans la toxicité importante de
ce métal notamment par voie orale et inhalatoire.
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Bijlage 4out : Brief P. Van den Meerssche – DG4
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Bijlage 5out : Uittreksel van de website CPNP (Cosmetic products notification portal)

“ The Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) is the online notification system created for the
implementation of the requirements under the new Cosmetics Regulation. This Regulation
requires that the responsible persons and, under certain circumstances, the distributors of
cosmetic products submit through the CPNP some information about the products they place or
make available on the European market. The CPNP is making this information available
electronically to the Competent Authorities (for the purposes of market surveillance, market
analysis, evaluation and consumer information) and to the Poison Centres or similar bodies
established by Member States (for the purposes of medical treatment).
From 11 January 2012 the CPNP became accessible to Competent Authorities, European Poison
Centres and cosmetic products responsible persons and will become accessible to cosmetic
products distributors as from 11 July 2013. The European Commission has issued
guidance.When registering to use the CPNP you must first set up users (staff carrying out the
notification) and organisations to which users are attached. Usernames and passwords are
registered using the ECAS (European Commission Authentication Service) system:
https://webgate.ec.europa.eu/aida/selfreg. A second website, the SAAS (DG Sanco
Authentication Authorisation System) website, allows organisations to register as responsible
persons or distributors: https://webgate.ec.europa.eu/saas. Finally, once organisations and users
have been registered and permitted to access the system, notifications can be made via the
CPNP: https://webgate.ec.europa.eu/cpnp.
Belangrijke nota!
It is important to note that the fact that a product has been successfully notified through the CPNP
does not necessarily mean that the product in question fullfills all the requirements of the
Regulation (EC) N° 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic
products.”
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Bijlage 6: enquête voor de tatoeëerders
Geachte heer, mevrouw,
De toenemende populariteit van tattoos en permanente make up heeft de bezorgdheid opgewekt
van de overheid in verband met deze technieken.
In 2003/2008 heeft de Raad van Europa reeds een advies opgesteld om de risico’s op problemen
te beperken. Het betreft een aantal hygiënische richtlijnen alsook een voorstel tot reglementering
van de tattoo inkten. Resolution ResAP(2008)1
on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up
(superseding
Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up) kan op internet geraadpleegd
worden.
Onlangs vond in Berlijn een conferentie plaats namelijk de “First International Conference on
Tattoo Safety” die werd bijgewoond door artsen, producenten, overheidsinstanties (oa FDA) en
ook vertegenwoordigers van tatoueur-organisaties. Op deze vergadering bleek dat nog heel wat
werk aan de winkel is en dat de inbreng van alle betrokken partijen van groot belang is.
De bedoeling is te streven naar veilige procedures en producten voor de consument en hiervoor
ook een uniforme reglementering te realiseren.
Binnen de Hoge Gezondheidsraad is er in België een comité opgericht rond dit thema.
Teneinde een beter inzicht te krijgen over de situatie in België richten wij tot U het verzoek om
mee te werken door middel van onderstaande enquête.
Deze enquête is volledig vrijblijvend en anoniem. Indien U echter wenst op de hoogte gebracht te
worden van de resultaten kan U wel uw naam en adres of e-mail vermelden.
Het is zeer belangrijk dat uw antwoorden een weerspiegeling geven van de realiteit, ook
als ze niet beantwoorden aan de adviezen uit de resolutie van de Raad van Europa.
Hopend op uw medewerking.
Namens de commissie,
Dr. Christa De Cuyper
De resultaten van deze enquête zullen besproken worden op het “European Congress on Tattoo
and Pigmentresearch” 13-14 November in Kopenhagen info:www.ECTP2013.org

Enquete terugsturen
Dr De Cuyper, Dermatologie
AZ Sint-Jan,
Ruddershove 10
8000 Brugge
Christa.decuyper@azsintjan.be
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Enquête
1. U bent (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Tattoueur
 Schoonheidsspecialist(e)
 Medisch opgeleid met tattoeages bezig
 Overige (geef nadere toelichting)
2. U werkt (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Alleen in een eigen praktijk
 In groep in een praktijk
 Ambulant (bvb. Beurzen of als gasttattoeeerder)
 Privaat
 Overige (geef nadere toelichting)
3. Bent u aangesloten bij een beroepsorganisatie?
o Nee
o Ja, namelijk:
4. U hebt een opleiding genoten via (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Collega
 Specifieke opleiding
 Bijscholing
 Overige (geef nadere toelichting)
5. U past volgende procedures toe (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Tattoo
 Permanente Make-Up
 Medische of reconstructieve tattoeages
 Piercing
 Overige (geef nadere toelichting)
6. U gebruikt bij het plaatsen van een tattoo/PMU (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Latex handschoenen
 Nitril handschoenen
 Mondmasker
 Wegwerpmouwen
 Wegwerpschort
7. U gebruikt bij het plaatsen van een tattoo/PMU (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Wegwerpnaalden die gesteriliseerd aangekocht zijn
 Naalden die u zelf gesteriliseerd hebt
 Wegwerpgrips die gesteriliseerd aangekocht zijn
 Grips en tips die u zelf schoonmaakt en steriliseert
 Capsules met naald en tip samen die gesteriliseerd aangekocht zijn
 Overige (geef nadere toelichting)
8. U beschikt over eigen sterilisatiemogelijkheden
o Ja
o Nee
9. Indien u op de vorige vraag ja antwoorde, dewelke (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Desinfectiebad
 Ultrasoon
 Hete lucht sterilisator
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Type N autoclaaf
Type S autoclaaf
Type B autoclaaf
Kogelsterilisator
UV Sterilisator
Overige (geef nadere toelichting)

10. Zijn de meeste inkten die u gebruikt verpakt als
o monodosis (< 5 ml)
o 5 ml > 15 ml flacon
o 15 ml > 30 ml flacon
o 31 ml > 125 ml flacon
o groter dan 125 ml flacon
11. U koopt uw inkten
o bij één leverancier
o bij meerdere leveranciers
12. U koopt uw inkten (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 in België
 in Europa
 buiten Europa
13. Hoeveel verschillende merken inkt gebruikt u
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
o 6
o 7
o 8
o 9
o 10 of meer
14. Wat bepaalt uw keuze van inkten (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Prijs
 Variatie van aanbod binnen één merk
 Advies van collega’s (ook bvb. Reviews op fora)
 Gebruiksgemak
 Grootte van de verpakking
 Lichtvastheid van de inkt
 Goede ervaring
 Slechte ervaring
 Overige (geef nadere toelichting)
15. U controleert de verpakking op (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Ingrediënten
 Houdbaarheidsdatum
 Vermelding steriliteit
 Lot nummer
 Echtheid (namaak of niet)
 Overige (geef nadere toelichting)
16. Eenmaal geopend, noteert u de datum van opening op de verpakking?
o Ja
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o Nee
17. Hoelang gebruikt u de inkten na opening?
o Minder dan 6 maanden
o Minder dan 12 maanden
o Tot de flacon leeg is
18. Maakt u zelf verdunningen of mengelingen van de inkten?
o Ja
o Nee
19. Wat gebruikt u om de inkten te verdunnen (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Gedistileerd water
 Flessenwater
 Kraantjeswater
 Alcohol
 Witch hazel
 Specifieke commerciële producten om inkten te verdunnen
 Listerine
 Overige (geef nadere toelichting)
20. Ontsmet u de huid voor het starten van de procedure?
o Nee
o Ja, namelijk met:
21. Voor nazorg hebt u
o een standaardsysteem
o een wisselend systeem
22. Welke producten gebruikt u/raadt u aan voor de nazorg?
23. Houdt u documentatie bij per klant omtrent de gebruikte producten?
o Ja
o Nee
24. Krijgt de klant een formulier met de gebruikte producten?
o Ja
o Nee
25. Zou u bereid zijn om in de toekomst een steekkaart bij te houden per klant?
o Ja
o Nee
26. Laat u de klant voor de procedure een consent form invullen waarin u informeert naar de
gezondheidstoestand van de klant?
o Ja
o Nee
27. Hebt u in het verleden ooit de volgende problemen gehad bij een klant
 Infecties
 Allergische reactive
 Overige (geef nadere toelichting)
28. Hebt u de oorzaak van de problemen toen kunnen vinden?
o Ja
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o Nee
29. Heeft een dergelijk probleem ertoe geleid dat u bent gestopt met het gebruik van bepaalde
producten?
o Ja
o Nee
30. Heeft een dergelijk probleem ertoe geleid dat u uw werkwijze aangepast hebt?
o Ja
o Nee
31. Bent u zelf gevaccineerd tegen Hepatitis B?
o Ja
o Nee
32. Laat u zich controleren op
 Hepatitis B
 HIV (Aids)
 Hoe frequent?
33. Zou u het nuttig vinden dat er een hulplijn komt in België voor medische vragen en problemen
ivm deze procedures?
o Ja
o Nee
34. Hebt u zelf suggesties om de kwaliteit en de veiligheid van deze procedures en producten te
verbeteren?
Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!
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