
1 op 5 PERSONEN MET EEN 

TATOEAGE HEEFT ACHTERAF SPIJT. 

DENK GOED NA!



ORIGINE VAN TATOEAGES

Tatoeages bestaan al zeer lang. Ötzi, de 

ijsmummie die meer dan 5000 jaar geleden

leefde, had 59 tatoeages.

Ook op Egyptische mummies zijn

tatoeages gevonden die dateren van 

2000 voor Christus.
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BEN JE ZEKER DAT JE EEN TATOEAGE WILT?
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OP BASIS VAN WELKE CRITERIA KIES IK EEN 

TATOEAGEZAAK?

• De tatoeagezaak moet erkend zijn door de FOD Volksgezondheid en de opleiding inzake

hygiëneregels gevolgd hebben. Vraag naar zijn getuigschrift.

• Hij moet je bedenktijd geven.

• Hij moet je een toestemmingsdocument laten ondertekenen in 2 exemplaren.

• Hij moet je een document overhandigen over de verzorging tijdens wondgenezing en de voorzorgsmaatregelen.

• Hij moet je schriftelijk informeren over de identificatie van de inkt en het nummer van de gebruikte partijen.
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RISICO’S VOOR JE GEZONDHEID ?

Als een tatoeage in slechte omstandigheden wordt gezet, kan dit de volgende risico’s voor je 

gezondheid inhouden:

- bacteriële huid- of kraakbeeninfecties

- tetanus

- virale infecties (meer bepaald hepatitis en aids)

- ... 

De inktpigmenten, vooral de roodachtige tinten, kunnen soms allergische reacties uitlokken. 



WAT TE DOEN NA EEN TATOEAGE?

Pas de verzorgingstips van de tatoeërder nauwgezet toe.

Vermijd blootstelling aan de zon, het bad, de sauna en het zwembad tijdens de wondgenezing.

Raak de zone waar de tatoeage uitgevoerd is niet met vuile handen aan.

Hou de wondgenezing in de gaten. Als de wonde pijnlijk wordt, als u koorts, een infectie, 

huidletsels, rode vlekken of jeuk heeft, consulteer dan uw arts.
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EN ALS JE JE TATOEAGE WILT VERWIJDEREN?

Probeer NOOIT om de tatoeage zelf te verwijderen! Raadpleeg een dermatoloog die ervaring heeft 

op dat vlak. Een tatoeage laten verwijderen is tijdrovend, duur, pijnlijk en niet altijd met het 

gewenste resultaat. 

Resultaat na het verwijderen van een tatoeage met laser Resultaat na laser en chirurgische ingreep



GOEDE TIPS

Ik laat mij niet in een opwelling tatoeëren, om te “doen zoals de anderen” zonder er 

goed over nagedacht te hebben.

Ik laat mij niet tatoeëren of piercen op een markt, een beurs, thuis of op een andere 

plaats dan een speciaal daartoe ingericht lokaal.

Ik laat mij niet tatoeëren op een schoonheidsvlek! 
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