INFORMATIE OVER DE
RISICO’S & NAZORG VAN TATOEAGES
JE KOMT BIJ ONS VOOR HET ZETTEN VAN EEN TATOEAGE?
Dan zijn wij volgens de Hygiënerichtijn voor piercen van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wettelijk verplicht je dit
formulier te laten lezen en ben jij verplicht aan ons door middel van je
handtekening onder dit formulier te zetten, duidelijk te maken dat jij
kennis hebt genomen van het onderstaande. Lees dit formulier dus
volledig en goed door voordat je het ondertekent! Je krijgt dit
formulier van ons mee naar huis want het bevat de nazorginstructie
voor tatoeages.
Leeftijdsgrenzen
In artikel 24 van de Warenwet en artikel 10 van het Warenwetbesluit
tatoeëren en piercen vindt je de wettelijke leeftijdsgrenzen voor het
aanbrengen van tatoeages:
•
Het is niet toegestaan om bij een persoon jonger dan 12 jaar een
tatoeage te zetten.
•
Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar mag alleen een tatoeage
worden gezet als zijn of haar wettige vertegenwoordiger aanwezig
is. Hierop zijn vier uitzonderingen: het is bij jongeren tot 16 jaar
niet toegestaan om een tatoeage te zetten op: het hoofd, de hals,
de polsen en de handen.
Jongeren van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen over het nemen van
een tatoeage.

BIJ STUDIO L’EXTREMISTE IS DE MINIMUMLEEFTIJD VOOR
TATOEËREN 16 JAAR.
Wij tatoeëren, ondanks dat dit is toegestaan volgens de wet,
geen personen van onder de 16 jaar.
Wij vragen altijd naar een geldig legitimatiebewijs.
Informatie over de risico’s van tatoeages
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.
Het zetten van de tatoeage
Omdat er tijdens het tatoeëren een wond ontstaat is er een kans op
besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals
hepatitis B en C. Controleer daarom of de tatoeëerder hygiënisch werkt.
Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je
nieuwe tatoeage gaat ontsteken. Let er in ieder geval op dat:
•
de huid voor het tatoeëren wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd
en eventueel geschoren met een nieuw wegwerpscheermesje;
•
de naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor jou worden
gebruikt. De naalden zijn per stuk verpakt, inkt zit in kleine
inktcupjes;
•
tijdens het tatoeëren schone tissues worden gebruikt om de huid
schoon te maken;
•
de tatoeëerder tijdens het zetten van de tatoeage handschoenen
draagt en deze vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan het
tatoeëerapparaat, een tissue of je huid;
•
de tatoeage na afloop wordt verzorgd en afgedekt.
Nazorg
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 tatoeëerder geeft
schriftelijke uitleg over de nazorg van tatoeages. Lees dit goed door.
Nazorginstructie
Tijdens het tatoeëren gaat de huid kapot, waardoor er een wond
ontstaat. Als je de tatoeage goed verzorgt, duurt het ongeveer zes
weken tot deze wond genezen is.

Als de tatoeage is afgedekt met een steriel kompres of huishoudfolie,
mag je dit na 3 tot 5 uur verwijderen. Wondspray of zelfklevende
transparante folie moet blijven zitten tot dit er vanzelf afslijt of afvalt. Je
mag met een tatoeage wel douchen.
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 je van de tatoeëerder hebt
gekregen of die hij of zij je aanraadt.
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 bevuilde kleding;
•
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.
De getatoeëerde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht.
Smeer je tatoeage daarom altijd in met zonnebrand.
Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid,
zwellingen, bloedingen, wondvocht, kleurverandering of chronische pijn.
Aanvullende nazorg informatie van L’Extrémiste
•
Smeer de tattoo 3-5 keer per dag in met een dun(!) laagje
Bepanthen zalf of aftercarezalf. Deze crème heeft een
hydraterende werking, het houdt vocht vast en voorkomt
uitdroging. Je kunt een crème aanschaffen bij onze studio;
•
Gebruik ter bescherming voor de zon voor het insmeren van je
tatoeage een zonnebrandcrème met minimaal een SPF 30 (na
heling);
•
Pas op met honden- en kattenharen, deze kunnen een infectie
veroorzaken;
•
Pas op met wollen kleding, wollen draadjes blijven snel kleven aan
de nieuwe tatoeage;
•
Als je na 6 weken witte plekjes in je nieuwe tattoo ziet, kun je de
tattoo eenmalig laten bijwerken nadat wij de tattoo in de studio
hebben gezien; kom daarvoor langs! We maken dan een
bijwerkafspraak. Kom niet later want dan bestaat de kans dat je
het bijwerken moet vergoeden.
VEEL PLEZIER MET JE NIEUWE TATTOO!
Bel ons of loop gerust binnen als je vragen hebt. We zijn 6 dagen per
week geopend! We helpen je graag met alle zaken op tattoo gebied.

Toestemmingsformulier TATOEAGE
Ondergetekende verklaart hierbij het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze
tatoeage.
Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s op infecties
en andere complicaties als gevolg van het tatoeëren.
Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s van het
gebruik van tatoeagemateriaal bij gezondheidsklachten
zoals diabetes en hemofilie.
Ik heb schriftelijke instructies ontvangen over de nazorg
van mijn tatoeage.
Ik vind mezelf gezond genoeg om deze tatoeage te laten
zetten.
Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van
alcohol of drugs.
Ik weet dat het wordt afgeraden om een tatoeage te laten
zetten wanneer je antibiotica of antistollingsmiddelen
gebruikt.
Ik weet dat zwangere vrouwen wordt afgeraden om een
tatoeage te laten zetten in verband met verhoogde
gevoeligheid voor infecties.

Geef alsjeblieft antwoord op de volgende vragen (kruis aan wat
van toepassing is):
Indien je de tatoeage wilt ter camouflage van een bestralings- of
operatielitteken (KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS):
Ik weet dat het wordt aangeraden om het laten zetten van een
tatoeage eerst met mijn behandelend arts te bespreken:
☐ JA

☐ NEE

☐ N.V.T.

Indien je onder behandeling bent van een dermatoloog
(KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS):
Ik heb met mijn dermatoloog besproken dat deze tatoeage geen
kwaad kan op mijn huid:
☐ JA

☐ NEE

☐ N.V.T.

Ik lijd wel/niet aan enige vorm van (KRUIS AAN):
hemofilie
chronische huidziekte
contactallergie
diabetes
immuunstoornis
hart en vaatafwijkingen

☐ JA
☐ JA
☐ JA
☐ JA
☐ JA
☐ JA

☐ NEE
☐ NEE
☐ NEE
☐ NEE
☐ NEE
☐ NEE

Ik weet dat een tatoeage sterk wordt afgeraden als ik bij deze
vraag één of meerdere keren ‘wel’ heb ingevuld:
☐ JA
☐ NEE

Dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld en wordt
alleen getoond aan de toezichthouders van de GGD en
de NVWA. Wij vragen iedereen die in onze studio wordt
getatoeëerd om een legitimatie te tonen. Dit om te
controleren of u bent wie u zegt te zijn op dit formulier.
Indien dit formulier niet geheel is ingevuld en je geen
origineel en geldige legitimatie kunt tonen, kunnen we
niet overgaan tot het plaatsen van je tatoeage.
Controleer dit formulier dus op volledigheid.
* Door het invullen van je e-mailadres stem je in om email te ontvangen van L’Extrémiste

Ik heb de volgende schriftelijke informatie van een van de
medewerkers van Tattoo & Piercing Studio L’Extrémiste
ontvangen (zie ommezijde van dit formulier):
Informatie over de risico’s van tatoeages, het zetten van een
tatoeage en over de nazorg en de nazorginstructie van
tatoeages.

Ik heb dit formulier volledig gelezen en ben mij bewust
van de bovenstaande risico’s. Tevens heb ik een kopie
van dit formulier ontvangen, aldus verklaar ik:
Naam : ..........................................................................................
Adres : ..........................................................................................,
Postcode : ......................................................................................
Woonplaats : ..................................................................................
Geboortedatum : ...........................................................................
Email* : ..........................................................................................
Telefoonnummer : .........................................................................
Handtekening: ................................................................................
Datum: .............................

Plaats:

Paraaf werknemer L’Extrémiste:

ARNHEM
.........................................

Tattoo & Piercing Studio L’Extrémiste
Beekstraat 84
6811 DZ ARNHEM
Telefoon 026 – 3511033
Website www.lextremiste.nl
E-mail info@lextremiste.nl
Instagram lextremiste_arnhem
Facebook L’Extremiste Arnhem
maandag, woensdag, vrijdag
dinsdag
donderdag
zaterdag
zondag

11.00 – 19.00 uur
gesloten
11.00 – 21.00 uur
11.00 – 18.00 uur
12.00 – 17.00 uur

Ben je blij met je nieuwe tattoo of onze service of ben je
ontevreden? Wij streven constant naar verbetering voor
onze klanten. En alle google reviews die wij ontvangen
dragen hieraan bij. Daarom zouden wij je feedback erg op
prijs stellen. Bedankt alvast voor je moeite!

