
   
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 ca 
zes weken tot de wond volledig genezen is. Lees onderstaande uitleg goed door! 

Het bijwerken van een door ons gezette tatoeage is meestal niet nodig, maar mocht dit wel het 
geval zijn dan gebeurt dit tussen de 6 en 12 weken na het zetten en binnen die periode is dit 
kosteloos. Na 12 weken vervalt deze garantie.  
Voor het bijwerken (na 6 weken genezen) kun je via Whatsapp of in de studio een afspraak maken. 
Hou er rekening mee dat je tatoeage echt door allerlei fases van genezing gaat, geef hem eerst 
rustig de volledige 6 weken om goed te genezen voordat je contact opneemt. 

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 volledig  genezen is. Soms oogt een tatoeage 
na een week al genezen maar hou er rekening mee dat de huid dan nog niet volledig herstelt is! 

Als de tatoeage is afgedekt met huishoudfolie, mag je dit na 2 tot 5 uur verwijderen. Je mag met een 
tatoeage gewoon douchen of hem tussendoor afspoelen met water.  

Behandel de onbedekte tatoeagewond als volgt:   
- Was/spoel de tatoeage twee keer per dag met water (niet met zeep). 
- Dep de tatoeage na het wassen met een schone handdoek droog. 
- Smeer de wond de eerste week maximaal 3x per dag in met een zalf die de tatoeëerder je aanraadt 
(in ons geval is dat Bepanthen) Let op; smeer niet te dik, hij hoeft niet constant vet te zijn, een dun 
laagje is voldoende! Na deze week kun je op gevoel nog af en toe smeren. 
- Smeer de tatoeage de eerste twee tot drie nachten licht in en pak hem vervolgens in met folie zoals 
het na het zetten in de studio is gebeurd. De volgende ochtend even goed naspoelen met water en 
opnieuw licht insmeren (schrik niet van de inkt die er de eerste nacht nog vanaf kan komen, dat is 
normaal). Op deze manier blijft je bed schoon, voorkom je korsten en geneest de tatoeage heel snel! 

Zorg dat je tijdens het genezingsproces (ca 4-6 weken):  
- De tatoeagewond zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de wond verzorgt). 
- Niet krabt aan de tatoeagewond, ook losse velletjes lekker laten zitten! 
- De tatoeagewond niet bedekt met te 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 met een hoge factor.   

Let op: neem contact op met de tatoeëerder of huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, 
wondvocht, kleurverandering of chronische pijn.   


