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Uw zorgverlener heeft u doorverwezen naar een huidtherapeut van
Dermacura, voor medische tatoeage. In overleg met u kan de behandeling
in Noordwest plaatsvinden of op een locatie van Dermacura. In deze folder
leest u meer informatie over medische tatoeage.

ʔ

Wat is een medische tatoeage?

Bij medische tatoeage brengt de huidtherapeut met speciale apparatuur
pigmentstoffen in de huid. De gekozen pigmentstoffen komen zo goed mogelijk overeen met de natuurlijke kleur van uw huid. De huidtherapeut brengt de
pigmentstoffen in op plaatsen waar de natuurlijke pigmentatie ontbreekt of
verstoord is.
Een medische tatoeage is mogelijk op de volgende plaatsen:
• tepel en tepelhof
• wenkbrauwen
• littekens
• huidtransplantaten
• lippen
• eyeliners
• plaatselijke kaalheid (alopecia areata)
ʔ

De behandeling

Door het aanbrengen van kleurstoffen in de huid kunnen we lijnen corrigeren,
bijvoorbeeld van de lippen en wenkbrauwen. Daarnaast is het mogelijk om
na een borstreconstructie een tepel en tepelhof te tatoeëren. De techniek van
medische tatoeage kunt u vergelijken met het aanbrengen van een cosmetische
tatoeage. De medische tatoeage moet gemiddeld na ongeveer 3 tot 5 jaar bijgewerkt worden.
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Behandeling van littekens
Bij behandeling van littekens kleurt de huidtherapeut het ongepigmenteerde
deel zorgvuldig in. Hierdoor is het verschil met de omliggende gekleurde huid
na de behandeling minder zichtbaar.

Is het pijnlijk?
Dit is afhankelijk van de locatie en per persoon verschillend. Zo nodig is het
gebruik van een plaatselijk verdovende crème mogelijk.

Aantal behandelingen
Medische tatoeages worden meestal in 2 tot 3 behandelingen aangebracht, met
een tussenperiode van 4 tot 8 weken. Dit is onder andere afhankelijk van uw
huid en het behandelgebied. U hoort van uw huidtherapeut hoeveel behandelingen nodig zijn.

Uw eerste afspraak bij de huidtherapeut
Tijdens de eerste afspraak stelt de huidtherapeut u een aantal vragen over uw
gezondheid. Ook maakt de huidtherapeut foto’s. Dan wordt het model voorgetekend en brengt de huidtherapeut met een wattenstaafje verschillende kleuren
op de huid aan. De huidtherapeut streeft ernaar kleuren te vinden, die zo dicht
mogelijk bij de oorspronkelijke kleur van uw huid liggen. Als het model naar
wens is voorgetekend en de juiste kleur bepaald is, start de huidtherapeut met
het tatoeëren van het gebied.

Gaat u andere medicijnen gebruiken? Geef dit aan ons door
Tijdens uw eerste afspraak vraagt de huidtherapeut naar uw huidige
medicijnen. Wanneer u andere medicijnen gaat gebruiken, geeft u dit
dan altijd vóór de behandeling telefonisch aan ons door. Ook als u deze
medicijnen maar tijdelijk gaat gebruiken. Sommige medicijnen kunnen
nadelige invloed hebben op de behandeling. Zo nodig wordt de behandeling uitgesteld.
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ʔ

Direct na de behandeling

Direct na de behandeling is de tatoeage meestal te donker. Een kleine hoeveelheid pigment verdwijnt na verloop van tijd. Dit komt doordat een deel van het
pigment in de bovenste huidlaag terecht is gekomen.
Door huidvernieuwing (afschilferen) wordt een deel van het pigment afgestoten.
Om deze reden zijn meerdere behandelingen nodig om de gewenste kleur en
het gewenste resultaat te bereiken.
Soms komt het voor dat na de eerste behandeling (gemiddeld na 1 week) de
hele kleur is verdwenen. Dit betekent niet dat uw huid ongeschikt is voor medische tatoeage.
Na iedere behandeling dekt de huidtherapeut het behandelgebied af met een
helende crème.
ʔ

Uw vervolgafspraak: de 2e behandeling

De volgende afspraak vindt plaats na 4 tot 8 weken. Dan is de huid in het
behandelgebied voldoende herstelt. De huidtherapeut kan dan samen met u
beoordelen of de kleur goed gekozen is.
Wanneer nodig, maakt de huidtherapeut tijdens de 2e behandeling eerst een
foto. Zo nodig wordt de kleur bijgesteld en het model aangepast.
Afhankelijk van de locatie brengt de huidtherapeut tijdens de 2e behandeling
nog meer pigment aan in de huid. Ook zet de huidtherapuit bepaalde huidaccenten. Bijvoorbeeld kliertjes, de structuur in de tepelhof of haartjes in de
wenkbrouw, als dit in het model mogelijk is.
ʔ

Nazorg

De getatoeëerde huid voelt aan en ziet eruit als een schaafwond. De huid heeft
ongeveer een week nodig om te genezen. Algemene gezondheid en lichamelijke
conditie spelen een belangrijke rol bij het herstel. Tijdens het genezingsproces
kan de tatoeage gaan jeuken. Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezing van
de tatoeage absoluut noodzakelijk.
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Bent u getatoeëerd in de tepelhof? Dan verzorgt de huidtherapeut de
tepelhof met Betadine (jodium). Het gebied wordt afgeplakt met een
kompres, die u na 2 dagen mag verwijderen.

Verzorging van de wond: de eerste week na de tatoeage
In de eerste week na de tatoeage verzorgt u de wond als volgt:
• raak de tatoeage zo min mogelijk aan met de handen
• gebruik geen zeep op de behandelde huid
• dep de wond na het wassen droog
• gebruik geen crèmes, desinfecterende producten, make-up, bodylotion of
parfum op het behandelde gebied
• wanneer er korstjes op de wond komen, krab en trek hier niet aan
• tijdens de eerste week mag u NIET zwemmen, niet in bad gaan (kort douchen
mag wel) en geen gebruik maken van de sauna
• ga niet in de zon of onder de zonnebank met het behandelde gebied
• Als u direct na de behandeling onbeschermd de zon ingaat, kunnen opvallende donkere verkleuringen ontstaan. Deze kunnen maanden tot jaren
zichtbaar blijven. Maar ook nadat de tatoeage genezen is, blijft het belangrijk de huid met een zonnebrandcrème te beschermen. Zo voorkomt u dat de
tatoeage verkleurt. De zonnebrandcrème moet een hoge beschermingsfactor
hebben (SPF 30 of hoger). Breng deze crème iedere 2 uur opnieuw aan.
ʔ

Complicaties

De kans is niet groot, maar houdt u rekening met de volgende complicaties:
• extreme roodheid
• zwelling
• bloeding
• pusvorming
Neem bij bovenstaande klachten contact op met de huidtherapeut, uw huisarts
of medisch specialist.
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ʔ

Uw vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Dan kunt u contact opnemen met
de kliniek Dermacura:
• telefoonnummer 0800 – 0715, bereikbaar tijdens kantooruren
• e-mail: info@dermacura.nl, wij lezen uw mail ook in het weekend. Wanneer
noodzakelijk beantwoorden wij uw mail in het weekend.
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444

communicatie
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Ricoh

Bestelnummer 311181
Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl
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