
Tijdens het tatoeëren gaat de huid kapot, waardoor er een (schaaf)wond ontstaat. Als je de tatoeage goed verzorgt, 
duurt het ongeveer zes weken tot deze wond genezen is. 

Net zo belangrijk voor het uiteindelijke resultaat is naast het vakmanschap van de tattoo-artiest, de verzorging na het 
plaatsen. 
Hier volgen enkele simpele regels die strikt nageleefd moeten worden voor een zo goed mogelijk resultaat. 

 
Na het zetten van de tattoo 

Laat de folie minimaal 3 uur zitten. 
Was voordat je de folie verwijdert je handen (het liefst met desinfecterende zeep). 

Behandel de onbedekte tatoeagewond als volgt: 

 Was de tatoeage voorzichtig met een milde ongeparfumeerde zeep óf lauw water (geen shampoo's) 

 Dep de tatoeage na het wassen met een schone (hand)doek droog 

 Smeer de wond in met een zalf die je van de tatoeëerder hebt gekregen of die hij of zij je aanraadt. (Bepanthen®) 

Herhaal dit 3 keer per dag en 2 dagen lang. 

Gedurende het genezingsproces: 

Smeer de tatoeage 3 á 4 keer per dag, met een schone vinger dun in met zalf als de tatoeage droog aanvoelt. 
Breng vooral niet teveel zalf aan, zodat de huid kan blijven ademen. 

Na 3 á 4 dagen ontstaan en korstjes/velletjes op je tatoeage; niet pulken! Dit kan lichte plekjes in de tatoeage veroorzaken. 
Deze korstjes vallen er vanzelf af. 

Do’s & Dont’s gedurende het genezingsproces: 

 - Draag geen strakke, vuile kleding of kleding die haren of wol bevatten op de tatoeagewond. 
- Raak de tatoeage zo min mogelijk aan, mocht dit wel nodig zijn, zorg dan dat dit met schone handen gebeurt. 
- Dek de tatoeage niet af met pleisters of verband. 
- Houd huisdieren en vuil bij uw tatoeage weg, mocht dit wel gebeuren, was de tatoeage dan direct schoon met 
ongeparfumeerde zeep. 
- Vermijd tijdens dit genezingsproces contact met zwemwater (chloorzwembaden, bubbelbaden en natuurlijk 
zwemwater). 
- Maak tevens geen gebruik van bad, stoombad of sauna. 
- Stel de getatoeëerde plek niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet met zonnebrandmiddel). 
  *Gebruik ook na de genezingstijd op de tatoeage altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen. 

Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloedingen, pussen of kleurveranderingen van de wond of bij pijn altijd 
contact op met de huisarts. 

Voor verdere vragen kun je altijd contact opnemen via mail, telefoon of sociale media. 

+316 55 33 74 09     www.TAT-TOOS.nl   info@tat-toos.nl 
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