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Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  je	  tattoo	  net	  zo	  mooi	  blijft	  als	  wanneer	  je	  hem	  net	  hebt	  laten	  zetten	  is	  een	  goede	  nazorg	  
zeer	  belangrijk.	  Ondanks	  een	  goede	  verzorging	  kan	  het	  voorkomen	  dat	  er	  een	  plekje	  of	  lijntje	  bijgewerkt	  moet	  
worden.	  Wij	  bieden	  daarom	  1	  kosteloze	  nazorg	  behandeling	  aan.	  Let	  op:	  de	  afspraak	  hiervoor	  kan	  alleen	  
persoonlijk	  in	  de	  shop	  gemaakt	  worden	  binnen	  3	  maanden	  na	  het	  zetten	  van	  de	  tattoo.	  Dit	  omdat	  wij	  dan	  kunnen	  
beoordelen	  of	  de	  tattoo	  voldoende	  genezen	  is	  om	  bijgewerkt	  te	  worden.	  Is	  dit	  het	  geval	  dan	  plannen	  we	  een	  
afspraak	  in.	  
	  
Waarom	  is	  een	  goede	  nazorg	  zo	  belangrijk	  
Op	  het	  moment	  dat	  je	  de	  shop	  verlaat	  is	  de	  zorg	  van	  je	  nieuwe	  tattoo	  jouw	  verantwoordelijkheid.	  Om	  ervoor	  te	  
zorgen	  dat	  hij	  mooi	  blijft	  (hij	  moet	  tenslotte	  je	  hele	  leven	  mee)	  is	  het	  belangrijk	  de	  nazorg	  routine	  goed	  op	  te	  
volgen.	  Wanneer	  je	  tattoo	  net	  gezet	  is,	  is	  het	  te	  vergelijken	  met	  een	  schaafwond.	  Een	  goede	  verzorging	  bevordert	  
een	  snelle	  heling	  en	  voorkomt	  infecties	  en	  oneffenheden	  in	  de	  tattoo.	  
	  
Net	  na	  het	  zetten	  
Bij	  het	  verlaten	  van	  de	  shop	  wordt	  de	  tattoo	  afgedekt	  met	  folie.	  Dit	  is	  om	  de	  wond	  te	  beschermen	  tegen	  vuil	  vanuit	  
de	  omgeving	  en	  in	  je	  kleding.	  Wanneer	  je	  thuis	  komt	  kun	  je	  het	  folie	  er	  vanaf	  halen	  en	  de	  tattoo	  afspoelen	  met	  
lauw	  water.	  Niet	  wassen	  met	  zeep.	  Dep	  de	  tattoo	  droog	  met	  een	  tissue	  of	  een	  schone	  doek.	  
	  
De	  eerste	  dagen	  
De	  dagen	  na	  het	  zetten	  van	  je	  tattoo	  is	  het	  belangrijk	  te	  voorkomen	  dat	  je	  tattoo	  in	  aanraking	  komt	  met	  vuil	  en	  
bacteriën.	  Draag	  loszittende	  kleding	  en	  dek	  de	  tattoo	  niet	  af	  met	  verband,	  folie	  e.d.	  Douche	  niet	  te	  lang	  en	  zorg	  
ervoor	  dat	  er	  geen	  zeep	  of	  shampoo	  in	  aanraking	  komt	  met	  je	  nieuwe	  tattoo.	  Gebruik	  geen	  desinfecterende	  
middelen	  zoals	  sterilon	  of	  betadine	  op	  de	  wond.	  Was	  de	  tattoo	  uitsluitend	  met	  water.	  Wanneer	  je	  merkt	  dat	  je	  
huid	  bij	  de	  tattoo	  droog	  en	  trekkerig	  aan	  voelt	  en	  zich	  korstjes	  beginnen	  te	  vormen	  is	  het	  tijd	  om	  te	  gaan	  
insmeren.	  
	  
Insmeren	  
Was	  je	  handen	  met	  een	  antibacteriële	  zeep	  voor	  je	  in	  aanraking	  komt	  met	  je	  tattoo.	  Smeer	  een	  dun	  laagje	  
ongeparfumeerde	  bodylotion	  of	  bepanthen	  zalf	  op	  de	  tattoo.	  Insmeren	  met	  vaseline	  wordt	  afgeraden	  omdat	  dit	  als	  
laagje	  op	  de	  huid	  blijft	  zitten	  en	  daardoor	  vuil	  aantrekt.	  Gebruik	  een	  tube	  i.p.v.	  een	  pot	  zalf	  i.v.m.	  hygiëne.	  Smeer	  je	  
tattoo	  een	  paar	  keer	  per	  dag	  dun	  in.	  Doel	  van	  het	  insmeren	  is	  niet	  om	  de	  genezing	  te	  bevorderen,	  je	  huid	  kan	  dit	  
prima	  zelf.	  Het	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  korstjes	  soepel	  en	  dun	  blijven	  waardoor	  de	  kans	  kleiner	  is	  dat	  er	  zich	  littekens	  
vormen	  of	  dat	  de	  tattoo	  beschadigd	  raakt	  door	  korstjes	  die	  barsten.	  
	  
Genezingsproces	  
Hoe	  lang	  het	  duurt	  voor	  je	  tattoo	  geheeld	  is	  verschilt	  per	  persoon	  en	  per	  tattoo.	  Tijdens	  het	  helen	  kan	  het	  
voorkomen	  dat	  je	  jeuk	  krijgt.	  Dit	  is	  normaal	  en	  hoort	  bij	  het	  genezingsproces.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  niet	  aan	  de	  
tattoo	  te	  krabben.	  Gemiddeld	  zou	  de	  tattoo	  er	  na	  14	  dagen	  geheeld	  uit	  moeten	  zien	  en	  zullen	  alle	  korstjes	  er	  vanaf	  
gevallen	  zijn.	  De	  huid	  heeft	  echter	  langer	  nodig	  om	  volledig	  te	  herstellen.	  Dit	  duurt	  ongeveer	  2	  maanden.	  	  
De	  eerste	  maand	  na	  het	  zetten	  van	  de	  tattoo	  is	  het	  belangrijk	  contact	  te	  vermijden	  met	  zwem(chloor)	  water.	  Ook	  
is	  het	  belangrijk	  de	  tattoo	  af	  te	  dekken	  (met	  een	  kledingstuk	  of	  schone	  doek)	  wanneer	  je	  de	  zon	  in	  gaat	  of	  onder	  de	  
zonnebank.	  Smeer	  je	  tattoo	  in	  met	  zonnebrand	  wanneer	  deze	  geheeld	  is	  en	  je	  weer	  de	  zon	  in	  gaat.	  
	  
Do’s	   	   	   	   	   	   	   Don’ts	  
Wassen	  met	  lauw/warm	  water	   	   	   	   Vuil	  in	  de	  tattoo	  laten	  komen	  
Handen	  wassen	  voor	  je	  aan	  je	  tattoo	  zit	   	   	   Wassen	  met	  zeep	  
Dun	  insmeren	   	   	   	   	   	   Dikke	  lagen	  zalf	  erop	  smeren	  
Losse	  kleding	  dragen	   	   	   	   	   Aan	  korstjes	  pulken	  of	  krabben	  
Tattoo	  uit	  de	  zon	  houden	  	   	   	   	   (Overmatig)	  alcohol	  drinken	  	  
Zonnebrand	  gebruiken	  op	  je	  geheelde	  tattoo	   	   Zwemmen	  of	  in	  de	  zon	  komen	  
	  
Nazorg	  instructies	  opgevolgd	  maar	  toch	  is	  er	  iets	  mis	  
Ondanks	  het	  correct	  opvolgen	  van	  de	  nazorg	  instructies	  kan	  het	  voorkomen	  dat	  je	  huid	  toch	  heftiger	  reageert	  op	  
je	  nieuwe	  tattoo	  dan	  gebruikelijk	  is.	  Bij	  blijvende	  zwelling,	  extreme	  roodheid,	  pus,	  aanhoudende	  pijn	  of	  
kleurveranderingen	  kun	  je	  langskomen	  bij	  de	  shop	  voor	  advies	  of	  contact	  opnemen	  met	  je	  huisarts.	  
	  


