Risicos
Informatie over de risicos van tatoeages
Het aanbrengen van tatoeages brengt risicos met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent
uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de tatoeeerder op de hoogte van eventueel
medicijngebruik of huidproblemen, allergieen, epilepsie en overgevoeligheidsreacties.
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 getatoeeerd;
- op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weg gelaserd of waar
de laserwond nog
niet genezen is;
- op geirriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
- als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
- als je zwanger bent.
- diabetes
- hemofilie
- chronische huidziekte
- allergie voor tatoeagematerialen of -inkt
- immuunstoornis
- hart- en vaatafwijkingen.

Heb je een 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 risicos op:
www.veiligtatoeerenenpiercen.nl

Hygiene
Informatie over veilig tatoeeren
Veilig tatoeeren
Tatoeage studios moeten een vergunning van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
(GGD) hebben. Deze vergunning wordt alleen verleend als tijdens een inspectie blijkt dat er hygienisch en veilig wordt getatoeeerd in de studio. In de hygiene richtlijn voor tatoeeren van het
Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV) staat aan welke hygiene- en veiligheidseisen
tatoeeerders moeten voldoen.
Vergunningen zijn drie jaar geldig. Om te controleren of studios ook hygienisch werken in
de periode tussen twee GGD-inspecties, voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) steekproefsgewijs onaangekondigde hygiene-inspecties uit.

Hygienische werkwijze
Een intacte huid biedt bescherming tegen infecties. Doordat de huid tijdens het tatoeeren
wordt beschadigd, neemt de kans op infecties toe. Daarnaast kun je tijdens het tatoeeren
besmet raken met bloedoverdraagbare ziekten, zoals hepatitis B of C of hiv, als naalden of
andere materialen niet goed schoon zijn.
Om infecties te voorkomen, is een goede hygiene tijdens het tatoeeren onmisbaar. Houd daarom in de gaten of je tatoeeerder hygienisch werkt. Let hierbij in ieder geval op het volgende:
de ruimte waar de tatoeage gezet wordt, is schoon. Er zijn in ieder geval geen bloed- of inktvlekken van een vorige klant zichtbaar de tatoeeerder wast zijn/haar handen voordat hij/zij alle
materialen klaar zet
voordat de tatoeage wordt gezet, wordt je huid gedesinfecteerd (pas na het scheren) de naald
en enkele andere onderdelen voor het tatoeeren, komen uit een steriele verpakking en worden
niet met de blote handen aangeraakt. Na het tatoeeren wordt de naald weggegooid
direct na het openen van de steriele verpakkingen trekt de tatoeeerder schone handschoenen
aan en zet hij de losse steriele onderdelen in elkaar. Direct daarna begint hij/zij met tatoeeren.

Bloed je tatoeage nog na het zetten en/of wordt deze bedekt met kleding? Dan wordt de tatoeage na het zetten:
Ingesmeerd met een zalf en eventueel afgedekt met huishoudfolie, een steriel kompres, een niet-steriel, absorberend kompres of pleisterspray

Nazorg en genezing
Informatie over de genezing van uw tattoo
De genezing van een tatoeage bedraagt ongeveer een tot twee weken.
Uw algemene gezondheid en lichamelijke conditie hebben invloed op de geneeswijze.
Tijdens het genezingsproces kan de tatoeage gaan jeuken.
Persoonlijke hygiene is tijdens de genezing van de tatoeage absoluut noodzakelijk.
Direct na het tatoeeren is de getatoeeerde plek afgedekt met een steriel folie.
Het folie kunt U bij thuiskomst direct verwijderen en behandelen zoals hieronder omschreven
is.
Was de getatoeeerde plek met een milde zeep die niet geparfumeerd is totdat de tatoeage
wond genezen is. Dep voorzichtig de tatoeage wond na het wassen met een schone handdoek
voorzichtig droog. Smeer de tatoeage desgewenst (met schoon gewassen handen) in met de
zalf die u van de tatoeeerder heeft meegekregen. minimaal 1 week. 2x per dag.
Druppel geen wond desinfectie middelen zoals Sterilon of
Betadine op de wond.
Draag geen pleisters of verband over de tatoeage wond.
Draag nooit strakke of vuile kleding op de tatoeage wond.
Vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater.
Maak tevens geen gebruik van sauna of stoombad voor 3 weken.
Stel de getatoeeerde plek niet bloot aan de zon of zonnebank, voor minimaal 3 weken.
Gebruik ook na de genezing op de tatoeage altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het
zonnen.
Heb je last van jeuk? Ga dan niet krabben. Hiermee voorkom je dat je per ongeluk een korstje
eraf krabt of dat er inkt uit je tatoeage komt. Mocht je het toch echt niet meer kunnen houden,
probeer dan lichtjes te kloppen of te wrijven over je tatoeage. Onthoudt wel; jeuk is een teken
van genezing.
Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij
pijn altijd contact op met de huisarts.
Domme vragen bestaan niet! Heb je een vraag, stel deze gerust. Wij zullen je zo spoedig mogelijk
helpen.

Richtlijnen en regels
Informatie over onze richtlijnen en shopregel
Richtlijnen
Sinds 1 juni 2007 is er een wet van kracht die ervoor moet zorgen dat tatoeeren veilig gebeurt.
Om een tattoostudio te mogen openen heeft de eigenaar een vergunning nodig. Die wordt
alleen verstrekt als de shop zich aan bepaalde hygienische regelingen houdt. Zo moeten
tatoeages worden gezet in een schone omgeving met handschoenen en gesteriliseerd materiaal. Ook moet de hele ruimte afneembaar zijn, voorzien zijn van goed licht en moeten handen
in dezelfde ruimte gewassen kunnen worden. Wie een zaak opent of thuis tatoeeert zonder
vergunning, is strafbaar. Een boete bedraagt 525 euro. De GGD adviseert mensen om op de
site www.veiligtatoeeren.nl te kijken voor een goed adres.
Shopregels
- Wij zetten geen tatoeages bij klanten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
- Wij zetten geen tatoeages in het gezicht, handen/ vingers of op geslachtsdelen.
- U bent zelf verantwoordelijk om de teksten en/of namen goed na te lezen voor dat ze getatoeeerd worden, de tattoo artiest is daarom niet aansprakelijk voor eventuele tekst fouten.
- Alle opdrachten van Opdrachtgever aan De Intuitie worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever. Het laten zetten van een tattoo is geheel
voor eigen risico.
- Wij zetten geen tatoeages bij PERSONEN onder de 16 jaar oud. Neem, om twijfel te voorkomen, altijd een geldig identificatiebewijs mee.
- Kinderen onder de 16 jaar zijn niet toegestaan in de Tattoo shop
- Het niet toegestaan om te eten in de wachtruimte.
- Per klant is het toegestaan om maximaal 2 personen ter ondersteuning mee te nemen.
- In de shop zijn geen dieren toegestaan.
- Mocht u een afspraak willen verzetten dient u dit 24 uur van te voren te doen.
- Om misverstanden te voorkomen, geven wij geen prijzen door over de mail, facebook of de
telefoon.

Piercings
Informatie over ons piercingbeleid en genezing
Richtlijnen
Het is verboden een piercing aan te brengen bij kinderen onder de 12 jaar. Een piercing in de
oorlel mag wel.
Jongeren van 12 tot 16 jaar mogen alleen een piercing met toestemming van de ouders (of
voogd). De ouders moeten aanwezig zijn als de piercing wordt gezet.
Jongeren van 12 tot 16 jaar mogen geen genitale piercing. Bij meisjes is een tepelpiercing verboden.
Jongeren van 16 jaar en ouder mogen zelf bepalen of ze een tatoeage of piercing laten zetten.
Genezing
Direct na het piercen kan de gepiercete plek rood worden en opzwellen. De eerste dagen kan
de huid rond de piercing ook extra gevoelig zijn en pijn doen. Na enkele dagen moet de roodheid en pijn verdwenen zijn. Is dit niet het geval, raadpleeg dan zo snel mogelijk de shop of een
arts. Verwijder het sieraad niet zelf, maar laat dit door ons of de arts doen.
Tijdens de genezingstijd mag het sieraad niet verwijderd worden, tenzij er sprake is van een
allergische reactie. Dit ter voorkoming van het dichtgroeien van de piercing en infectiegevaar.
Gedurende de genezingstijd moet het ringetje of staafje voldoende ruimte hebben en niet te
strak of te los zitten.
Raak de piercing tijdens de genezingsperiode zo min mogelijk aan. Moet dat toch, was dan
eerst de handen met antibacteriële zeep.
U mag een bad of douche nemen, maar niet langdurig. Zorg er voor dat er geen zeep resten
in de piercing achterblijven. Tijdens de eerste 3-4 weken, en bij een navelpiercing zelfs 2 manden, geen zwembad, bubbelbad, stoombad, sauna enz.
Nazorg
• Was de omgeving van de wonde twee maal per dag met een milde ongeparfumeerde zeep
totdat de wond geheel genezen is. Dep de omgeving van de wond na het wassen met een
schone handdoek of een tissue droog.
• Smeer geen zalf, vaseline of iets degelijks op de wonde. Gebruik ook geen wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon of Betadine op de wonde. Zij vertragen de genezing.
• Gebruik geen pleisters of verband over de piercing, tenzij kortdurend wanneer u gaat sporten
of vuil werk moet doen.

