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1.  GEGEVENS TATOEËERDER  

Naam artiest  

Bedrijfsnaam Tattooshop Tradtoo 

Adres tattoostudio Neringweg 303a  
8224 KE Lelystad 

 

2. GEGEVENS CLIËNT  

Naam   

Adres  

Telefoonnummer   

E-mailadres  

Geboortedatum*  

Naam ouder/ Voogd (indien nodig)  

* Noteer bij twijfel het type document en het documentnummer dat is overgelegd om de leeftijd aan te tonen. 

Documenteer de toestemming van de ouder/voogd, indien de cliënt tussen de 12 en 16 jaar is.  

 

3. INFORMATIE TATTOO 

Korte omschrijving van de tattoo  

Locatie op het lichaam  
 

Datum tattoo sessie  
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4. INKTPASPOORT – TATTOO PASPOORT 

MERKNAAM LEVERANCIER KLEUR TATTOO INKT  BATCH EN PARTIJ- ('LOT'-)NUMMERS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MERKNAAM LEVERANCIER NAALD CONFIGURATIE BATCH EN PARTIJ- ('LOT'-)NUMMERS 

    

    

    

    

    

    

    

    

Opmerkingen/ Bijzonderheden 

 

Handtekening/ stempel tattoo artiest 
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Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel de tatoeëerder op de hoogte als je twijfelt aan je geschiktheid om 
te worden getatoeëerd.  
Tatoeëren en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico's en mogelijke complicaties, zoals aan je is 
uitgelegd. Je krijgt instructies over de nazorg om je te helpen de effecten te minimaliseren.  
 
Het is normaal dat tatoeëren gepaard gaat met pijn, roodheid en zwellingen. Als deze symptomen tijdens het 
genezingsproces verergeren, kan dit een teken van een infectie zijn en zou je een arts moeten raadplegen.  
 
Sommige complicaties kunnen verband houden met je gezondheidssituatie. Het is belangrijk voor je veiligheid dat de 
tatoeëerder daarvan op de hoogte wordt gebracht. Er kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.  
 
Tatoeages zijn blijvend en het is mogelijk, afhankelijk van de inkt die is gebruikt, dat ze niet goed kunnen worden 
verwijderd. Bij twijfel behoort de behandeling te worden uitgesteld en behoort er medisch advies te worden 
ingewonnen.  

LAAT GEEN TATOEAGE AANBRENGEN:  

• Als je zwanger bent of borstvoeding geeft;  

• Als je onder de invloed van alcohol of drugs bent;  

• Op een moedervlek of een litteken dat is overgebleven na het verwijderen van een melanoom.  

DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN OF AANDOENINGEN BRENGEN MOGELIJK EEN HOGER RISICO VAN 

COMPLICATIES MET ZICH MEE:  

1) HUID:  

a) huidinfectie ongeacht de locatie en de soort infectie  
b) allergieën (geef aan of u een allergie hebt, bijvoorbeeld latexallergie, allergie voor metalen en 
conserveringsmiddelen)  
c) huiddelen die beschadigd of abnormaal lijken, waaronder moedervlekken  
d) eventuele huidziekten die actief zijn (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis)  
e) huiddelen die onderworpen zijn geweest aan plastische chirurgie of radiotherapie met inbegrip van recente littekens 
en keloïden (blijkens medisch advies)  
f) een eerder getatoeëerde plek die nog niet volledig is genezen  
g) een plek waar onlangs een tatoeage is weg gelaserd of met een andere methode is weggehaald indien de wond nog 
niet is genezen  

2) ALGEMENE AANDOENINGEN:  

a) hemofilie of een andere stollingsziekte  
b) epilepsie, hart- en vaatziekten  
c) bekende allergieën (bijvoorbeeld latexallergie)  
d) diabetes  
e) een auto-immuunziekte  
f) immuno suppressie en aandoeningen met een gecompromitteerd immuunsysteem  
g) sarcoïdose 
 

INDIEN EEN VAN DE BOVENSTAANDE OMSTANDIGHEDEN OF AANDOENINGEN OP JOU VAN TOEPASSING IS EN JE 

TOCH EEN TATOEAGE WENST, RAADPLEEG DAN EERST JE ARTS EN VRAAG OM ADVIES.  

 

 

 

 

 

5. INFORMATIE BIJ HET TOESTEMMINGSFORMULIER  
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6. NAZORG  

ALGEMEEN 

Tatoeëren veroorzaakt letsel dat de ongeschonden toestand van de huid verstoort en een toegang biedt voor micro-organismen. 

Een pas gezette tatoeage, die onder hygiënische omstandigheden op schone en gezonde huid is aangebracht, kan als een 

eenvoudige oppervlakkige wond worden beschouwd. Goede nazorg bevordert snelle wondgenezing en vermindert het risico op 

infecties. 

Om ervoor te zorgen dat je nieuwe tattoo zo goed mogelijk geneest, is het belangrijk dat je de wond op de juiste manier 

verzorgd. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien 

kan een wondinfectie tot een minder mooi eindresultaat leiden.  Wij adviseren Bepanthen Tattoo als tattoo aftercare zalf en 

Tattoomed Cleansing gel om de tatoeage mee te wassen.  

INSTRUCTIES 

WAS ALTIJD EERST JE HANDEN VOORDAT JE DE TATTOO WOND GAAT VERZORGEN. 

1.Verwijder de folie 

2. Was de tatoeage voorzichtig, alleen met schone handen, koud of lauw water en een hypoallergene milde zeep. 

3. Spoel de zeep grondig af.  

4. Dep de tatoeage droog met een schone handdoek of papieren handdoek, of laat de tatoeage aan de lucht drogen. Niet droog 

vegen of wrijven. 

5. Breng een dun laagje hypoallergene nazorgzalf aan. 

6. Dek de tatoeage opnieuw af met een nieuw(e) niet-klevend verband of huishoudfolie. 

Herhaal stap 1  t/m 5  twee á drie keer per dag gedurende (2 of 3) dagen. Er ontstaat een zachte, soepele korst die de 

tatoeage afdekt. 

Blijf na drie dagen de tatoeage vettig houden met een hypoallergene nazorgzalf totdat de korst volledig is verdwenen. Dek de 

tatoeage vanaf dag 3 niet opnieuw af. 

Wanneer de korst volledig is verdwenen, behoort er gedurende (2 tot 3) weken een aantal malen per dag een parfumvrije vocht 

inbrengende lotion aan te brengen om te voorkomen dat de tatoeage droog wordt. 

 TIJDENS DE HERSTELPERIODE TE VERMIJDEN ACTIVITEITEN  

Vermijd het nemen van een bad, zwemmen en saunagebruik totdat de tatoeage volledig is genezen. Douchen is aanvaardbaar, 

overeenkomstig het advies van de tatoeëerder. 

Vermijd gedurende ten minste twee maanden blootstelling aan de zon en kunstmatig zonnen (zonnebank) om zo het risico van 

abnormale pigmentatie te voorkomen. Als blootstelling aan de zon niet kan worden vermeden, kunnen er zonnebrandmiddelen 

met een hoge beschermingsfactor worden gebruikt, maar dan alleen op een volledig genezen tatoeage. De bescherming die zij 

bieden is echter beperkt. Een nog niet volledig genezen tatoeage behoort niet te worden blootgesteld aan direct zonlicht en 

behoort, indien blootstelling niet kan worden vermeden, te worden afgedekt. Zonnebrandmiddelen behoren alleen te worden 

gebruikt op volledig genezen tatoeages. 

De kleding die tijdens de herstelperiode wordt gedragen en in contact komt met een pas gezette tatoeage, moet schoon zijn. 

Verwijder geen korstjes of losse huid tijdens de herstelperiode en vermijd krabben. 

Huiddesinfectiemiddelen (antiseptisch) kunnen het genezingsproces verstoren. Antibiotica kunnen ertoe leiden dat bacteriën 

resistent worden voor antibiotica en kunnen tot allergieën leiden. Gebruik deze niet zonder medisch advies 



TOESTEMMINGSFORMULIER - TATTOOSHOP TRADTOO 2021 – 2022  

Toestemmingsformulier - Tattooshop Tradtoo 2021 2022 _ FINpag. 5 

 

Beschrijvingen van tekenen van normale genezing en tekenen van infectie en allergie 

NORMALE TEKENEN 

- Vochtafscheiding (van heldere of roze vloeistof vermengd met tatoeage-inkt) is een normaal verschijnsel 
gedurende de eerste dagen. Bij overmatige afscheiding raakt het verband verzadigd en gaat het lekken. In deze 
situatie wordt geadviseerd het verband vaker te vervangen. 

-  Roodheid binnen het getatoeëerde gebied. 
- Een lichte zwelling is de eerste uren tot dagen normaal, maar behoort elke dag minder te worden. 
-  Binnen de eerste 12 h na het tatoeëren kunnen zich koorts of koude rillingen voordoen; als dit aanhoudt of 

ernstig wordt, behoort het te worden gezien als een teken van infectie en is onmiddellijk medische hulp nodig. 

ABNORMALE TEKENEN 

Tekenen van infectie: 

- toenemende vochtafscheiding; 
- afscheiding van geelachtige of groene plakkerige vloeistof; 
- een onaangename geur; 
- toenemende pijnlijke roodheid die zich rond de getatoeëerde plek verspreidt; 
- toenemend kloppen en branden in en rond de getatoeëerde plek; 
- immobiliteit of problemen bij het bewegen van een ledemaat, vinger, teen of ander lichaamsdeel; 
- rode lijnen die zich over de huid verspreiden; bijvoorbeeld rode lijnen die vanaf een recente tatoeage op de 

pols of hand lopen en doorlopen over de onderarm en naar de bovenarm. Dit kan verband houden met 
bloedvergiftiging. Indien dit wordt geconstateerd, behoort er onmiddellijke medische hulp te worden 
ingeroepen; 

- hoge koorts of aanhoudende koorts en griepachtige verschijnselen zijn tekenen van ernstige infectie. Indien dit 
wordt geconstateerd, behoort er onmiddellijke medische hulp te worden ingeroepen. 

HOE TE HANDELEN BIJ EEN INFECTIE? 

Raadpleeg uw arts of een lokale gezondheidsprofessional. De tatoeëerder behoort ook op de hoogte te worden gesteld. 

MENSEN IN EEN HOOG-RISICOCATEGORIE: 

Mensen met bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes, immunosuppressie, enz.) lopen een groter risico op wondinfectie. 

Zij behoren onmiddellijke medische hulp in te roepen als er zich tekenen van infectie voordoen. 
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8. VERKLARINGEN VAN DE TATOEËERDER  

o Ik bevestig dat het tatoeëren onder hygiënische omstandigheden met geschikte steriele instrumenten en veilige 
technieken en volgens EN 17169 en overeenkomstige nationale eisen wordt uitgevoerd.  

o Ik bevestig dat aan de cliënt een afschrift van dit ondertekende toestemmingsformulier is aangeboden en dat de 
cliënt het advies heeft gekregen de informatie te bewaren.  

 

9. ONDERTEKENING 

Datum   

Handtekening cliënt (eerste tatoeagesessie)   

Handtekening cliënt (verdere tatoeagesessie)  

Handtekening van ouder/voogd die de 
toestemming bevestigt (indien nodig) 

 

Handtekening tatoeëerder   

 
*Indien er meer tatoeagesessies worden gepland, behoort de cliënt zijn of haar gezondheidssituatie opnieuw te beoordelen en dit 
voorafgaand aan elke sessie door ondertekening te bevestigen.  
*Indien er een verandering heeft plaatsgevonden in de gezondheidssituatie, behoort de toestemming opnieuw te worden 
bevestigd op een nieuw toestemmingsformulier.  

 
 

7. VERKLARINGEN VAN DE CLIËNT  

o Ik heb de informatie onder punt 5 in overweging genomen.  
o Ik ben geïnformeerd over mogelijke risico's en complicaties die aan het plaatsen van de tatoeage verbonden zijn 

en begrijp de informatie. 
o Ik verkeer momenteel niet onder invloed van alcohol of drugs of van andere stoffen die mijn beleving, vrije wil 

en oordeelsvermogen kunnen beïnvloeden.  
o De nazorgprocedure is duidelijk aan mij uitgelegd en ik begrijp welke handelingen ik moet uitvoeren en welke 

voorzorgsmaatregelen ik moet treffen. Ik heb mijn eigen exemplaar van de nazorgprocedure gekregen.  
o Ik geef toestemming dat het tatoeëren zoals beschreven onder punt 3 wordt uitgevoerd door de met naam 

genoemde tatoeëerder.  
o Ik bevestig dat tattooshop Tradtoo dit toestemmingsformulier in dossier mag houden.  
o Ik ben mij bewust van en aanvaard de risico's en mogelijke complicaties in verband met getatoeëerd worden.  
o Ik bevestig dat ik de bovenstaande informatie en verklaringen naar eer en geweten heb gegeven en dat ze 

correct zijn.  


