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Allereerst van harte gefeliciteerd met je nieuwe tatoeage!  
 
Om ervoor te zorgen dat je nieuwe tattoo zo goed mogelijk geneest, is het belangrijk dat je 

de wond op de juiste manier verzorgd. Om deze reden  adviseren wij Bepanthen Baby zalf als 

aftercare zalf en Tattoomed Cleansing gel om je tatoeage mee te wassen.   

Nazorg instructies 
Wanneer de artiest klaar is, wordt je tatoeage schoongemaakt en ingepakt met transparante 

folie. Dit mag je na twee tot vier uur verwijderen. 

 Was altijd eerst je handen. 
Persoonlijke hygiëne is absoluut noodzakelijk. Zorg er altijd voor dat je altijd je handen 

grondig wast met een goede zeep voordat je je tatoeage aanraakt.  

 Was je tatoeage 2 x per dag. 
Als je de tatoeage na afloop wast, is er minder kans op korstvorming. Was de tattoo met 

lauwwarm water en milde zeep (Tattoomed Cleansing gel of Unicura). Laat het water via je 

handen over je tatoeage stromen en was de tatoeage zachtjes met je hand. Dit kan ook 

onder de douche maar niet onder een directe straal water. Zorg ervoor dat er geen 

zeepresten achterblijven. 

 Laat de huid drogen. 
Laat de tatoeage aan de lucht drogen of dep de huid voorzichtig droog met een schoon stuk 

keukenrol. Wacht vervolgens 10 á 20 minuten tot je huid helemaal is opgedroogd en je 

tatoeage weer kan ademen.  

 Smeer je tattoo minimaal 2 x per dag dun in. 
Smeer de tatoeage dun in met een GGD goedgekeurde aftercare zalf. Wij adviseren 

Bepanthen Baby zalf, of Tattoomed Aftercare. Vergeet niet om eerst je handen te wassen 

voordat je de tatoeage gaat insmeren. Blijf je tatoeage op deze manier verzorgen totdat de 

huid genezen is.  

  



Extra tips 

Zorg dat je tijdens het genezingsproces: 1 

 De tatoeage zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de wond 

verzorgt);  

 Niet krabt aan de tatoeage;  

 De tatoeage niet bedekt met strakke of vervuilde kleding;  

 De tatoeage niet opnieuw afdekt met pleisters of verband;  

 De tatoeage niet laat weken. (Bubbel)baden, zwembaden, sauna’s, stoombaden etc. 

vermijden;  

 De tatoeage niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank.  

De getatoeëerde huid blijft ook na genezing gevoelig voor zonlicht. Smeer je genezen 

tatoeage daarom altijd in met een hoge factor zonnebrandcrème. 

 

Overige informatie 

Het is heel gebruikelijk dat je tatoeage gevoelig, rood en wat opgezwollen is. Dit neemt 

ongeveer met 3 dagen af.  

Het vervellen en de jeuk van je nieuwe tatoeage is onderdeel van het genezingsproces. Blijf 

er desondanks van af.  

Ga je activiteiten ondernemen met je nieuwe tatoeage dan kun je prima zelf bedenken of 

dat verstandig is of niet. Vermijd contact met de tatoeage als de wond nog aan het genezen 

is. 

We kunnen niet garanderen op een goede genezing van je tatoeage als je onze 

nazorginstructies niet juist opvolgt.   

 
1 Bronvermelding: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/tatoeeren#7-schoonmaakschemas-en-overige-
instructies 



Controle/ bijwerken 
 

Zodra je tatoeage is genezen zien we je binnen 8 weken graag nog even terug om te 

controleren of alles goed gepakt heeft. Uiteraard mag je ook een duidelijke foto naar ons toe 

mailen. Mocht er iets niet goed gepakt hebben kunnen we gelijk een afspraak inplannen en 

werken we je tatoeage kosteloos bij.  

Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. 

We zouden het erg waarderen als je een review wilt achterlaten op 

Google! 
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