Plastische Chirurgie

Medische tatoeage
Algemene informatie
Inleiding
U bent door uw behandelend arts verwezen naar het tatoeage spreekuur. Uw arts
heeft u al informatie gegeven. In deze folder kunt u alles nog eens rustig nalezen.
Alle vragen die u heeft over een tatoeage kunt u natuurlijk stellen tijdens het tatoeage
spreekuur. Tijdens het spreekuur is een fotoalbum aanwezig waarin de verschillende
mogelijkheden te zien zijn.

Tatoeage
Wat is tatoeage?
Tatoeage is het met heel fijne naaldjes inbrengen van kleurstoffen in de huid.
Toepassingen medische tatoeage
Medische tatoeage kan toegepast worden na ingrijpende ingrepen, verwondingen en
verkleuringen van de huid bij bepaalde aandoeningen.
 Na een borstreconstructie of borstreductie kan reconstructie van de tepel
plaatsvinden met behulp van tatoeage.
 Toepassing van tatoeage in het gelaat zoals:
o Wenkbrauwreconstructie na chemotherapie
o Ter behandeling van alopecia (vroegtijdige kaalheid).
o Ter behandeling van brandwonden.
o Na een ongeval of verwonding.
 Bijwerken van lippenrood na een schizis (gespleten lip/verhemelte) of na een
ongeval.
 Depigmentatie van de huid (witte vlekken) ten gevolge van vitiligo of na
brandwonden. Hierbij wordt de vlek ingekleurd bij tatoeage.
 Permanente make-up kan vanuit cosmetisch oogpunt een uitkomst bieden bij het
ontbreken van wenkbrauwen of wanneer de kleur erg licht is.
 Een eye-liner geeft een verzorgd uiterlijk en kan niet uitlopen bij bijvoorbeeld
sporten.
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Duur van de behandeling
De tatoeage wordt meestal in twee tot drie sessies aangebracht. Tussen twee
sessies zit meestal een rusttijd van zes tot acht weken. Door de tatoeage in
meerdere sessies aan te brengen kan een optimale kleur verkregen worden en wordt
de huid zo min mogelijk beschadigd.
De behandeling vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer een uur.
Na de tatoeage
Na de behandeling moet u de tatoeage:
 zeven dagen droog houden. Dit betekent niet douchen, zwemmen of sauna.
 tweemaal daags invetten met vaseline. U dient van tevoren uw handen goed te
wassen.
Na een week mag u weer gewoon douchen. De tatoeage zal gaan vervellen. Dit is
een normaal verschijnsel. U kunt de tatoeage soepel houden door het gebruik van
bijvoorbeeld bodylotion.

Complicaties
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de tatoeages aangebracht worden
bestaat een kleine kans op complicaties zoals infectie van het getatoeëerde gebied.
Welk resultaat kunt u verwachten?
Bij het aanbrengen van een medische tatoeage wordt de kleur zoveel mogelijk
aangepast aan uw eigen kleur. Dit zal nooit voor 100% lukken. Een tatoeage
vervaagt na verloop van tijd. Een nieuwe behandeling (één sessie) kan voldoende
zijn om de kleur weer op te halen.

Contact opnemen
U dient contact op te nemen met de polikliniek Plastische Chirurgie als:
 Na één tot twee weken nog steeds een open plekje aanwezig is
 Roodheid ontstaat rond de tatoeage of pus uit het wondje komt. Dit kan wijzen op
een infectie.
 Een allergische reactie optreedt. Deze reactie kan zich uiten in het ontstaan van
jeuk.

Vergoeding
De kosten van de behandeling worden in de meeste gevallen vergoed door de
zorgverzekering. Het is verstandig, na overleg met uw behandelend arts, een
machtiging aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.
Het is ook mogelijk cosmetische tatoeages / permanente make-up zelf te bekostigen.
Bereikbaarheid
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Mevrouw C. Willems
 06 237 890 03 info@claudiawillems.nl
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Meer informatie
www.claudiawillems.nl
www.dieplap.nl

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken via
Mooi Vitaal
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 27 77
Bij spoedgevallen kunt u contact opnemen met de dienstdoende plastisch chirurg.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Locatie Venray
Polikliniek Plastische Chirurgie
VieCuri Mooi
routenummer 53
 (077) 320 68 65
Neem bij uw komst naar het ziekenhuis altijd uw ziekenhuispas en een geldig
identiteitsbewijs mee!
In VieCuri Medisch Centrum stimuleren we onze patiënten om meer te bewegen, zowel vóór,
tijdens als ná hun ziekenhuisopname. Meer informatie: www.viecuri.nl/bewegen

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
www.viecuri.nl
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl
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