Risico’s van een Tatoeage
Je bent van plan een tatoeage te laten aanbrengen. Wij vinden het van belang om je van te voren te
informeren over een aantal mogelijke risico’s.
Omdat het bij het aanbrengen van een tatoeage gaat om een huid doorborende handeling moet door een
juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur voorkomen worden dat je besmet wordt met bloed
overdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische
behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je
tatoeage er niet mooier op maken.
Onder de 16 jaar wordt een tatoeage sterk afgeraden. Voordat je een tatoeage laat aanbrengen wordt je
gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmingsformulier staan o.a.
een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen
veiligheid. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de tatoeëerder en wordt vertrouwelijk
behandeld.
Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de
huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende afbeelding.
De inkt en pigmentstoffen voldoen aan strenge keuringseisen.
Voordat de tatoeage wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig
wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje.
Het aanbrengen van een tatoeage moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die
door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met
de blote handen worden aangeraakt.
De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine
inktcups en mag alleen voor jou worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid.
Tijdens het aanbrengen van de tatoeage worden tissues gebruikt. Uiteraard moeten de tissues schoon zijn
en direct na gebruik worden weggegooid. De tatoeëerder draagt tijdens het aanbrengen van je tatoeage
handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan het
tatoeëerapparaat, een tissue of je huid.
Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd en afgedekt.
Alle personen die werken in/of bij Patrem Filia bvba, al dan niet op zelfstandige basis, hebben met goed
gevolg de opleiding hygiëne procedures voor Tattoos en Piercings doorlopen.
Alle beroepsbeoefenaars werkzaam bij Patrem Filia bvba werken volgens de hygiëneregels zoals ze zijn
aanbevolen in het KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings.

