
U heeft zojuist een consult voor laseren tatoeage(s) 
gehad. U wordt verzocht deze informatie zorgvuldig 
door te nemen.

Voorafgaand aan uw behandeling

Luchthavenweg 31
5657 EA Eindhoven
T: (+31) 6 29 22 50 20
E: huidtherapie@basicskincare.nl
W: basicskincare.nl

Niet actief zonnen en/of onder de zonnebank 4 weken voorafgaand aan de behandeling. 
Indien u de zon niet kunt vermijden, adviseren wij u een antizonnebrandcrème met een SPF 
van minimaal 30 te gebruiken. Wanneer u een langere tijd buiten bent adviseren wij u de 
antizonnebrandcrème elke 2 uur op te brengen.

2 weken voor de laserbehandeling geen zelfbruinende crème gebruiken.

Op de dag van de behandeling mag er geen foundation of pigment bevattende poeder op 
de huid aanwezig zijn. 

Het is van belang dat u de huidtherapeut naar waarheid op de hoogte heeft gebracht van 
uw gezondheid, medicijngebruik, injectables, allergieën en/of zwangerschap. Indien er 
sprake is van een verandering in bovengenoemde situaties, vragen wij u dit tijdig aan ons te 
melden in verband met de mogelijke invloed hiervan op de laser behandeling.

Medicatie en roken kunnen leiden tot het langzamer afvoeren van uw inkt. 

Er zijn meerdere behandelingen nodig, gemiddeld tussen de 3-6 sessies met tenminste 
8 weken interval. Het aantal behandelingen heeft o.a. te maken met de locatie van de 
afbeelding op uw lichaam, de kleuren inkt, de algehele gezondheid en de dikte van de laag 
inkt.
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Door middel van een picoseconde laser met vier golflengten, wordt bepaald welke 
instellingen het beste resultaat geven op uw situatie. 

De laser zal uw ingekapseld inkt vergruizen naar kleine partikels die inwendig door uw 
lymfestelsel worden afgevoerd en uitwendig in de vorm van mogelijke korstjes. 

Houdt u er rekening mee dat de behandeling gevoelig kan zijn. Doorgaans wordt dit ervaren 
als speldenprikjes of elastiekjes die tegen de huid schieten. Ook kunt u warmte in de huid 
voelen. Er is een koelapparaat aanwezig of coldpacks die de huid tijdens en/of na de 
behandeling verkoeling kan bieden. 

Het laserlicht is gevaarlijk voor de ogen. Tijdens de behandeling worden uw ogen beschermd 
met een laserbril. Kleine kinderen die geen bril op kunnen of niet in de gaten gehouden 
kunnen worden, kunnen niet mee de behandelkamer in.

Tijdens uw behandeling
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Uw tatoeage wordt ingesmeerd met flamigel en vervolgens afgeplakt. Dit laat u zitten tot na 
het douchen de volgende dag. Vervolgens haalt u de verbandmiddelen eraf en brengt u zelf 
de komende 5 dagen eveneens dagelijks flamigel en verbandmiddel aan. Na die 5 dagen 
blijft u alleen de huid nog hydrateren. 

Houd u er rekening mee dat de huid tot 10 dagen na de behandeling rood kan zijn en dat er 
wat zwelling of korstjes te zien kunnen zijn.  

Extra bronnen van warmte dient u te mijden gedurende 24-48 uur, zoals hete douches, baden 
of sauna.

Bij een vaatwandruptuur kunt u een bloeduitstorting krijgen in de huid. Deze zal binnen 14 
dagen opgelost zijn door uw lichaam.

Pigment in uw huid kan beschadigd raken door de laser. Vandaar dat blootstelling aan 
zonlicht af te raden is vóór en na de laser. Als de tatoeage verwijderd is zal het huidpigment 
vrijwel volledig herstellen. Hier kan in theorie 2 jaar overheen gaan. 

Niet actief zonnen en/of onder de zonnebank tot 4 weken na de behandeling. Indien u 
de zon niet kunt vermijden, adviseren wij u een antizonnebrandcrème met een SPF van 
minimaal 30 te gebruiken. Wanneer u een langere tijd buiten bent adviseren wij u de 
antizonnebrandcrème elke 2 uur op te brengen.

Heliocare en Mesoestetic zonbeschermende middelen beschermen u tegen alle vormen van 
straling, zowel UVA, UVB, HEV en IR licht. Deze producten zijn verkrijgbaar in de praktijk. 

Zwemmen, sauna of actieve sporten na de behandeling of het laten uitvoeren van andere 
huidbehandelingen in het behandelgebied raden we af gedurende tenminste twee dagen. 

Voor vragen over de behandeling en/of de eventuele huidreacties, kunt u altijd contact 
opnemen met de huidtherapeut van Basic Skincare op +31 6 29 22 50 20.

Na uw behandeling

 

 

 

 


