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Toestemming  

Voordat u een cosmetische tatoeage of permanente make-up laat aanbrengen, vult u 
eerst een toestemmingsformulier in. Hierin staan een aantal vragen over uw 
gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor uw eigen veiligheid. 
 
Het toestemmingsformulier blijft in bezit van de behandelaar en wordt vertrouwelijk 
behandeld. 
 

Risico’s van permanente make-up (PMU) 

Het zetten van PMU brengt risico’s met zich mee.  
 Zorg daarom dat u goed bent uitgerust en genoeg heeft gegeten.  
 Stel de behandelaar op de hoogte van eventueel medicijngebruik, huidproblemen, 

allergieën, epilepsie en/of overgevoeligheidsreacties.  
 Controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar u een PMU wilt 

laten zetten, een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt 
volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 

 

Geen permanente make-up 

 Op plekken waar u het afgelopen jaar plastische chirurgie of radiotherapie heeft 
ondergaan.  

 Op een litteken dat minder dan een jaar oud is. 
 Op een plek waar minder dan 6 weken geleden PMU gezet is. 
 Op een plek waar minder dan 3 maanden geleden een PMU of tatoeage is weg- 

gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is. 
 Op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen.  
 Als je onder invloed bent van alcohol of drugs. 
 Als je zwanger bent. 
 
Daarnaast wordt het afgeraden om PMU te laten zetten als u één van de volgende 
aandoeningen heeft. 
 Diabetes. 
 Hemofilie. 
 Chronische huidziekte. 
 Allergie voor pigmentstoffen of andere materialen waarmee PMU wordt gezet. 
 Immuunstoornis. 
 Hart- en vaatafwijkingen. 
 
Heeft u één van deze aandoeningen, gebruikt u antistollingsmiddelen of antibiotica 
en wilt u toch een PMU? Overleg dan eerst met een arts. 
 

http://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/
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Het zetten van de permanente make-up  

Omdat er tijdens het zetten van PMU een wond ontstaat is er kans op besmetting van 
ziekten die via het bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Een 
hygiënische werkwijze is zeer belangrijk om te voorkomen dat een PMU gaat 
ontsteken.  
 
Let er in ieder geval op dat: 
 de huid voor het zetten van de PMU wordt schoongemaakt, gedesinfecteerden 

eventueel geschoren met een nieuw wegwerpmesje; 
 de naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor u worden gebruikt. De 

naalden zijn steriel verpakt, de inkt wordt in nieuwe inktcupjes gedaan en wordt 
alleen voor u gebruikt; 

 tijdens het zetten van de PMU schone tissues of eyepads worden gebruikt om de 
huid schoon te maken.  

 de behandelaar tijdens het zetten van de PMU handschoenen draagt en deze 
vervangt als hij/zij iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een tissue/eyepad 
of huid aanraakt. 

 de PMU na afloop wordt verzorgd. 
 

Nazorg 

Een permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en 
onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. 
Bovendien leiden wondinfecties tot een minder mooi PMU. Als u de PMU goed 
verzorgt, duurt het twee tot zes weken tot de behandelde huid genezen is. De 
behandelaar geeft schriftelijke uitleg over de nazorg van PMU. Lees dit goed door. 
 

Nazorginstructie 

Na afloop wordt de behandelde huid ingesmeerd met een verzachtende zalf of 
afgedekt met een zalfgaas en een steriele pleister. De dag erna mag de pleister 
verwijderd worden. U kan gewoon douchen. 
 
Instructie 
 Was de PMU met een milde niet-geparfumeerde zeep. 
 Dep de PMU na het wassen met een schone handdoek droog. 
 Smeer de behandelde huid in met de zalf die u van de behandelaar heeft gekregen 

of die hij/zij aanraadt. 
 
Belangrijk tijdens het genezingsproces 
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 Raak de behandelde huid zo min mogelijk aan (was eerst u handen voordat u de 
huid verzorgt). 

 Krab niet aan de behandelde huid. 
 Bedek de PMU niet met strakke of bevuilde kleding. 
 Vermijd (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden. 
 Stel de behandelde huid niet bloot aan zonlicht en ga niet onder de  zonnebank 
 
De behandelde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer de PMU 
daarom altijd in met zonnebrand. 
 
De PMU wordt meestal in drie keer aangebracht. Er zit telkens een rusttijd van zes tot 
acht weken tussen. 
 
Na twee tot drie jaar vervagen de kleuren. Het is dan mogelijk om de tatoeage bij te 
kleuren.  
 

Kosten 

Een PMU met medische indicatie wordt in de meeste gevallen door de 
zorgverzekering vergoed. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw 
zorgverzekeraar.  
 

Richtlijnen 

In Nederland is er een wet die van toepassing is op het aanbrengen van een PMU. Er 
zijn hygiënerichtlijnen opgesteld die de behandelaar moet naleven. Een keer per 
twee jaar worden de behandelaars hierop gecontroleerd door de Voedsel- en 
Warenautoriteit.  

Wanneer bellen? 

Neem contact op met uw behandelaar bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pus, 
kleurverandering van de wond en/of pijn. 
 

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u 
contact opnemen met mevr. K. Theissen, dermatografiste, polikliniek Plastische 
Chirurgie.  Zij is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 
uur. Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze brochure. 
 
Website 
www.veiligtatoeerenenpiercen.nl   

http://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/
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Eigen notities 
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Zuyderland Medisch Centrum 
Plastische chirurgie 
 
Afspraken polikliniek 
088 – 459 9705 
 
Openingstijden polikliniek 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur 
 
Bezoekadres polikliniek 
Locatie Sittard-Geleen meldpunt Oost 02 
Locatie Heerlen gebouw F 
 
Internetadressen 
www.zuyderland.nl/plastische-chirurgie 
www.zuyderland.nl 
 
 

http://www.zuyderland.nl/plastische-chirurgie
http://www.zuyderland.n/

