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Do’s en Don’ts bij nazorg van tattoo’s.  

De genezingstijd van een tatoeage bedraagt ongeveer een 1-2 weken.  

Basisregel bij het verzorgen van een tattoo is POH: proper, ontsmetten en hydrateren. 

Do’s:  

Direct na het tatoeëren is de getatoeëerde plek afgedekt met vettige zalf en transparante folie. 

Na ongeveer 8 uur de folie verwijderen en de tatoeage daarna goed wassen met koud water en 

milde ongeparfumeerde zeep totdat alle zalf resten weg zijn.  

Goed naspoelen tot alle zeep en zalf resten weg zijn en totdat je huid weer normaal aanvoelt en 

niet meer glibberig is van de zeep of zalf. 

De getatoeëerde plek daarna nog even met koud water naspoelen voor een betere 

doorbloeding en snellere en mooiere genezing. Op deze manier kunnen ook de poriën goed 

samentrekken.  

Hierna de tatoeage voorzichtig droog deppen met een schone handdoek of tissues. (niet 

wrijven) Soms komt dan nog wat inkt-residu vrij dus gebruik niet je mooiste witte handdoeken!  

Bespray je tatoeage vervolgens met een ontsmettende kleurloze spray. Bv. Hansaplast 

ontsmettende wondspray. Laat opdrogen.  

Tip: het is voor je tatoeage en de genezing beter als je deze, iedere keer na het wassen, een 

uurtje, onbedekt, aan de lucht laat drogen.  

Om de tattoo goed gehydrateerd te houden, raden we aan om vervolgens de zone in te wrijven 

met een natuurlijke, hydraterende olie.  

Herhaal het wassen, naspoelen, droog deppen, laten luchten en het aanbrengen van de olie 2 a 

3 x per dag, gedurende de eerste 7 dagen. 

Het doel is om je huid steeds gehydrateerd te houden, dit zal niet alleen het genezingsproces 

bevorderen, maar ook op lange termijn de kleurintensiteit ondersteunen.  

Don’t:  

Raak de tattoo niet te veel aan met je handen.  

Draag geen strakke kledij op de verse tattoo. Let ook op met wol of andere materialen die de 

huid extra kunnen irriteren. Vermijd te veel ‘frictie’ van kledij met de tattoo.  
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Als je een vuil werkje moet doen, kan je de huid altijd weer afplakken met plasticfolie en tape... 

maar ga door het reinigingsproces van zodra je klaar bent.  

De eerste 2 weken zijn zonnebank/bad/zwembad/sauna/wellness ten sterkste afgeraden! Dit kan 

zowel het gezond genezen als de kwaliteit van de tattoo in het gedrang brengen! Blijf ook uit de 

zon of dek je tattoo af bij het zonnebaden.  

Ook na deze eerste weken blijft het steeds aangeraden een hoge beschermingsfactor te 

gebruiken op je tattoo.  

Bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen of kleurverandering van de wond, of bij pijn ... 

neem altijd contact op met je huisarts.  

Extra aandacht: Grote voet-enkel-pols tatoeages kunnen de dagen na het tatoeëren opzwellen 

en beurs raken. U dient bij thuiskomst (indien dit zichtbaar is) de tatoeage koud te 

houden (afspoelen onder de koude kraan) en omhoog te houden. In de periode  dat de 

tatoeage opgezwollen is, dient u er geen zalf op te smeren omdat de huid niet afgesloten mag 

worden, zodoende kan de zwelling slinken.  

Tot slot:  

Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen een rol. Persoonlijke hygiëne is tijdens 

de genezingstijd van de tatoeages noodzakelijk. Raak de tatoeage zo min mogelijk aan wanneer 

deze niet na behandeld dient te worden zoals omschreven. 

 


