
CACIQUE INK 
Atilio Sepulveda 

Kalversteeg 1E 

        9000 Gent 

          
 

 

 

Waarschuwing/ Risico’s van tatoeages:       
 

 

- Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling.  

 

- Een tatoeage is het aanbrengen van permanente inkt op de huid. Het verwijderen van 

een tatoeage met laser-behandelingen is een duur, lang en pijnlijk proces.  

 

- Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen 

worden dat men besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten zoals Hepatitis B en C.  

 

- Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door 

klant als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en de tatoeage 

er niet mooier op maken.  

 

- Indien de tatoeage dient ter camouflage van een bestraling- of operatielitteken, bespreek 

dit dan eerst met de arts door wie u bent behandeld of door wie u wordt gecontroleerd.  

 

- Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent, raadpleeg deze dan alvorens u 

besluit een tatoeage te laten zetten.  

 

- Het plaatsen van tatoeages op plaatsen waar zich bulten, moedervlekken, zwellingen of 

andere vormen van irritatie op het lichaam voordoen, kan het resultaat van de tatoeage 

beïnvloeden.  

 

- Vooraleer gestart wordt met het tattoeëren zal gevraagd worden of u lijdt aan 

aandoeningen als hemofilie, chronische huidziekten, contactallergie, diabetes, 

immuunstoornis, hart- en vaatafwijkingen. Indien u één of meerdere keren “Ja” moet 

antwoorden op deze vraag, is het ten sterkste afgeraden door te gaan met de 

behandeling.  

 

- Heb je bij een vorige tatoeage reeds specifieke (allergische) reacties gehad op een 

bepaalde kleur/inkt, laat het zeker aan de tattoo-artist weten!  

Bepaalde pigmentkleuren kunnen allergische reacties veroorzaken. De tatoeage kan dan 

vervormen en zelfs verdwijnen.  

Mensen kunnen ook een latexallergie hebben (latex zit soms in de materialen waarmee 

wordt gewerkt). Voordat men gaat tatoeëren moet een toestemmingsformulier worden 

ingevuld.  

Op het toestemmingsformulier wordt gevraagd of men bekend is met mogelijke 

allergieën. 

 

- Door een hogere gevoeligheid voor infecties is het bovendien afgeraden voor vrouwen 

om zich tijdens de zwangerschap te laten tattoeëren.   


