Patiënteninformatie

Medische tatoeage
Bij de polikliniek Plastische Chirurgie
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een medische tatoeage te laten aanbrengen.
Op dit blad krijgt u informatie over het aanbrengen van een medische tatoeage. U vindt de
polikliniek Plastische Chirurgie op niveau 1. Volg route 7-1 (blauw
U komt in aanmerking voor een medische tatoeage bij bepaalde aandoeningen zoals:
• Tepel reconstructie na een borstreconstructie of borstverkleining.
• Een tatoeage in het gezicht zoals wenkbrauwreconstructie na alopecia ( ten gevolge van
chemotherapie).
• Bijkleuren van littekens na een ongeval, verwonding, brandwonden of een chirurgische
ingreep.
• Bijwerken van lippenrood na een schisis (gespleten lip/verhemelte) of na een ongeval.
• Depigmentatie (witte vlekken) van de huid als gevolg van vitiligo.
• Permanente make-up kan vanuit cosmetisch oogpunt een uitkomst bieden bij het
ontbreken van wenkbrauwen of wanneer de kleur erg licht is. Een eyeliner geeft een
verzorgd uiterlijk.
Voorafgaand aan de behandeling bespreekt de plastisch chirurg de verschillende mogelijkheden
met u. Het plaatsen van een medische tatoeage kan vanaf ongeveer drie maanden na de
reconstructie, wanneer de huid voldoende tot rust is gekomen.
Voorbereiding
Er is geen voorbereiding nodig.
De behandeling
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de
polikliniek Plastische Chirurgie.
De dermatografiste brengt de tatoeage aan op uw
huid. Dit doet hij/zij door het inbrengen van
kleurstoffen in de huid met fijne naaldjes. Wanneer
het pijnlijk zou zijn kan er een lokale verdoving
gebruikt worden.
De tatoeage wordt meestal in twee tot drie keer aangebracht. Hier tussen zit een rusttijd van zes
tot acht weken. Door de tatoeage in meerdere keren aan te brengen kan een optimale kleur
verkregen worden en wordt de huid zo min mogelijk beschadigd.
De behandeling duurt ongeveer één uur. Na de behandeling kunt u direct naar huis.
Weer thuis
Doordat de pigmenten nog niet in de huid opgenomen zijn, zal de kleur donkerder zijn dan het
uiteindelijke resultaat. Het behandelde gebied kan lijken op een lichte schaafwond en is meestal
licht gezwollen. Na de behandeling moet u de tatoeage zeven dagen droog houden.
Dit betekent dat u niet mag douchen, zwemmen of naar de sauna gaan. U moet tweemaal per
dag de tatoeage invetten met vaseline. Deze krijgt u mee na de behandeling. Na een week mag u
weer gewoon douchen. De tatoeage gaat vervellen. Dit is een normaal verschijnsel. U kunt de
tatoeage soepel houden door bodylotion te gebruiken.
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Welk resultaat kunt u verwachten?
Bij het aanbrengen van een medische tatoeage probeert de dermatografiste de kleur zoveel
mogelijk aan te passen aan de wens van u als patiënt. Houdt u er rekening mee dat dit nooit voor
honderd procent lukt. Een tatoeage vervaagt na verloop van tijd. Met één nieuwe behandeling
kunnen wij de kleur weer ophalen.
Mogelijke complicaties
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de tatoeages worden aangebracht bestaat een kleine
kans op complicaties zoals een infectie van het getatoeëerde gebied.
Problemen thuis
Wij vragen u contact op te nemen met de polikliniek Plastische chirurgie als:
• Na één tot twee weken nog steeds een open plekje aanwezig is op de getatoeëerde plek.
• De huid rond de tatoeage rood wordt of als er pus uit het wondje komt. Dit kan wijzen op
een infectie.
• Een allergische reactie optreedt, bijvoorbeeld jeuk of huiduitslag.
Controle
U krijgt, in overleg met de dermatografiste, een afspraak mee voor controle bij de polikliniek
Plastische Chirurgie.
Vergoeding
De kosten van de behandeling worden meestal vergoed door de zorgverzekering.
Het is verstandig, na overleg met uw behandelend arts, een machtiging aan te vragen bij uw
zorgverzekeraar. Toch adviseren wij om altijd uw polis na te kijken en informatie te vragen bij uw
zorgverzekering
Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, stel deze gerust. Wij zijn graag bereid uw
vragen te beantwoorden
Polikliniek Plastische Chirurgie

043-387 70 00

Website
• www.mumc.nl
• www.dieplap.nl
• www.gezondidee.mumc.nl
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