
 

  Proficiat ! Je hebt besloten een tatoeage / micropigmentatie te laten aanbrengen. 

 

 

Het aanbrengen van een tatoeage / micropigmentatie 

 

Tijdens het aanbrengen van een tatoeage / micropigmentatie worden met kleine naalden, inkt en 
pigmentstoffen onder de huid aangebracht. 

Hierdoor ontstaat een blijvende afbeelding. 

De inkt en pigmentstoffen voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. 

Vóór het aanbrengen wordt de huid gereinigd, gedesinfecteerd en zo nodig geschoren met een 
wegwerpscheermesje. 

Het aanbrengen moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren.  Daarom gebruiken we voor elke behandeling 
nieuwe, steriel verpakte naalden. 

Het correct gebruik van de apparatuur voorkomt dat je besmet raakt met bloed overdraagbare ziekten. 

 

Toestemmingsformulier 

 

Vanaf je 18de kan je bij MUANN terecht voor een tatoeage / micropigmentatie. 

Vóór de behandeling vragen we je een toestemmingsformulier in te vullen. 

In dit formulier staan onder meer een aantal vragen over je gezondheid. 

Het invullen van dit formulier dient voor je eigen veiligheid. 

Informeer ons vooraf over alles wat belangrijk zou kunnen zijn ( medicijngebruik, allergieën, 
overgevoeligheidsreacties, in behandeling bij een dermatoloog … ). 

Het toestemmingsformulier blijft in ons bezit en wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

Verzorging 

 

Een aangebrachte tatoeage / micropigmentatie is vergelijkbaar met een schaafwonde. 

Deze wonde heeft tijd en zorg nodig om te genezen.om  

Na het aanbrengen van de tatoeage / micropigmentatie wordt deze door MUANN verzorgd. 

Je ontvangt schriftelijke instructies i.v.m. de verdere verzorging van de tatoeage / micropigmentatie. 

Deze instructies worden samen mondeling overlopen. 

Voor een optimaal resultaat is een goede nabehandeling belangrijk 

Door slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen immers schadelijke infecties ontstaan. 

 

Neem daarom deze instructies ernstig ! 

 

 

 

    Met dit document willen we je preventief informeren over een aantal mogelijke risico’s.  

 

Je gezondheid. 

Laat geen tatoeage / micropigmentatie aanbrengen: 

• Bij het gebruik van antistollingsmiddelen 

• Op plaatsen waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan 

• Op een litteken dat minder dan één jaar oud is 

• Op geïrriteerde huid, bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen 

• Als je onder invloed bent van alcohol en/of drugs 

• Als je zwanger bent of borstvoeding geeft 

Indien je lijdt aan één of meerdere van onderstaande gezondheidsklachten raden we je sterk af een 
tatoeage / micropigmentatie te laten aanbrengen: 

• Diabetes 

• Hemofilie 

• Chronische huidziekte 

• Contactallergie 

• Immuunstoornis 

• Hart- en vaatafwijkingen 

Indien je lijdt aan één van bovenstaande gezondheidsklachten zal een schriftelijke toestemming    
van de behandelende arts gevraagd worden alvorens de tatoeage / micropigmentatie aan te brengen 

Ondanks schriftelijke toestemming behoudt MUANN zich het recht voor om het aanbrengen toch te weigeren. 

 

Tips 

Zorg dat je uitgerust bent en voldoende gegeten hebt. 

Indien je kort voor de behandeling ziek bent vraag dan om je behandeling te verplaatsen zodat je 
weerstand voldoende tijd heeft om zich te herstellen. 

Heb je nog vragen, ook in de periode nà de behandeling, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
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