Je hebt hem ooit laten zetten, in een opwelling of juist na lang nadenken, omdat
die tekst, naam of afbeelding veel voor je betekende. Maar in de loop der tijd zijn
je ideeën daarover veranderd en heb je eigenlijk alleen nog maar spijt van je
tatoeage. Je wil er zo snel mogelijk vanaf.

Tattoo verwijderen?
Dit moet je weten

In EMC ben
je verzekerd
van professionele
begeleiding door
dermatologen en
huidtherapeuten

‘Een tatoeage kunnen wij prima verwijderen.
Wij beschikken over de nieuwste technologie
op het gebied van tatoeage verwijderen’, vertelt
Sylvie Dekker. ‘Ikzelf vind dit een heel mooi
onderdeel van mijn vak als huidtherapeut.

Er zitten vaak bijzondere verhalen achter waarom
de tatoeage gezet is en waarom mensen deze
verwijderd willen hebben. We halen natuurlijk de
gewone tatoeages weg, maar je kunt ook denken
aan permanente make-up, tattoopuntjes na radiotherapie of straatvuil door een ongeluk. Laatst had
ik een dame met een blow-out. Dit is een tatoeage
waarbij de inkt uitloopt, waardoor er een grote vlek
om de tattoo heen komt. Het aanbod is heel divers.’

Soms blijft een tatoeage nog iets zichtbaar.
Dat noemen we een ‘ghost tattoo’. Ook dat is met
de PiQO4-laser beter te behandelen. Behalve
tatoeages kunnen we met de PiQO4-laser ook
oppervlakkige pigmentvlekken, ook wel ‘lentigo
solaris’ genoemd, behandelen. Hiervoor zijn
vaak maar 1 of 2
behandelingen
De PiQO4nodig.’

Alle behandelingen
worden uitgevoerd in
Tergooi Hilversum.
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De huidtherapeut: Sylvie Dekker

‘Als men hier op
consult komt, vragen
we waar ze de
tatoeage hebben
laten zetten en hoe
lang deze er al zit’,
vervolgt Sylvie haar
verhaal. ‘Ik bekijk wat
voor kleuren er zijn
gebruikt en of het
heel dik is ingekleurd
of juist oppervlakkig.
Afhankelijk van de
soort tatoeage en de
plek waar de tatoeage
zich bevindt, kan
ik een inschatting
maken hoeveel behandelingen er nodig zijn.’
Bij het verwijderen van de tatoeage maakt Sylvie
gebruik van de PiQO4-laser. De laser verwarmt
uitsluitend het pigment van de tatoeage-inkt, dat
vervolgens heel fijn vergruist. Het lichaam kan deze
kleine pigmentdeeltjes gemakkelijker opruimen.
Dit in tegenstelling tot veel andere lasers die het
pigment grover vergruizen.

Wist je dat …
… uit onderzoek van Advanced Dermatology blijkt dat 78% van de mensen
spijt heeft van één of meerdere tatoeages?
… in Nederland iedereen een laserapparaat kan aanschaffen en daarmee
behandelingen mag uitvoeren? Laat je daarom vooraf goed adviseren
door een professional die bekwaam en geschoold is!
… de PiQO4-laser ’s werelds snelste oplossing voor het verwijderen van
alle kleurentatoeages en pigment is?

Experts

!$

laser is ’s werelds
snelste oplossing
voor het verwijderen
van je tatoeage(s)

aan het woord
De dermatoloog: Karen Maijer
Er kan echter ook een andere dringende reden zijn waarom je zo snel
mogelijk van je tatoeage af wilt: je krijgt complicaties. Dermatoloog
Karen Maijer was tijdens haar opleiding in het VUmc in Amsterdam
nauw betrokken bij de oprichting van de Tattoopoli aldaar.
Karen: ‘Ik heb daar veel gezien
en ervaring opgedaan: van
infecties en contactallergieën tot
auto-immuunreacties in tattoos.
Sinds ik in mei 2021 in Tergooi
begonnen ben, behandel ik ook
de patiënten die met ernstige
complicaties na het zetten
van een tattoo hier op de poli
komen. De reguliere infecties
na het zetten van tatoeages
komen meestal bij de huisarts
terecht, maar de meer persisterende reacties worden naar ons
doorgestuurd. Patiënten zijn
vaak radeloos en hebben heftige
klachten, zoals pijn, jeuk en soms
ook grote wonden. Regelmatig
willen ze dat hun tatoeage er
meteen wordt uitgehaald.
Een veel voorkomende, vaak
langdurige, complicatie bij tatoeage is de contactallergische reactie.
Dit is voornamelijk een allergische reactie op een bepaald tatoeagepigment.
Rood is daar berucht om. De huid is dan helemaal verdikt, soms met korsten
erop en een enkele keer is het zo heftig dat er sprake is van een open wond.
Maar het kan ook ontstaan als reactie op groen, blauw of andere kleuren
pigment. Zwart daarentegen geeft vooral papulo nodulaire reacties. Hierbij
zijn kleine, zwarte, gladde bultjes te zien in de zwarte inkt. Het ontstaan van
infecties is daarentegen niet gerelateerd aan een specifieke kleur. Patiënten
met een chronische auto-immuun huidziekte, zoals bijvoorbeeld psoriasis,
lopen het risico dat de huidziekte zich manifesteert in de tattoo.
Voor de behandeling van deze allergische reacties, papulo nodulaire reacties,
et cetera kan lokale therapie, dus het smeren met corticosteroïden, soms
afdoende zijn. Anders kunnen injecties overwogen worden of systeem
therapie. Bij de meest heftige contactallergische reacties gebruik ik de
CO2-laser om de tattoo helemaal te verwijderen. In tegenstelling tot de
PiQO4-laser, waarbij je een mooi cosmetisch resultaat mag verwachten, krijg
je bij de CO2-laser wel verlittekening. Het is namelijk een verdampende laser:
een chirurgische laser die zich niet richt op één pigment, maar die laagje voor
laagje een stukje van je huid verdampt. Meestal is één behandeling afdoende.
Het betreft dus een heel andere indicatie, een heel andere laser én een heel
ander eindresultaat.’
Voor wie een tatoeage overweegt, heeft Karen een goed advies: ‘Ga in ieder
geval naar een erkende tattoospecialist of -artiest die goede recensies heeft.
En mocht je een bepaalde huidziekte hebben, overweeg dan goed of je
het waard vindt dat je huidziekte zich in de tattoo kan manifesteren. Het is
namelijk nooit te voorspellen, ook niet wanneer je een gezonde huid hebt,
of jij last krijgt van complicaties.’
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