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Piercings en tattoos,
waar moet je op letten?

INFORMATIE VOOR JONGEREN – VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan het zetten van piercings en tattoos zitten risico’s. Deze folder beschrijft
hoe het zetten van een piercing of tattoo gaat en wat de risico’s zijn.
Tatoeage/tattoo
Met een elektrische naald wordt een kleurstof vlak onder de huid gebracht.
Hiermee kan een tekening in de huid gezet worden. De tekening blijft je hele
leven zitten.

Piercing
Een naald doorboort de huid. Daarna wordt er een ring of een staafje in aangebracht.
Leeftijd
– Volgens de wet mag je pas een tattoo of piercing laten zetten als je ouder
bent dan 12 jaar. Een uitzondering hierop is een piercing in je oorlel.
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– Tot je 16e jaar kun je beter geen piercing of tattoo laten zetten omdat je
lichaam nog groeit.
– Ben je nog geen 16? Dan moet een ouder/verzorger met legitimatiebewijs
meekomen naar de studio en het toestemmingformulier ondertekenen.
– Ben je ouder dan 16 jaar? Dan vul je zelf een toestemmingsformulier in.
Risico’s
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De tattoo of piercing moet steriel aangebracht worden
Voor het aanbrengen van de tattoo wordt de huid gedesinfecteerd.
De naald of het sieraad komen uit een dichte en steriele verpakking.
De naald of het sieraad worden niet met blote handen aangeraakt.
De tatoeëerder/piercer draagt onderzoekshandschoenen.
Bij een tattoo wordt de inkt speciaal voor jou in cupjes gedaan. De overgebleven inkt wordt weggegooid.
– Tijdens het aanbrengen van de tattoo worden schone tissues gebruikt.
– Na afloop wordt de tattoo verzorgd en afgedekt.
– Bij het piercen mag je géén verdovingsprik krijgen.
Als het aanbrengen van de tattoo of piercing niet op een steriele manier
gebeurt, kan je huid heftig reageren of ontsteken en je hebt kans op Hepatitis
B of C. Dit zijn ernstige ziektes die blijvende beschadigingen kunnen veroor
zaken aan de lever.
2. Verzorg de wond goed
Een pas aangebrachte tattoo lijkt op een schaafwond. Als je de wond goed verzorgt, is deze na ongeveer 1 week genezen. Als een piercing net is gezet, kun
je dit vergelijken met een diepe vleeswond. Deze wond heeft meer tijd nodig
om te genezen. Je krijgt schriftelijke informatie van de tatoeëerder/piercer
over hoe je de wond moet verzorgen. Neem contact op met de huisarts als je
toch last krijgt van de tattoo/piercing wond (wordt hevig rood, zwelt, er komt
pus of wondvocht uit).

– Het is niet verstandig een piercing te laten zetten als je een chronische
ziekte of huidaandoening hebt of medicijnen slikt.
– Er kan littekenweefsel ontstaan op de plaats van de piercing.
– Een tongpiercing is slecht voor je gebit.
Wil je een tattoo of piercing?
Laat je alleen tatoeëren of piercen bij een studio met vergunning.
Neem alléén een tattoo of piercing als je:
– ouder bent dan 16 jaar;
– 100% zeker weet dat je een tattoo/piercing wilt;
– heel goed weet wat de risico’s kunnen zijn;
– heel goed weet dat een tattoo een leven lang blijft.

Wil je meer informatie? Kijk eens op www.ggdnog.nl/jeugdgezondheid
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Je eigen gezondheid
Zorg dat je goed uitgerust bent en goed hebt gegeten.
Breng de tatoeëerder/piercer op de hoogte van belangrijke zaken.
Je mag niet onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
Zet geen tattoo op een wijnvlek of op een moedervlek.
Laat je niet tatoeëren als je lijdt aan: diabetes, hemofilie, een chronische
huidziekte, een contactallergie, een immuunstoornis of hart- en vaat
afwijkingen.

Heb je na het lezen van deze flyer nog vragen? Neem dan contact op met
GGD Noord- en Oost-Gelderland: T 088 – 443 32 00.

