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• Vanaf welke leeftijd mag je een tattoo verwijderen?  
Zoals alle cosmetische behandelingen is de minimumleeftijd 18 jaar. Tatoeages 
mogen onder die leeftijd ook niet gezet worden.

• Tattoo verwijderen nieuwe techniek / Tattoo verwijderen PicoSure 
laser 
Voor een tatoeage verwijdering met de traditionele Yag Q-swiched lasermethode 
zijn vaak 10 tot 15+ laserbehandelingen noodzakelijk, met lange rustpauzes  
(12-16 weken) om de vergruisde inktdeeltjes door het lichaam te laten afvoeren. 
Met de PicoSure laser wordt dit proces teruggebracht naar gemiddeld 4 tot 6 
behandelingen met 6-8 weken ertussen. Hierdoor duurt het verwijderen van een 
tatoeage niet 2 jaar maar gemiddeld een half jaar. Tevens zijn de meeste lasers 
niet in staat om alle kleuren te verwijderen. Met de PicoSure kunnen alle kleuren 
behandeld worden.

• Wat zijn de kosten van tattoo verwijderen?  
Dat is afhankelijk van de grootte van de tatoeage en in hoeverre deze helemaal 
ingekleurd is. Het starttarief is € 130,-. De huidtherapeute zal tijdens de intake de 
tatoeage opmeten en de prijs berekenen.

• Wat mag je niet/wel doen na het laseren van een tattoo? 
Je kunt direct na de behandeling bijna al je dagelijkse bezigheden weer  
oppakken. De eerste 24 uur is het belangrijk de behandelde plek droog te  
houden, wij zullen deze verbinden. We geven je schriftelijke instructies mee over 
het verzorgen van de tatoeage na de behandeling. Vermijd contactsporten en 
andere activiteiten die een goed herstel in de weg kunnen staan. Daarnaast is het 
belangrijk om het behandelde gebied de eerste 4 weken niet bloot te stellen aan 
zonlicht of zonnebanklicht zodat de huid goed kan herstellen zonder dat er  
pigmentproblemen optreden.

• Tattoo weglaseren tijdens zwangerschap 
Tijdens de zwangerschap kan een laserbehandeling voor pigmentschade zorgen. 
Ook moet het lichaam de inktdeeltjes van de tatoeage die door de laser  
vergruisd zijn afvoeren, dit is niet verstandig tijdens de zwangerschap.

• Wordt het verwijderen van een tattoo vergoed? 
Nee, aangezien de tatoeages vrijwillig gezet zijn en het verwijderen ervan  
cosmetisch is, wordt er niets vergoed. Alleen tatoeages die gezet zijn tbv  
bestraling (stipjes) kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden voor vergoeding 
in aanmerking komen.

• Is een tattoo verwijderen definitief? 
Ja, de inkt wordt vernietigd door de laser en afgevoerd door het lichaam. 
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• Complicaties na het laseren van een tattoo 
Na het laseren kunnen blaren ontstaan, wanneer je deze niet goed verzorgt kan er 
een infectie optreden. Het is dus belangrijk je aan de instructies te houden. Ook 
kan er een lichte plek achterblijven waar de tatoeage is verwijderd, in de regel  
verdwijnt deze vanzelf weer. Om te voorkomen dat er pigmentverschuivingen  
ontstaan dien je met de behandelde plek uit de zon te blijven gedurende de 
behandelperiode en deze goed te beschermen met een hoge factor.

• Hoe werkt tattoo laseren?  
De PicoSure laser levert in een zeer korte tijd pulsen van energie aan de huid. Deze 
energie verbrijzelt de inkt in de huid zodat er hele kleine deeltjes ontstaan. Deze 
deeltjes worden door het lichaam vanzelf opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt voor 
alle kleuren, dus ook voor kleuren die moeilijk te verwijderen zijn met andere 
lasers.

• Risico’s tattoo laseren 
Na het laseren kunnen blaren ontstaan, wanneer je deze niet goed verzorgt kan er 
een infectie optreden. Het is dus belangrijk je aan de instructies te houden. Ook 
kan er een lichte plek achterblijven waar de tatoeage is verwijderd, in de regel  
verdwijnt deze vanzelf weer. Om te voorkomen dat er pigmentverschuivingen  
ontstaan dien je met de behandelde plek uit de zon te blijven gedurende de 
behandelperiode. 

• Hoeveel behandelingen heb je nodig?  
Gemiddeld zijn er met de PicoSure laser 4 tot 6 behandelingen nodig. Dit hangt 
echter af van het soort inkt, hoe lang te tatoeage er al is en hoe diep deze gezet is.

• Om de hoeveel weken een tattoo weglaseren? 
Tussen de behandelingen is er een pauze van 6-8 weken waarin het lichaam de 
inktdeeltjes zal afvoeren en de huid zich kan herstellen.

• Hoe lang duurt een tattoo weglaseren? 
Dat is afhankelijk van de grootte van de tatoeage. Een kleine tatoeage neemt 
slechts een minuut of 10 in beslag. 

• Kan ik een net gezette tattoo verwijderen?
Zodra de huid genezen is kan de tatoeage al worden verwijderd, dat is in de regel 
al na enkele dagen.
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