
PicoSure
Nationaal Huidcentrum is één van de twee klinieken in 
Nederland die met de PicoSure werkt. Dit is de nieuwste, 
meest veilige laser om tatoeages te verwijderen. Met deze 
laser verwijderen we zelfs permanente make-up en pas 
geplaatste tatoeages.  

Op verschillende websites staat verkeerde informatie over 
de PicoSure, onder andere dat de laser alleen zwart en blauw 
behandelt. Dit klopt niet. Wij verwijderen ook groene en 
rode inkten en kunnen - met het speciale handstuk (532nm) 
- zelfs rode inkt weglaseren. 

De PicoSure levert in picoseconden pulsen energie aan 
de huid. Voor de beeldvorming: een nanoseconde is 
een 10.000e van een seconde, een picoseconde een 
1.000.000.000.000e (biljoenste) van een seconde.  
De energie verbrijzelt de inkt in hele kleine deeltjes, die het 
lichaam vanzelf opruimt. 

Omdat de deeltjes veel kleiner zijn dan bij andere 
laserbehandelingen kan het lymfesysteem ze sneller 
afvoeren.

PicoSure versus andere lasers
Bij de traditionele Yag Q-swiched lasermethode zijn er 
10 tot 20 laserbehandelingen nodig om een tatoeage te 
verwijderen, vaak met lange rustpauzes (12-16 weken) om  
de vergruisde inktdeeltjes door het lichaam af te laten 
voeren. 

Daarnaast geven deze behandelingen veel warmte- 
ontwikkeling in de huid met soms zelf permanente 
littekenvorming tot gevolg.

Heb je spijt van je tatoeage of wil je ruimte maken voor een nieuwe? De dermatologen en huidtherapeuten van Nationaal 
Huidcentrum hebben veel kennis over de huid. In tegenstelling tot minder geavanceerde lasers verwijderen wij met onze 
PicoSure-laser alle kleuren. Ook bereiken we veel sneller het eindresultaat. Niet voor niets raden tatoeëerders en huisartsen de 
PicoSure aan voor het verwijderen van tatoeages!

Is het pijnlijk?
Het verwijderen van een tatoeage  
is best gevoelig, maar met ons 
koelsysteem dat tijdens de 
behandeling koude lucht over de 
tatoeage blaast, is het goed te doen. 
In de regel duurt een behandeling niet 
lang (40 seconden bij een tatoeage 
ter grootte van een pinpas). Erg grote 
tatoeages behandelen we meestal 
in delen. Na de sessie ervaar je een 
branderig gevoel, als een intensieve 
zonnebrand.

Cover-up
Wil je je tattoo laten coveren dan is het 
qua ontwerp soms beter als je je oude 
tatoeage lichter laat maken of (een 
gedeelte) laat verwijderen.

Ben je benieuwd hoe zo’n behandeling 
in zijn werk gaat? Bekijk dan op YouTube 
de video ‘spijt van tattoo’ van influencer 
OnneDi, die bij ons in 4 sessies haar 
tatoeage lichter liet maken voor een 
cover.

Voor de 
behandeling

Na de 
behandeling

@onnedi

Voor 1e behandeling

Na 3e behandeling

Gespecialiseerd in:Gespecialiseerd in:    dermatologie  •  liposuctie  •  haartransplantatie  •  injectables  •  huidverbetering  •  laserbehandelingen      dermatologie  •  liposuctie  •  haartransplantatie  •  injectables  •  huidverbetering  •  laserbehandelingen  
•  tatoeageverwijdering  •  cosmetische chirurgie •  tatoeageverwijdering  •  cosmetische chirurgie 

De PicoSure geeft geen littekenvorming en is altijd sneller. 
Gemiddeld genomen zijn er 3 tot 5 sessies nodig (met 
tussenpozen van 8 weken) voor een cover-up en 6 tot 8 
sessies voor een volledige tatoeageverwijdering.

Verwijderen van tatoeages

https://www.youtube.com/watch?v=57CdXoG_GOI&feature=youtu.be
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Gratis en vrijblijvend advies
Wil je meer informatie over de mogelijkheden? In een gratis 
en vrijblijvend consult bespreken we of tatoeageverwijdering 
geschikt is in jouw situatie. Zo ja, dan kunnen we meteen 
beginnen met het verwijderen van de tattoo. 

Je kunt ons ook eerst per WhatsApp een foto sturen. 

Meer informatie vind je op:
https://nationaalhuidcentrum.nl

Tatoeageverwijderen bij 
Nationaal Huidcentrum 

•  Sneller, veiliger en zonder littekens
•  Korter herstel
•  Bespaart tijd en reiskosten
•  Alle kleuren inkt, ook groen en blauw
•  Ervaren huidtherapeuten
•  FDA-goedgekeurde techniek
•  ISO-gecertificeerde kliniek
•  Centraal in Nederland

Contactgegevens

Nationaal Huidcentrum
Naarderpoort 2A
1411 MA Naarden

088 425 10 00

info@nationaalhuidcentrum.nl

Kost een behandeling met de PicoSure meer?
De kosten voor het verwijderen van een tattoo zijn 
afhankelijk van een aantal factoren. Factoren die invloed zijn, 
zijn onder andere de kleur(en) van de tatoeage, wanneer 
de tatoeage is gezet, hoe diep en wat voor soort inkt er is 
gebruikt.

Een tattoo verwijderen kan op andere plaatsen al vanaf 
€ 45,- per behandeling. Veelal wordt de behandeling  
uitgevoerd met een de Q-Switched YAG laser. De resultaten 
van deze laser zijn goed, maar er zijn vaak drie keer zoveel 
behandelingen nodig dan met de PicoSure-laser. De 
PicoSure is echter vele malen duurder dan de Q-switched 
lasers. Een totale prijs van behandelingen met De PicoSure is 
daarom ongeveer gelijk aan de totale prijs bij vergelijkbaar 
resultaat met de Q-Switched YAG.

Een rekensom:
12 behandelingen met Q-Switched YAG:
12 x € 45,- = € 540,- in totaal.

4 behandelingen met de PicoSure-laser:
4 x € 130,- = € 520,- in totaal.
 
Het grote voordeel bij behandeling met de PicoSure is dat 
je veel sneller van je ongewenste tatoeage af bent. Hierdoor 
bespaar je tijd en reiskosten.

https://nationaalhuidcentrum.nl/behandelingen/tatoeage-verwijderen/

