plastische chirurgie

Medische tatoeage "dermatografie"
Uw behandelend specialist heeft in overleg met u een afspraak gemaakt voor
medische tatoeage van de tepel en/of tepelhof (dermatografie).
Bij medische tatoeage brengt een
gespecialiseerde
verpleegkundige/doktersassistente met
speciale apparatuur pigmentstoffen aan in de
huid. De pigmentstof die gekozen wordt,
benaderd de natuurlijke kleur van uw huid zo
goed mogelijk. De kleur wordt in overleg met
u gekozen.
Medische tatoeage is geschikt voor het
vervagen van littekens of het inkleuren van
geheel of gedeeltelijk ontbrekende
lichaamsdelen of huidskleur.
Het wordt zwangere vrouwen afgeraden om
een medische tatoeage te laten aanbrengen
in verband met verhoogde gevoeligheid voor
infecties.

Medische tatoeage in het ziekenhuis

Bij medische tatoeage in het ziekenhuis moet
worden voldaan aan strenge wettelijke eisen
op het gebied van apparatuur, hygiëne en
deskundige hulpverleners. Door een juiste
werkwijze en een juist gebruik van
apparatuur wordt voorkomen dat u besmet
wordt met bloed overdraagbare ziekten zoals
hepatitis B en C. Er is door de nauwkeurige
hygiënische voorschriften ook minder kans op
wondinfectie. Wondinfectie kan schadelijk zijn
voor het genezingsproces en kan het
resultaat van de tatoeage minder fraai
maken.
Voor de behandeling wordt u gevraagd een
toestemmingsverklaring in te vullen en te
ondertekenen. Hierin staat onder andere een
aantal vragen over uw gezondheid. Door dit
formulier te ondertekenen, geeft u aan dat u
geïnformeerd bent over medische tatoeage en
dat u akkoord gaat met de behandeling. Een
afschrift van uw toestemming komt in uw
medisch dossier. Bij patiënten onder de

zestien jaar moet de wettelijke
vertegenwoordiger meekomen naar ZGT om
dit formulier te ondertekenen. De wettelijke
vertegenwoordiger moet zich kunnen
legitimeren.

Behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich
op het afgesproken tijdstip bij het
behandelcentrum (route 0.4) in ZGT Hengelo.
De verpleegkundige/doktersassistente haalt u
hier op en vertelt wat er gaat gebeuren, ook
dan is er de mogelijkheid nog om vragen te
stellen. Het toestemmingsformulier moet voor
de behandeling ondertekend worden.
Bij medische tatoeage wordt gebruik gemaakt
van een tatoeageapparaat met een
pigmentnaald en pimentvloeistof. Vanwege de
goede hygiëne draagt de
verpleegkundige/doktersassistente tijdens de
behandeling handschoenen. De handschoenen
kunnen tijdens de behandeling verwisseld
worden als dit nodig is.
Voordat de tatoeage wordt aangebracht wordt
uw huid schoongemaakt en gedesinfecteerd.
Met hele kleine prikjes wordt de
pigmentvloeistof in uw huid aangebracht. Er
ontstaat hierdoor een soort schaafwond. Het
tatoeëren kan pijnlijk zijn, maar is vaak goed
te verdragen. Als u te veel pijn krijgt, kunt u
dit aangeven, zodat er rekening mee
gehouden kan worden. Ook zal er tijdens de
behandeling met een verdovende vloeistof
gewerkt worden om de pijn te minderen. Als
u allergisch bent voor lidocaïne moet u dit
van tevoren melden.
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Nazorg

 Na de behandeling kunt u een schrijnend
gevoel hebben in het wondgebied. De
tatoeagewond heeft tijd nodig om te
genezen. Met een goede verzorging is de
wond na circa een week weer genezen.
 Gedurende de eerste week dekt u de
wond af met vaseline + gaas/pleister.
 Op de wond ontstaat korstvorming.
Tijdens de wondgenezing kunnen zich ook
huidschilfers vormen. Tijdens het
genezingsproces mag u niet krabben in
het wondgebied, hiermee kunt u de
pigmentvloeistof verwijderen
 Gedurende de eerste twee weken mag u
niet zwemmen, niet in bad (douchen mag
wel), niet zonnebaden (ook niet onder de
zonnebank) en geen gebruik maken van
de sauna of bubbelbad.
 Sporten mag u hervatten na één week.
 Na een bepaalde tijd neemt de
kleurintensiteit van de pigmentvloeistof
af. Voor een optimaal resultaat heeft u
ongeveer drie behandelingen nodig. Eens
in de vijf jaar kan er een
onderhoudsbehandeling plaatsvinden om
het gewenste resultaat te behouden.

Risico’s en complicaties

Bij medische tatoeage bestaat het risico op
wondinfectie in de behandelde huid, dit kan
het resultaat van de tatoeage beïnvloeden.
Ook is er een kans dat de prothese
geïnfecteerd raakt en deze verwijderd zou
moeten worden.
Er kan soms ook een allergische reactie of
littekenvorming optreden.

Bij hevige roodheid, zwelling of wondvocht
moet u contact opnemen met de polikliniek
plastische chirurgie, telefoonnummer
088 708 52 45. Maandag t/m donderdag van
08:00 – 17:00 uur en vrijdag 08:00 – 16.30
uur.
In het weekend en buiten kantooruren kunt
contact opnemen met de spoedeisende hulp,
telefoonnummer 088 708 78 78.

Controle

Na zes tot acht weken komt u voor controle of
een vervolgbehandeling terug op het
behandelcentrum om eventueel de tatoeage
bij te werken. Deze afspraak wordt na uw
eerste behandeling aan u meegegeven.
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen,
moet u dit tijdig telefonisch doorgeven. Wij
kunnen dan iemand anders in uw plaats
uitnodigen. U kunt desgewenst een nieuwe
afspraak maken.
Voor informatie en vragen is het secretariaat
van onze polikliniek bereikbaar op maandag
t/m donderdag tussen 08:00 – 17:00 uur en
op vrijdag van 08:00 – 16:30 uur.

Wordt de behandeling vergoed?

De kosten van medische tatoeage in ons
ziekenhuis worden meestal vergoed door uw
zorgverzekeraar als u een medische indicatie
heeft. Bij twijfel adviseren wij u hierover
contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige
informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft,
kun je weloverwogen toestemming geven
voor een bepaalde behandeling of onderzoek.
Als iets niet geheel duidelijk is vraagt u de
behandelend specialist om uitleg. Het kan
handig zijn uw vragen van tevoren op papier
te zetten.
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U krijgt van de
verpleegkundige/doktersassistent informatie
hoe u de medische tatoeage moet verzorgen.
Na de behandeling kunt u direct weer naar
huis.

