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Medische tatoeage en permanente make-up 
  

Wat is het?  

Medische tatoeage en permanente make-up 
zijn behandelingen die ingezet kunnen 
worden bij bijvoorbeeld het ontbreken van 
een tepelhof na een borstreconstructie, het 
ontbreken van wenkbrauwhaartjes, of het 
camoufleren van witte littekens. De 
huidtherapeut brengt oplosbare 
pigmentstoffen in de huid met behulp van 
speciale technieken. Omdat de kleur 
geleidelijk zal vervagen, betekent dit dat de 
behandeling na verloop van een aantal jaren 
zal moeten worden herhaald.  
 
Indicaties medische tatoeage 
 Tepelhof en tepel inkleuren na een 

borstreconstructie (na bijvoorbeeld 

borstkanker). 

 Littekens inkleuren die qua kleur afwijken 

(bijvoorbeeld ten gevolge van 

brandwonden, snijwonden of 

automutilatie). 
 
Indicaties permanente make-up 

 Bij het geheel of gedeeltelijk ontbreken 

van wenkbrauwen (bijvoorbeeld door 

alopecia areata of chemokuren). 

 Voor het cosmetisch verfraaien en/of 

opvullen van bestaande wenkbrauwen en 

aanbrengen van permanente eye-liner. 
 
Intake 
Tijdens een intakegesprek wordt uw klacht in 
kaart gebracht en wordt beoordeeld of u 
veilig behandeld kan worden. Er wordt met u 
besproken welke techniek het meest geschikt 
voor u is en u krijgt informatie met 
betrekking tot eventuele voor- en nazorg. 
Indien er een oude medische tatoeage of 
permanente make-up aanwezig is, zal eerst 
worden beoordeeld of deze verwijderd moet 
worden of dat hier overheen kan worden 
behandeld. 
 

 

 
Behandeling 
Hoe de behandeling precies in zijn werk gaat, 
hangt af van de soort indicatie en de gekozen 
techniek. Voorafgaand aan de behandeling 
bepaalt de huidtherapeut altijd samen met u 
de gewenste kleur en vorm. Naar aanleiding 
hiervan wordt, wanneer van toepassing, het 
gebied nauwkeurig afgetekend. De technieken 
waar wij mee werken: 

 Dermatografie; een vorm van tatoeëren 

waarbij met speciale apparatuur middels 

een naaldje pigmentstoffen in de huid 

worden gebracht. Dit wordt vaak ingezet 

bij het inkleuren van littekens, het 

reconstrueren van een tepel en/of 

tepelhof en bij het geheel ontbreken van 

wenkbrauwen.  

 Microblading; een vorm van semi 

permanente make-up van de 

wenkbrauwen waarbij handmatig heel 

dunne hairstrokes in de bestaande 

wenkbrauw worden gezet met behulp van 

een speciaal mesje. De wenkbrauw zal 

hierdoor op een natuurlijke manier voller 

lijken. De techniek van microblading 

wordt voornamelijk ingezet bij mensen 

waarbij de natuurlijke wenkbrauw nog 

(deels) aanwezig is.  
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Voor beide technieken geldt dat de gekozen 
pigmentstoffen zo goed mogelijk de 
natuurlijke of gewenste haar- of huidskleur 
benaderen. Ook kunnen beide behandelingen 
als onaangenaam worden ervaren, maar zijn 
meestal erg goed te doen. Wanneer 
noodzakelijk kan de huid tijdens de 
behandeling worden verdoofd.  
 

Pigmentstoffen  
Bij Helon werken we uitsluitend met 
oplosbare pigmenten. De belangrijkste reden 
hiervoor is dat deze geen zware, mogelijk 
kankerverwekkende, metalen bevatten. 

 
Na de behandeling 
Na de behandeling kunnen kleine korstjes 
ontstaan. Meestal verdwijnen deze korstjes 
na ongeveer één week. In deze periode is het 
belangrijk dat u de nazorginstructies goed 
opvolgt en niet aan de korstjes krabt. 
 

Resultaat  
Een goed resultaat wordt, afhankelijk van de 
indicatie en gekozen techniek, meestal 
behaald na één tot drie behandelingen. Na de 
eerste behandeling kan het zijn dat de 
medische tatoeage of permanente make-up 
vervaagt of deels verdwijnt. Schrikt u niet als 
dit gebeurt. Tijdens de nabehandeling(en) 
wordt dit bijgewerkt. Over het algemeen 
begint het resultaat na ongeveer één jaar 
langzaam te vervagen. Bijwerken is daarom 
meestal nodig na één tot drie jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten en vergoeding  
De prijs van de behandeling is afhankelijk van 

de behandelmethode en locatie. Dit wordt 

besproken tijdens het intakegesprek. Een 

indicatie van de kosten is ook telefonisch 

verkrijgbaar of te vinden op onze website. Wij 

voldoen aan de voorwaarden van veel 

zorgverzekeraars om voor een eventuele 

vergoeding in aanmerking te komen wanneer 

er sprake is van een medische indicatie. 

Controleer uw polis of vraag uw 

zorgverzekeraar naar de hoogte van de 

vergoeding en de eventuele voorwaarden.  

 
Kwaliteit  
Alle behandelingen bij Helon worden 

uitgevoerd door huidtherapeuten van ZGT. 

Onze huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid, 

vallen onder de kwaliteitswet BIG, zijn lid van 

de Nederlandse Vereniging van 

Huidtherapeuten en ingeschreven in het 

Kwaliteitsregister Paramedici. Als eerste 

huidkliniek van Nederland voldoen wij aan de 

accreditatievoorwaarden van Qualicor Europe. 

Hiermee valt ZGT Helon onder de 

instellingsbrede accreditatie van ZGT. 

 
Wie zijn wij?  
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland 
biedt al meer dan 23 jaar een compleet scala 
aan behandelingen op het gebied van bijna 
elke vorm van huidproblematiek. Ons team 
staat dagelijks klaar met een enorme drive en 
passie om u letterlijk ‘beter in uw vel’ te laten 
voelen.  
 
Contact 
Helon Huid- en Laserkliniek 
Geerdinksweg 139-53 
7555 DL Hengelo 
Tel. 088 708 49 90 
helon.nl 
info@helon.nl 

https://helon.nl/
mailto:info@helon.nl

