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Verwijderen tatoeage/bestralingspuntjes/PMU 
 

Stoort u zich aan een tatoeage, vindt u het 

niet meer in uw levensstijl passen of vindt u 

de tatoeage simpelweg niet meer mooi? Hebt 

u last van de tatoeagepuntjes die zijn gezet 

bij aanvang van bestralingsbehandelingen? 

Bent u niet tevreden met uw permanente 

make-up? Bij Helon kunnen wij u helpen alle 

vormen van ongewenste tatoeages te 

verwijderen door middel van 

pigmentlaserbehandelingen. 

 

Hoe werkt de pigmentlaser? 
De TattooStar Effect Combo pigmentlaser 

werkt met meerdere golflengten (532nm, 

694nm en 1064nm), waardoor het mogelijk is 

om verschillende kleuren tatoeages te 

behandelen. De zeer korte laserpuls 

veroorzaakt een explosie van energie in het 

pigment waardoor de inkt opgewarmd wordt 

en uiteenvalt in zeer kleine deeltjes. Deze 

steeds kleiner gemaakte inktdeeltjes worden 

in de weken na de behandeling door het 

lichaam opgeruimd waardoor de verkleuring 

na elke behandeling vermindert.  

 

Resultaten 
Het aantal benodigde behandelingen en het 

resultaat hangt af van de volgende factoren: 

 De kleur van de tatoeage: over het 

algemeen reageren donkere kleuren als 

zwart, paars, groen en donkerblauw het 

best. Andere kleuren zijn ook te 

behandelen, maar bij lichte kleuren kan 

het resultaat minder goed zijn.  

 De diepte van de tatoeage: oppervlakkige 

tatoeages verdwijnen sneller dan dieper 

gelegen tatoeages. 

 De leeftijd van de tatoeage: hoe ouder de 

tatoeage hoe minder behandelingen er 

over het algemeen nodig zijn. 

 Wijze van tatoeëren: professioneel 

aangebrachte tatoeages hebben over het 

algemeen acht tot veertien 

behandelingen nodig. Amateurtatoeages 

kunnen meestal in drie tot acht 

behandelingen worden verwijderd. 

Hoewel we inmiddels vele tatoeages succesvol 

hebben verwijderd, kunnen we nooit 

garanderen dat de tatoeage bij iedereen 

geheel verdwijnt. Soms kunnen enkele lichte 

verkleuringen zichtbaar blijven. 

 

 

Doet het pijn? 
Het voelt als korte, hete speldenprikjes in de 

huid en kan gevoelig of pijnlijk zijn. Zo nodig 

kunnen we vooraf plaatselijk verdoven met 

een verdovende crème (Emla®). Over het 

algemeen geldt, hoe groter het te behandelen 

gebied, hoe vervelender de behandeling is en 

hoe meer huidreactie verwacht kan worden. 

 

Behandeling 
 De huid wordt na de behandeling eerst 

wit. Dit is een teken dat het pigment 

wordt verdampt. Vervolgens wordt de 

huid rood en treedt er zwelling op. Dit 

verdwijnt na dertig tot zestig minuten. 

 In enkele gevallen kunnen de laserstralen 

zo sterk zijn dat er onmiddellijk kleine 

puntbloedinkjes optreden. Deze 

bloedinkjes zijn onschuldig en helen snel. 
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 Na de behandeling kan de pijn nog even 

aanhouden. Het gevoel is te vergelijken 

met zonverbranding en kan bij een groter 

gebied enkele uren aanhouden. 

 Soms ontstaan er kleine blaren op de 

behandelde huid. Deze bevatten helder 

weefselvocht. De blaren drogen vanzelf 

en er ontstaat een korstje. Prik de blaren 

niet door. Dit vertraagt de genezing en 

vergroot het risico op littekenvorming. 

 

Bijwerkingen 
Bij naleving van de voorzorgsmaatregelen 

treden normaal gesproken geen bijwerkingen 

op. Toch zijn er situaties waarin de huid 

overgevoelig kan reageren: 

 Bij een donkere huid kan de behandelde 

huid soms donker verkleuren. Doorgaans 

verdwijnt deze ‘hyperpigmentatie’ vanzelf 

na drie tot zes maanden. In zeldzame 

gevallen is het echter blijvend. 

 Bij sommige patiënten blijft het 

behandelde huiddeel lichter dan de 

omringende huid. Deze ‘hypopigmentatie’ 

verdwijnt ook meestal na drie tot zes 

maanden. In zeldzame gevallen kan deze 

bijwerking ook blijvend zijn. 

 
Kosten 
De prijs van de behandeling is afhankelijk van 

het te behandelen gebied en bespreken we 

tijdens het intakegesprek. Een indicatie van 

de kosten is telefonisch verkrijgbaar of te 

vinden op onze website. 

 

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. 

(Indicatie: tatoeage op onderrug. Resultaat na 7 
behandelingen) 

 
Vergoeding 
Wij voldoen aan de voorwaarden van veel 
zorgverzekeraars om voor een eventuele 
vergoeding in aanmerking te komen. Dit 
betreft echter alleen behandelingen op 
medische indicatie. Controleer uw polis of 
vraag uw zorgverzekeraar naar de hoogte van 
de vergoeding en de eventuele voorwaarden.  

 

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 Oost Nederland 

Geerdinksweg 139-53 

7555 DL Hengelo 

Tel. 088 708 49 90 

helon.nl 

info@helon.nl 

http://www.helon.nl/
mailto:info@helon.nl

