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Verwijderen permanente make-up 

Wanneer u niet (meer) tevreden bent met het 
resultaat van uw permanente make-up (PMU) 
kan dit een grote impact hebben op uw 
dagelijks leven. Gelukkig is het meestal 
mogelijk om dit veilig en effectief te 
behandelen. 
 
Hoe werkt het? 
Voor het verwijderen van permanente make-
up hebben wij twee behandelingen.  
 Pigmentlaserbehandeling: 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. 

 Whipe off: Middels het tatoeage apparaat 
wordt de whipe off vloeistof in de huid 
gebracht. De zouten in de vloeistof zullen 
zich hechten aan de inkt en er ontstaat 
een oppervlakkig schaafwondje. Wanneer 
dit hersteld is, zal de inkt samen met het 
korstje de huid verlaten en de kleur na 
elke behandeling lichter worden. 
  

Welke behandeling het meest geschikt voor u 
is, is afhankelijk van onder andere de kleur 
van de inkt en wordt tijdens het 
intakegesprek met u besproken. 
 
Resultaten 
Het aantal benodigde behandelingen en het 
resultaat hangt af van de volgende factoren:  
 De kleur van de PMU: over het algemeen 

reageren donkere kleuren als zwart, 
donkerblauw en donkerbruin het best op 
pigmentlaserbehandelingen. Bij lichte, 
roodbruine kleuren wordt de whipe off 
vloeistof ingezet. 

 De leeftijd van de PMU: hoe ouder de 
PMU hoe minder behandelingen er over 
het algemeen nodig zijn. 
  

Hoewel we inmiddels veel permanente make-
up succesvol hebben verwijderd, kunnen we 
nooit garanderen dat kleur bij iedereen 
geheel verdwijnt. Soms kunnen enkele lichte 
verkleuringen zichtbaar blijven. Wanneer 
nodig en/of gewenst, kan nieuwe permanente 
make-up gezet worden na het afsluiten van 

het behandeltraject. 
Links: voor behandeling. Midden: na 7 pigmentlaser 

behandelingen. Rechts: resultaat na microblading. 

 
Doet het pijn? 
Het verwijderen van permanente make-up 
gebeurt doorgaans zonder verdoving. Het 
voelt als korte, speldenprikjes in de huid en 
kan gevoelig of pijnlijk zijn. Bij 
pigmentlaserbehandelingen mag de huid 
eventueel oppervlakkig verdoofd worden met 
een verdovende crème (Emla®), bij de whipe 
off methode mag dit helaas niet. 
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Na de behandeling 
 Pigmentlaserbehandelingen: de 

behandelde huid wordt eerst wit. Na 
enkele minuten wordt de huid rood en 
treedt er zwelling op. Dit verdwijnt na 
dertig tot zestig minuten. In enkele 
gevallen kunnen er kleine 
puntbloedinkjes optreden. Deze 
bloedinkjes zijn onschuldig en helen snel. 
Soms kunnen kleine blaasjes ontstaan. 
Deze bevatten helder weefselvocht en 
drogen vanzelf in. Prik de blaren niet 
door. Dit vertraagt de genezing en 
vergroot het risico op littekenvorming. 
Donkere haren die zich in het gebied 
bevinden zullen wit worden en meestal 
ook blijven. Wanneer de haar uitvalt, zal 
hij daarna terugkomen in de 
oorspronkelijke haarkleur. 

 Whipe off: De whipe off vloeistof wordt 
puntsgewijs in de huid gebracht met het 
tatoeage apparaat. De huid kan na de 
behandeling wat rood en gezwollen zijn. 
Het is erg belangrijk dat het 
oppervlakkige schaafwondje dat ontstaat, 
7 tot 10 dagen droog gehouden wordt. 
Het kan voorkomen dat de permanente 
make-up na de eerste behandeling 
donkerder wordt. Dit gebeurt als de huid 
al eerder gesloten is dan de inkt zijn weg 
naar buiten heeft gevonden. De inkt ligt 
dan oppervlakkiger in de huid en zal na 
de volgende behandeling alsnog gaan 
oplichten. 

 
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. 

 Wanneer korstjes natgemaakt worden of 
er aan gekrabd wordt, kan het 
genezingsproces verstoord raken 
waardoor het risico op littekenvorming 
verhoogd.  

 
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. 

 

Kosten en vergoeding 
De prijs van de behandeling is afhankelijk van 

de behandelmethode en wordt besproken 

tijdens het intakegesprek. Een indicatie van 

de kosten is telefonisch verkrijgbaar of te 

vinden op onze website. Helaas wordt deze 

behandeling doorgaans niet vergoed. 

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

