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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Tatoeage na borstreconstructie
Plastische chirurgie
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Inleiding
Na een borstreconstructie is het mogelijk om een tepeltatoeage te laten 
plaatsen. Dit kan ongeveer zes maanden na de tepelreconstructie. De 
tepeltatoeage is de laatste stap van de borstreconstructie en heeft als doel 
de ‘uiterlijke’ kwaliteit te verbeteren.De plastisch chirurg zal voor de ingreep 
hiervoor een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekering. De tatoeage 
van de tepel en het tepelhof wordt in de meeste gevallen vergoed.
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Voor de behandeling/ingreep
Het is belangrijk dat er geen bodylotion wordt gebruikt op de dag van de 
ingreep. Wanneer u bloedverdunners of antibiotica gebruikt, kunt u dit met 
de plastisch chirurg bespreken. Over het algemeen is de ingreep pijnloos. U 
kunt het plaatsen van een tatoeage zien als een ingreep. Zorg daarom dat u 
goed uitgerust bent en genoeg hebt gegeten en gedronken.

De behandeling wordt uitgevoerd door Ralph Moelker (cosmetisch 
pigmentatie specialist). De ingreep wordt gedaan op de polikliniek 
Plastische Chirurgie. De grootte, kleur en plaats van de tatoeage wordt dan 
meteen bepaald. Welke met een huidstift afgetekend wordt. Met naaldjes 
wordt een huidvriendelijke pigmentvloeistof onder de huid aangebracht. Dit 
is niet vervelend. Mocht het wel pijnlijk zijn, dan wordt extra verdoving 
onder de huid gebracht. De behandeling duurt ongeveer zestig minuten per 
tepel. De tatoeage wordt na afloop bedekt met vette gaasjes en verband. Na 
de behandeling kunt u gewoon zelfstandig naar huis.

Heeft u het verleden een allergische reactie hebben gehad bij het plaatsen 
van een tatoeage? Dan willen wij dat graag van te voren weten zodat wij 
passende maatregelen kunnen treffen tijdens en na de behandeling.
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Na de ingreep
Een tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en 
onhygiënisch handelen kunnen wondinfecties en littekenweefsel 
veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie 
tatoeage leiden. Wanneer u de tatoeage goed verzorgt, duurt het 2 tot 6 
weken tot de wond is genezen. In deze folder wordt de schriftelijke uitleg 
over de nazorg van de tatoeages toegelicht.

Behandel de onbedekte tatoeagewond tijdens de eerste week als volgt:

• Gebruik tijdens het douchen de eerste twee weken neutrale zeep;
• Smeer voor en na het douchen de tatoeagewond in met vaseline of een 

andere neutrale crème (bijvoorbeeld bepanthen).
• Dep de tatoeage na het wassen met een schone handdoek droog;
• Smeer de getatoeëerde huid twee keer per dag in met vaseline of een 

andere neutrale crème.
• Met name de eerste dagen kan de huid schrijnend of droog aanvoelen. 

Hierbij kan er vervelling van de huid ontstaan.

Zorg dat u tijdens het genezingsproces:

• De tatoeage-wond zo min mogelijk aanraakt (vooraf graag uw handen 
wassen);

• Niet krabt aan de tatoeage-wond;
• De tatoeage-wond niet bedekt met strakke en/of vervuilde kleding;
• In de eerste 4 weken (zwem)baden, sauna’s en/of stoombaden vermijdt;
• De tatoeage-wond niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank 

gedurende 2 weken vóór de ingreep en 5 weken ná de ingreep.
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Het eindresultaat
De kleur van het tepelhof kan direct na de ingreep nog wat aan de donkere 
kant zijn. In de eerste 4 tot 6 weken na de ingreep zal dit geleidelijk lichter 
worden. Het is mogelijk dat er soms kleur verloren gaat doordat er veel 
littekenweefsel aanwezig is.
In dit geval kan de behandeling worden herhaald om de juiste kleur te 
verkrijgen.

In de loop van de jaren kan de kleur van de tatoeage ook lichter worden 
door de afbraak van pigment. Het is daarom belangrijk om de huid te 
beschermen met een crème met beschermingsfactor 30 of 50 wanneer u 
zich blootstelt aan de zon.

Complicaties/problemen
Bij elke ingreep bestaat er een kleine kans op complicaties. Omdat er een 
schaafwondje ontstaat na het tatoeëren bestaat er een kleine kans op een 
ontsteking. In zeldzame gevallen reageert u allergisch op de gebruikte 
pigment kleurstoffen. Neem daarom bij toename van roodheid, koorts, 
pijnklachten of heftige jeuk contact op met het ziekenhuis.
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Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, 
stelt u die dan gerust aan uw behandelend plastisch chirurg of aan de 
assistente. Mocht u van mening zijn dat bepaalde informatie ontbreekt, dan 
vernemen wij dit graag van u. Wanneer zich thuis na de operatie problemen 
voordoen, neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie of 
buiten kantoortijden de Spoed Eisende Hulp.

Disclaimer
De behandelaar bevestigt dat de behandeling wordt uitgevoerd onder 
hygiënische omstandigheden, met daarvoor geschikte steriele 
instrumenten en veilige technieken en volgens EN 17169 en 
overeenkomstige nationale eisen.

Polikliniek Chirurgie, route 61 
T 010 297 52 20
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 – 16.30 uur
            
       
Belt u tijdens feestdagen, in het weekend, avond of nacht dan kunt u 
contact opnemen met de spoedeisende hulp, de SEH
T 010 297 53 00

www.ikazia.nl
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