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Toestemmingformulier
Gegevens tatoeëerder en cliënt

Naam tatoeëerder:

Bedrijfsnaam en adres:

Naam cliënt:

Adres en contactgegevens:

Geboortedatum cliënt:

Overlegd document om leeftijd aan te tonen:

Korte beschrijving van de uit te voeren tatoeage en de plaats op het lichaam van de cliënt:

Registreer dat de medische voorgeschiedenis en de gezondheidstoestand van de cliënt zijn gecontroleerd, en 

registreer het advies dat is gegeven:

Bevestiging dat de cliënt geïnformeerd is over bijwerkingen, risico's en mogelijke complicaties:

○     Ik ben geïnformeerd over de risico's en mogelijke complicaties en ik begrijp deze informatie.

Bevestiging dat de cliënt geïnformeerd is over de vereiste nazorg:

○     De nazorgprocedure is duidelijk aan mij uitgelegd en ik begrijp welke handelingen ik moet uitvoeren en welke   
        voorzorgsmaatregelen ik moet treffen. Ik heb mijn eigen exemplaar van de nazorgprocedure op papier 
        gekregen.

Gebruikte inkten en naalden (Vermeld de kleur, merknaam, leverancier/fabrikant en de - batch en partij- ('lot'-)num-
mers van de gebruikte tatoeage-inkten. Vermeld de gebruikte naalden aan de hand van de configuratie, leveran-
cier en de batch en partij- ('lot'-) nummers.):

Verklaringen

Verklaring van de cliënt:
• "Ik bevestig dat ik de bovenstaande informatie en verklaringen naar eer en geweten heb gegeven en dat ze 

correct zijn; dat ik de leeftijd heb waarop ik zelf toestemming mag geven voor deze behandeling; dat ik momen-
teel niet onder de invloed verkeer van alcohol of drugs of van andere stoffen die mijn beleving, vrije wil en 
oordeelsvermogen kunnen beïnvloeden."

• "Ik geef toestemming dat het tatoeëren zoals beschreven wordt uitgevoerd door Daisy Schrijver."
• "Ik heb de bijlage bij dit toestemmingsformulier in overweging genomen."
• "Ik bevestig dat de tatoeëerder dit toestemmingsformulier in dossier mag houden."
• "Ik ben mij bewust van en aanvaard de risico's en mogelijke complicaties in verband met getatoeëerd worden."

Handtekening cliënt:

Datum:

 
Verklaring tatoeëerder:
• "Ik bevestig dat het tatoeëren onder hygiënische omstandigheden met geschikte steriele instrumenten en 

veilige technieken en volgens EN 17169 of overeenkomstig nationale eisen wordt uitgevoerd."
• "Voor deze behandeling dien ik geen enkele vorm van verdoving toe.”
• “Ik bevestig dat aan de cliënt een afschrift van dit ondertekende toestemmingsformulier is aangeboden en dat 

de cliënt het advies heeft gekregen de informatie te bewaren.”

Handtekening tatoeëerder:

Datum:

Nazorginstructie
Tatoeëren veroorzaakt letsel dat de ongeschonden toestand van de huid verstoort en een toegang biedt voor 
micro-organismen. Een pas gezette tatoeage, die onder hygiënische omstandigheden op schone en gezonde huid 
is aangebracht, kan als een eenvoudige oppervlakkige wond worden beschouwd. Goede nazorg bevordert snelle 
wondgenezing en vermindert het risico op infecties. 

Behandel de tatoeagewond als volgt:
• Was uw handen alvorens een wond te verzorgen.
• Verwijder het niet-klevende verband, de kunststoffolie of het gaasje.
• Was de tatoeage voorzichtig, alleen met schone handen, koud of lauw water en een hypoallergene milde 

zeep.
• Spoel de zeep grondig af. Dep de tatoeage droog met een schone handdoek of papieren handdoek, of laat 

de tatoeage aan de lucht drogen. Niet droog vegen of wrijven.
• Breng een dun laagje hypoallergene nazorgzalf aan.
• Dek de tatoeage eventueel opnieuw af met een nieuw(e) niet-klevend verband of kunststoffolie.
• Herhaal stap 1) t/m 5) twee- of driemaal per dag gedurende 3 dagen. Er ontstaat een zachte, soepele korst die 

de tatoeage afdekt.
• Blijf na drie dagen de tatoeage vettig houden met een hypoallergene nazorgzalf totdat de korst volledig is 

verdwenen. 
• Wanneer de korst volledig is verdwenen, behoort er gedurende (2 tot 3) weken een aantal malen per dag een 

parfumvrije vochtinbrengende lotion aan te brengen om te voorkomen dat de tatoeage droog wordt.

Tijdens de herstelperiode te vermijden activiteiten:
• Vermijd het nemen van een bad, zwemmen en saunagebruik totdat de tatoeage volledig is genezen. Douchen 

is aanvaardbaar, overeenkomstig het advies van de tatoeëerder.
• Vermijd gedurende ten minste twee maanden blootstelling aan de zon en kunstmatig zonnen (zonnebank) om 

zo het risico van abnormale pigmentatie te voorkomen. Als blootstelling aan de zon niet kan worden vermeden, 
kunnen er zonnebrandmiddelen met een hoge beschermingsfactor worden gebruikt, maar dan alleen op een 
volledig genezen tatoeage. De bescherming die zij bieden is echter beperkt. Een nog niet volledig genezen 
tatoeage behoort niet te worden blootgesteld aan direct zonlicht en behoort, indien blootstelling niet kan 
worden vermeden, te worden afgedekt. Zonnebrandmiddelen behoren alleen te worden gebruikt op volledig 
genezen tatoeages.

• De kleding die tijdens de herstelperiode wordt gedragen en in contact komt met een pas gezette tatoeage, 
moet schoon zijn.

• Verwijder geen korstjes of losse huid tijdens de herstelperiode en vermijd krabben.
• Huiddesinfectiemiddelen (antiseptisch) kunnen het genezingsproces verstoren. Antibiotica kunnen ertoe leiden 

dat bacteriën resistent worden voor antibiotica en kunnen tot allergieën leiden. Gebruik deze niet zonder 
medisch advies.

Normale tekenen
• Vochtafscheiding (van heldere of roze vloeistof vermengd met tatoeage-inkt) is een normaal verschijnsel gedu-

rende de eerste dagen. Bij overmatige afscheiding raakt het verband verzadigd en gaat het lekken. In deze 
situatie wordt geadviseerd het verband vaker te vervangen.

• Roodheid binnen het getatoeëerde gebied.
• Een lichte zwelling is de eerste uren tot dagen normaal, maar behoort elke dag minder te worden.
• Binnen de eerste 12 h na het tatoeëren kunnen zich koorts of koude rillingen voordoen; als dit aanhoudt of 

ernstig wordt, behoort het te worden gezien als een teken van infectie en is onmiddellijk medische hulp nodig.

Abnormale tekenen
• toenemende vochtafscheiding;
• afscheiding van geelachtige of groene plakkerige vloeistof;
• een onaangename geur;
• toenemende pijnlijke roodheid die zich rond de getatoeëerde plek verspreidt;
• toenemend kloppen en branden in en rond de getatoeëerde plek;
• immobiliteit of problemen bij het bewegen van een ledemaat, vinger, teen of ander lichaamsdeel;
• rode lijnen die zich over de huid verspreiden; bijvoorbeeld rode lijnen die vanaf een recente tatoeage op de 

pols of hand lopen en doorlopen over de onderarm en naar de bovenarm. Dit kan verband houden met bloed-
vergiftiging. Indien dit wordt geconstateerd, behoort er onmiddellijke medische hulp te worden ingeroepen;

• hoge koorts of aanhoudende koorts en griepachtige verschijnselen zijn tekenen van ernstige infectie. Indien dit 
wordt geconstateerd, behoort er onmiddellijke medische hulp te worden ingeroepen.

Hoe te handelen bij een infectie?
Raadpleeg uw arts of een lokale gezondheidsprofessional. De tatoeëerder behoort ook op de hoogte te worden 
gesteld. Mensen met bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes, immunosuppressie, enz.) lopen een groter 
risico op wondinfectie. Zij behoren onmiddellijke medische hulp in te roepen als er zich tekenen van infectie 
voordoen.

Bijwerken
Het kan zo zijn dat de tatoeage bijgewerkt moet worden nadat het genezen is. Je kan de tatoeage tot 6 maanden 
na het laten zetten gratis bij laten werken. Na deze periode wordt een vergoeding gevraagd.

Informatie over de risico’s van tatoeages
Het aanbrengen van tatoeages brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg 
hebt gegeten. Stel de tatoeëerder op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, 
epilepsie en overgevoeligheidsreacties. En controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je 
een tatoeage wilt laten zetten, een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de 
hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Laat geen tatoeage aanbrengen:
• op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
• op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
• op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd;
• op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weg gelaserd of waar de laserwond nog 

niet genezen is;
• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
• als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
• als je zwanger bent;
• als je borstvoeding geeft;
• als je aan een antibioticakuur zit en 14 dagen na deze antibioticakuur.

Er worden geen tatoeages aangebracht bij personen jonger dan 18.

Daarnaast wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten als je last hebt van één van de volgende
aandoeningen:
• een bekende allergie (met inbegrip van latexallergie);
• diabetes;
• hemofilie of een andere stollingsziekte;
• sarcoïdose;
• een huidziekte;
• een auto-immuunziekte;
• aandoeningen die leiden tot een gecompromitteerd immuunsysteem;
• hart- en vaatziekten;
• littekenweefsel waaronder keloïden;
• huiddelen die beschadigd of abnormaal lijken, waaronder moedervlekken;
• allergie voor tatoeagematerialen of -inkt.

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch een tatoeage? 
Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.
Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico’s op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.

Het zetten van de tatoeage
• Omdat er tijdens het tatoeëren een wond ontstaat, is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed 

worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de tatoeëerder hygiënisch werkt. Een 
hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe tatoeage gaat ontsteken. 

• Let er in ieder geval op dat de huid voor het tatoeëren wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd en eventueel 
geschoren met een nieuw wegwerpscheermesje;

• de naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor jou worden gebruikt. De naalden zijn per stuk verpakt, inkt 
zit in kleine inktcupjes;

• tijdens het tatoeëren schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken;
• de tatoeëerder tijdens het zetten van de tatoeage handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets 

anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, een tissue of je huid;
• de tatoeage na afloop wordt verzorgd en afgedekt.

Nazorg
Een nieuwe tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling 
kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie 
tatoeage leiden. Als je de tatoeage goed verzorgt, duurt het twee tot zes weken tot de wond genezen is. 
De tatoeëerder geeft schriftelijke uitleg over de nazorg van tatoeages. Lees dit goed door.
De tatoeëerder mag geen plaatselijke verdoving aanbrengen en mag dezelfde plek niet opnieuw tatoeëren 
voordat deze volledig is genezen.
Indien nodig behoort de cliënt van de tatoeëerder het advies te krijgen medisch advies in te winnen.

Blootstelling aan lichaamsvloeistoffen
Deze noodprocedure behoort onmiddellijk te worden toegepast indien blootstelling plaatsvindt of beseft of ontdekt 
wordt dat blootstelling heeft plaatsgevonden:

• Stop met het tatoeëren.
• Doe handschoenen uit.
• Zuig de wond niet uit.
• Was de wond grondig met zachte vloeibare zeep onder stromend warm water.
• Gebruik geen harde borstel.
• Indien de blootstelling de ogen, neusholte of het oogslijmvlies betreft, spoel deze onmiddellijk gedurende (5 tot 

10) min met water (gebruik kraanwater, of steriel water als dat beschikbaar is).
• Indien de mond is verontreinigd, spoel deze dan grondig uit met kraanwater.
• Snij- of prikwonden behoren met een waterdichte pleister te worden afgedekt.
• Waar er een aanzienlijke verontreiniging is van intacte huid, verwijder verontreinigde kleding en was alle betrof-

fen plekken met veel water.
• Vraag medisch advies bij de lokale spoedeisende hulp, aangezien een profylactische behandeling (indien 

vereist) idealiter binnen 1 h en niet later dan 72 h na het incident moet worden uitgevoerd. Een zo snel mogelijke 
respons is van essentieel belang om het risicobeoordelingsproces mogelijk te helpen maken.

Zorg ervoor dat de bedrijfseigenaar/exploitant onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van het incident en dat 
het incident in detail wordt geregistreerd.

De persoon die het letsel heeft opgelopen, behoort een incidentenformulier in overeenstemming met de lokale 
richtlijnen in te vullen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Handhygiëne
Je handen wassen is een essentieel onderdeel van je persoonlijke bescherming en moet op de juiste manier worden gedaan. 
Je moet je handen wassen voor je je klant aanraakt en ook weer erna, voor en na het aantrekken van handschoenen en voor 
en na alle keren dat je je apparatuur gebruikt. Bij twijfel kun je je handen beter een keer extra wassen dan een keer te weinig. 
Vergeet niet om een goede handlotion bij de hand te houden: als je je handen vaak wast kan je huid uitdrogen.

Ziekte
Als jij je ziek voelt en mogelijk je klant en/of collega’s kan besmetten moet je de afspraak annuleren en een nieuwe maken. Je 
wilt niet degene zijn die verantwoordelijk is voor het besmetten van je hele studio en alle klanten.

Vaccinaties
In de omgeving van een tattoostudio is het risico om per ongeluk in aanraking te komen met bacteriën, bloed en lichaams-
vocht zeer groot. Vaccinaties nemen een deel van de risico’s weg.

Meubilair en werkplek
Je werkplek en het meubilair bij je werkplek moet geschikt zijn voor tatoeëren. Dit betekent dat het gemaakt moet zijn van 
massieve materialen die eenvoudig te bedekken zijn en die je eenvoudig kunt reinigen en afnemen. Je moet je werkmateria-
len en alle oppervlakken die besmet kunnen worden altijd bedekken tijdens het tattoo proces. Je moet ook regelmatig al het 
meubilair schoonmaken.

Benodigdheden 
Tattoo apparatuur moet alleen worden aangeschaft bij erkende bronnen en moet voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. 

Handschoenen 
Was je handen altijd voor en na het dragen van handschoenen om besmetting van je handen naar de handschoen en 
andersom te voorkomen. Handschoenen voor het tatoeëren moeten voor elke nieuwe taak worden vervangen en moeten na 
gebruik veilig worden verwijderd. Als een handschoen scheurt, als er een gaatje in komt of als hij op enige manier beschadigd 
raakt moet je direct een nieuw paar handschoenen aantrekken.
Onthoud altijd: hoe langer je je handschoenen draagt, hoe kleiner de bescherming wordt. Als vuistregel moet je je handschoe-
nen tijdens het tatoeëren ten minste elke twee uur vervangen om het risico op verminderde bescherming te beperken.

Wegwerpmouwen
Hiermee voorkom je dat je armen worden blootgesteld aan blood en pathogenen. Omdat je armen je belangrijkste gereed-
schap zijn hebben ze vaak kleine wondjes die als ingang kunnen dienen.

Gezichtsmaskers
Gezichtsmaskers in professionele omgevingen, zoals tattoo studio’s, moeten altijd wegwerpmodellen zijn. Alleen zo kan er 
gegarandeerd worden dat de pathogenen waaraan ze zijn blootgesteld worden verwijderd.

Het juiste gebruik van maskers
Voor je een masker opzet is het van essentieel belang om je handen goed te wassen Het masker moet zo nauw mogelijk 
aansluiten voor maximale bescherming. Ze hebben een metalen lipje waarmee je het masker eenvoudig over je neusbrug kan 
passen zodat hij goed aansluit. Het masker moet niet worden aangeraakt als het in gebruik is. Het virus kan het masker namelijk 
niet penetreren maar blijft wel op het oppervlak van het masker zitten. Raak je het masker toch per ongeluk aan? Was dan 
direct je handen. Het masker biedt alleen maar bescherming als het droog is, dus je moet het vervangen zodra het nat wordt. 
Het masker moet vanaf de achterzijde worden verwijderd, zonder de voorkant aan te raken om besmetting op de handen te 
voorkomen. Na het verwijderen van het masker moet je je handen nogmaals wassen. FFP-maskers zijn gecertificeerd voor 
éénmalig gebruik en moeten niet worden hergebruikt.

Oogbescherming
De ogen dienen als ingang voor virussen en bacteriën en moeten tijdens het tattooproces worden beschermd. Op basisniveau 
kan je dit doen met een bril (met doorzichtige glazen) of met speciale benodigdheden voor oogbescherming. Als je een bril 
draagt, zorg er dan voor dat je deze niet met je handen aanraakt tijdens het tattooproces. Je moet sowieso voorkomen dat 
je je gezicht aanraakt, aangezien bacteriën, ziektekiemen en virussen op deze manier ook in je systeem kunnen komen. Een 
betere keuze dan een gewone bril is een veiligheidsbril. Deze zit strakker aan de randen en voorkomt hierdoor dat spetters en 
pathogenen de ogen raken.

Beschermende schorten
Als je open wonden hebt is het van essentieel belang om deze zeer goed te bedekken om infecties te voorkomen. Als je 
dichtbij mensen en de onvermijdelijke lichaamsvloeistoffen werkt moet je je kleding niet alleen beschermen tegen vlekken 
maar ook tegen besmetting met pathogenen, aangezien veel pathogenen overleven op stof. Je wil die pathogenen na het 
werk niet meenemen.
Wegwerpschorten kunnen ook op zichzelf worden gebruikt en bieden goede bescherming voor de huid en kleding en houden 
je kleding ook nog schoon. Na gebruik kun je ze eenvoudig weggooien (let op de hygiëne als je dit doet). Onthoud dat je 
alleen beschermingsmiddelen moet kopen van vertrouwde winkels. Alleen zo weet je zeker dat je items ontvangt van de 
kwaliteit die je nodig hebt.

Schoeisel
Tijdens het tattoo proces is het aanbevolen om stevig schoeisel te dragen om je voeten te beschermen tegen druipende 
vloeistoffen en het per ongeluk laten vallen van spullen. Je hoeft geen veiligheidsschoenen te dragen maar sandalen, slippers 
en alle andere open schoenen moeten vermeden worden. Open schoenen zijn vooral in de zomer aantrekkelijk, maar 
onthoud dat dit ook de periode is waarin je sowieso al veel tijd blootsvoets of in open schoenen doorbrengt en dat dit vaak 
kleine wondjes als gevolg heeft die je niet open en bloot wilt hebben tijdens het tatoeëren.

FAQ
Hoe maak ik een afspraak?
Voor afspraken en/of info email naar: tattoosbydaisy@gmail.com
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, zorg ervoor dat je de volgende punten hebtopgenomen in je e-mail:
• je algemene tattoo idee, hoe groot (in cm) en op welke plek
• foto's/tekeningen van je idee
• voorbeelden van Daisy's werk wat je aanspreekt
• geboortedatum
• telefoonnummer
• op welke dagen je beschikbaar bent (di, wo, do of vr tussen 11.00 en 17.00 uur)
• bijzonderheden (In de buurt van een bestaande tatoeage? Over een litteken? Etc.)
• speciale medicaties, allergieën of ziektes om rekening mee te houden.

We proberen je e-mail binnen twee weken te beantwoorden. Mocht je na twee weken nog geen reactie hebben 
gehad dan willen we je verzoeken je e-mail nog een keer te versturen met als onderwerp “Reminder”.
Voor vragen of opmerkingen zijn we uitsluitend via de mail te bereiken. Probeer zo veel mogelijk je aanvullende 
informatie in één mail te zetten.

Hoe werkt de aanbetaling?
De aanbetaling is een vergoeding die ervoor zorgt dat beide partijen de sessiedatum respecteren. Voor elke tatoea-
ge wordt een aanbetaling van minimaal €50 gevraagd. Zonder aanbetaling staat de afspraak niet vast en zal ik niet 
beginnen met ontwerpen. De aanbetaling kan worden voldaan via PayPal of een bankoverschrijving en kan niet 
worden gerestitueerd. Mocht er sprake zijn van overmacht is dit uiteraard bespreekbaar.
Een screenshot van de betalingsbevestiging voor de bankoverschrijving moet worden gestuurd naar tattoosby-
daisy@gmail.com.

Hoe werkt het ontwerpproces?
Aan de hand van de informatie die ik heb gekregen via jouw e-mail zal ik een ontwerp gaan maken. Bij enkele 
uitzondering wordt een intakegesprek van te voren ingepland om dit te bespreken (bijv. bij grotere of emotioneel 
geladen tattoeages.) Je krijgt het ontwerp de dag van de afspraak te zien. Afspraken worden altijd ruim ingepland 
zodat we samen eventele aanpassingen meteen door kunnen voeren.

Mag ik iemand meenemen naar mijn afspraak?
Je mag 1 persoon meenemen naar de afspraak. We hebben helaas geen ruimte om meer personen te ontvangen.

Hoe oud moet ik zijn om een tattoo te laten zetten?
Tattoeages worden gezet vanaf 18 jaar, 

Wat kost een tattoo?
Het starttarief is €100,- Een dagsessie (van 11.00 tot 18.00 uur) kost €700,-
Alles daartussen in wordt bepaald aan de hand van het ontwerp, plek en hoe lang we er uiteindelijk over doen. 
We zullen van te voren altijd een prijs bespreken.


