
 

 

Tatoeage past niet meer in het plaatje! 

Wat geef je elkaar als bekroning van 25 jaar huwelijksgeluk? Linda en Dennis kozen ervoor, hun liefde 

te bezegelen met een tatoeage. Ruim een jaar later zit Linda tegenover mij in de kliniek; Dennis heeft 

een vriendin en Linda wil van de tatoeage af die symbool stond voor hun leven samen. Gelukkig hoeft 

het verwijderen van een tatoeage met onze Q-switched Nd-YAG laser geen probleem te zijn. 

Met behulp van deze moderne laser breken we het pigment van de tatoeage snel en doeltreffend af. 

De microscopisch kleine inktdeeltjes verlaten het lichaam net als alle andere afvalstoffen. De 

behandeling is goed te verdragen. Dankzij de snelheid van de laser kunnen we in korte tijd een 

relatief groot oppervlak behandelen. Bovendien koelen we de huid tijdens en na de behandeling. 

Tatoeages zijn populair, maar met de groei in tatoeages neemt ook het aantal mensen toe dat spijt 

krijgt van hun permanente versiering. De tatoeage is minder mooi of hoort niet bij de huidige partner 

of levenswijze. Vroeger konden tatoeages alleen weggesneden worden en bleven er vaak lelijke 

littekens achter. Nu zijn de meeste tatoeages na een aantal laserbehandelingen gewoon verdwenen. 

Een veilige laserbehandeling vereist een gedegen vakopleiding en een medische omgeving; laat de 

behandelingen daarom alleen uitvoeren door gediplomeerde huidtherapeuten in een 

gespecialiseerde kliniek. 

Elke tatoeage is uniek. Het aantal behandelingen dat nodig is om de tattoo te verwijderen, wordt 

onder andere bepaald door de kleuren, de grootte en diepte van de tatoeage en de concentratie van 

de inktpigmenten. Maar ook door de leeftijd van de tatoeage, de leeftijd van de drager en de plaats 

op het lichaam. De meeste tatoeages zijn na een aantal behandelingen geheel verdwenen, soms blijft 

de huid licht verkleurd. Voor Kevin en Roy is dat geen probleem. Zij komen sinds vorige week naar 

onze kliniek om de kleur van hun huidige tatoeages minder zichtbaar te maken zodat ze er een 

nieuwe tatoeage overheen kunnen zetten. 

Bel ons voor een vrijblijvend advies op 08 88 77 77 99. Tijdens het intakegesprek maken onze 

gediplomeerde huidtherapeuten een nauwkeurige analyse van uw tatoeage stellen zij een 

persoonlijk behandelplan op. 
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