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Tepelhoftatoeage 

Polikliniek Plastische Chirurgie, route 0.6
Telefoonnummer (050) 524 5980

Algemeen 

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
identiteitsbewijs mee.

•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 
polikliniek Plastische chirurgie. 

Inleiding

U heeft in overleg met de plastisch chirurg een afspraak gemaakt voor een tepel-
hoftatoeage. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt. De folder is 
een aanvulling op de mondelinge informatie die u van de plastisch chirurg ont-
vangt. 

Behandeling

U kunt na een borstreconstructie een tepelhof laten tatoeëren (dermografie). Dit 
is een poliklinische behandeling die een verpleegkundige onder supervisie van 
de plastisch chirurg uitvoert. 
•  De behandeling gebeurt in 2 of 3 sessies. Tussen iedere sessie zit ongeveer zes 

weken. 
• Wij vragen u op de dag van de behandeling geen bodylotion te gebruiken. 
•  Ook vragen we u eventuele allergieën te melden aan de arts en de verpleeg-

kundige. 
•  Tijdens de eerste behandelsessie bepaalt u in overleg met de verpleegkundige 

de grootte van de tepelhof en de kleur. De kleur van de tatoeage wordt afge-
stemd op de andere tepelhof of op een ander stukje huid. Ook zet de verpleeg-
kundige in deze sessie de eerste tatoeage. 
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•  Plaatselijke verdoving is meestal niet nodig, omdat tatoeëren in het algemeen 
niet pijnlijk is. Mocht het toch pijnlijk zijn dan kan de arts een lokale verdoving 
geven. Tijdens de behandeling brengt de verpleegkundige de inkt in de huid 
met een speciaal apparaat. Door het tatoeëren ontstaat een schaafwondje dat 
een schrijnend gevoel kan geven. Dit wondje geneest vanzelf. 

Na de behandeling 

Na het tatoeëren van de tepelhof krijgt u op de behandelde plek een gaasje met 
vaseline. Wij adviseren u de tatoeage 2 keer per dag met vaseline in te smeren, 
totdat de huid geen korstjes en schilfertjes meer vertoont. Als de wond droog is, 
stopt u met het smeren van de vaseline. Breng de vaseline aan vóór het douchen; 
de tatoeage wordt dan niet nat. 

Na de eerste afspraak maakt de polikliniek een afspraak met u voor de vervolgbe-
handeling. Na ongeveer 6 weken heeft u die volgende sessie om de tatoeage in-
tensiever te maken of bij te kleuren. Als het nodig is, krijgt u daarna een afspraak 
voor een derde sessie. 

Tijdsduur

De eerste behandeling duurt ongeveer 45 minuten. De vervolgbehandelingen 
duren circa 30 minuten. 

Resultaat

Direct na het tatoeëren van de tepelhof is de kleur nog donker. Deze wordt gelei-
delijk lichter. De kleur van de tatoeage kan na ongeveer 5 jaar minder intensief 
zijn. Wilt u het bij laten kleuren? Vraag dan via uw huisarts een verwijzing naar de 
polikliniek Plastische Chirurgie. 
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
900 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 
928 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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Complicaties

•  Door het tatoeëren ontstaat een klein schaafwondje. Hierdoor is er een kleine 
kans op een ontsteking. Let u daarom op roodheid en pijn. 

•  Het is ook mogelijk dat u allergisch reageert op de kleurstof. Dit komt zelden 
voor.

Heeft u klachten? Neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Bent u niet 
tevreden? Bespreek dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U 
kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de Klachten-
functionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website 
of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met 
de Polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (050) 524 5980.

1312906 Tepeltatoeage.indd   41312906 Tepeltatoeage.indd   4 03-03-20   14:2303-03-20   14:23


