Medische tatoeage & permanente make-up
Met medische tatoeage brengen we met fijne naaldjes kleurstoffen in de huid aan die zoveel mogelijk passen bij uw eigen
kleur. Het resultaat is bijna levensecht.
Medische tatoeage wordt toegepast voor:
reconstructie van de tepel na borstreconstructie of borstverkleining
wenkbrauwreconstructie na chemotherapie
behandeling van littekens na brandwonden, ongeval of verwonding
bijwerking van lippenrood na een schisis (gespleten lip/verhemelte)
pigmentatie van witte vlekken in de huid als gevolg van vitiligo of brandwonden
Permanente make-up
Permanente make-up is vanuit cosmetisch oogpunt een uitkomst. Bijvoorbeeld als u geen wenkbrauwhaartjes meer heeft of
als de kleur van de wenkbrauwhaartjes heel licht is. Een eye-liner loopt niet uit bij het sporten, zwemmen of een bezoekje
aan de sauna.
Met permanente make-up bent u altijd verzekerd van een mooi en verzorgd uiterlijk.
Claudia Willems is onze dermatografiste. Naast haar werkzaamheden bij VieCuri MOOI is Claudia ook werkzaam bij het
MUMC+ Maastricht en Orbis Medisch Centrum Sittard. Sinds 1997 is Claudia werkzaam binnen de plastische chirurgie en is
hierdoor nauw op de hoogte van de behandelingen en nieuwste ontwikkelingen binnen deze sector.
“Eigenlijk door een relatieve, niet ingrijpende behandeling zie ik telkens weer hoe mensen hier met een stukje meer zelfvertrouwen
de deur uit lopen. Een duidelijk en eerlijk advies vind ik erg belangrijk.”

Eerste consult

Over medische tatoeage en permanente make-up bij VieCuri MOOI kunt u hier al zo veel mogelijk informatie vinden. In een
eerste persoonlijk consult bespreekt u met de dermotografiste uw vragen en wensen rustig door.
U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting.
Komt u voor een tepeltatoeage vanwege een borstreconstructie dan verwijst uw plastisch chirurg u rechtstreeks door naar de
dermatografiste.

Behandeling
De behandeling vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer een uur.
De tatoeage brengen we met hele fijne naaldjes in 2 of 3 keer aan. Steeds met een rusttijd van 6 tot 8 weken.
Meerdere lagen zorgen voor een optimaal kleureffect én de huid beschadigen we op die manier zo min mogelijk.
Na verloop van tijd vervaagt de tatoeage maar één behandeling kan de kleur weer ophalen.

Nabehandeling & herstel
Na de behandeling bij VieCuri MOOI moet u de tatoeage 7 dagen drooghouden. U mag niet douchen, zwemmen of naar de
sauna.
Vet de tatoeage tweemaal per dag in met een crème.
Na een week kunt u gerust weer een douche nemen.
De tatoeage zal gaan vervellen. Dat is een normaal verschijnsel. U kunt de tatoeage soepel houden met bodylotion.

Risico's & complicaties
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee we de tatoeage aanbrengen, is er een kleine kans op complicaties zoals een
infectie.

Tarieven medische tatoeage & permanente make-up
Permanente make-up eyeliner boven

€ 180

Permanente make-up eyeliner onder

€ 180

Permanente make-up eyeliner boven en onder

€ 320

Permanente make-up lipcontouren

€ 290

Permanente make-up wenkbrauwen*

€ 290

*Indien u voor medische tatoeage in aanmerking komt, kunnen wij een machtigingsaanvraag doen bij uw zorgverzekeraar. U
kunt verwezen worden door uw plastisch chirurg. Zie hier voor meer informatie over verzekerde zorg.
Download de volledige tarievenlijst van alle plastisch, cosmetische behandelingen van MOOI

Meestgestelde vragen
Kom ik eerst op een wachtlijst?
Nee, u kunt al binnen 1 week bij MOOI door VieCuriVitaal terecht.

Vanaf wanneer kan ik in aanmerking komen voor een tepeltatoeage na tepelrecontructie?
Tussen een tepelreconstructie en de medische tatoeage moet altijd 3 maanden zitten in verband met heling van de wond.

Hoe lang duurt de ingreep?
De duur van de behandeling is afhankelijk van het te behandelen gebied, dit zal meestal ongeveer 1 uur zijn. Er is geen
sprake van een opname.

Hoe lang blijft het resultaat zichtbaar?
Een ‘gewone’ tatoeage blijft altijd zichtbaar. Een medische tatoeage vervaagt op den duur. Dit komt doordat we bij een
medische tatoeage oplosbare kleurstoffen gebruiken. De medische tatoeage moet u na ongeveer 3 tot 5 jaar laten bijwerken.

Krijg ik de behandeling vergoed?
Medische tatoeage wordt vaak vergoed via uw zorgverzekeraar. Permanente make-up valt onder de niet-verzekerde zorg en
wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed.
U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig en kunt ons direct bellen voor een afspraak.
Een wenkbrauwtatoeage kan zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg zijn. Wij kunnen hiervoor een machtigingsaanvraag
indienen bij uw zorgverzekeraar.
Let wel; op het moment dat wij een machtiging voor u aanvragen gaat dit eventueel ten koste van uw eigen risico.
Lees hier voor meer informatie over verzekering en vergoeding.

Is de behandeling pijnlijk?
De pijn wordt in de regel goed verdragen. Indien nodig kunt u een plaatselijk verdovende crème gebruiken.

Mag ik alcohol drinken?
Het gebruik van alcohol op de dag van de behandeling en de dag voor de behandeling raden wij af in verband met de kans op
bloedingen.

Mag ik roken?
Roken raden we af. Nicotine is schadelijk voor uw huid.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!
Stel uw vraag of maak een afspraak voor een vrijblijvend consult met één van onze specialisten. Vul onderstaand formulier in
of bel 077-320 68 65. U bereikt ons elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
VieCuri MOOI kent geen wachttijden voor uw polibezoek. Voor een consult worden géén kosten berekend (uitgezonderd het
eigen risico bij verzekerde zorg)

Liever mailen? info@viecurimooi.nl
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