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Tatoeages en piercings die worden uitgevoerd in slechte omstandigheden houden 
een risico voor de gezondheid in. Men merkt volgende risico’s op:

       • bacteriële infecties, met name huidinfecties of kraakbeeninfecties (bijvoorbeeld
door de staphylococcus aureus), tetanus,...;

     • virale infecties, met name hepatitis of aids,...;

     • allergische reacties, met name op bestanddelen van de inkt, kleurstof en de
ingebrachte voorwerpen.

Alvorens over te gaan tot een piercing of tatoeage, worden volgende personen 
verzocht een arts te raadplegen:

     • die lijden aan hemofilie, een storing in de bloedstolling, of die geneesmiddelen 
nemen die kunnen interfereren met de bloedstolling of vorming van bloedklonters;

     • die lijden aan een verminderd immunitair systeem of herhaalde infectie;

     • die lijden aan een allergie;

     • die lijden aan een huidaandoening;

     • die lijden aan een hartkwaal;

     • zwangere vrouwen.

Tatoeages en piercings zijn duurzaam en zelfs permanent en onomkeerbaar.  
U kunt voor de verrichting steeds bedenktijd vragen.
 
Tatoeages en piercings moeten worden verricht in strikte hygiënische 
omstandigheden. U kunt er zich van vergewissen dat de beroepsbeoefenaar 
wegwerphandschoenen gebruikt nadat hij zijn handen heeft gewassen en dat hij 
een nieuwe nog ingepakte naald gebruikt. De beroepsbeoefenaar moet een lijst 
met de na te leven aanbevelingen inzake hygiëne ter uwer beschikking stellen.
Voordat u bloed geeft, moet u verklaren dat u een piercing of tatoeage ondergaan 
heeft, zelfs wanneer het siervoorwerp is verwijderd. U kan gedurende een bepaalde 
periode als bloeddonor geweigerd worden.
Tatoeages en piercings mogen niet worden verricht op personen die onder invloed 
zijn van alcohol, drugs, geneesmiddelen die hun beslissingsvermogen beïnvloeden 
of meer algemeen, die niet over hun beslissingsvermogen beschikken.

In het geval van een infectie, allergie of andere symptomen die na de verrichting 
opkomen, wordt er aangeraden een arts te raadplegen.


