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Toestemmingsformulier 
 
* LET OP: Met je nieuwe piercing mag je de eerste 6 weken NIET zwemmen, in de sauna of onder de zonnebank. 
 
Ondergetekende, verklaart hierbij het volgende; 
• Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze studio.  
• Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s op infecties en andere complicaties als gevolg van het piercen.  
• Ik ben schriftelijk geïnformeerd over de risico’s van het gebruik van piercingmateriaal bij gezondheidsklachten zoals diabetes 
en hemofilie.  
• Ik heb schriftelijke instructies ontvangen over de nazorg van mijn piercing.  
• Ik vind mezelf gezond genoeg om deze piercing te laten zetten.  
• Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.  
• Ik weet dat het wordt afgeraden om een piercing te laten zetten wanneer je antibiotica of antistollingsmiddelen gebruikt.  
• Ik heb het afgelopen jaar geen plastische chirurgie of radiotherapie (bestraling) ondergaan op de plaats die ik wil laten piercen.  
• Ik weet dat zwangere vrouwen wordt afgeraden om een piercing te laten aanbrengen in verband met verhoogde gevoeligheid 
voor infecties.  
• Ik geef de tattoo-, en piercingstudio Lucky Cat Tattoo toestemming dit formulier en mijn gegevens voor administratieve 
doeleinde te gebruiken/bewaren. 
 
Geef alstublieft antwoord op de volgende vragen (doorhalen wat niet van toepassing is):  
 
Ik lijd wel/niet aan enige vorm van:  

Hemofilie Wel Niet 
Chronische huidziekte Wel Niet 
Contactallergie Wel Niet 
Diabetes Wel Niet 
Immuunstoornis Wel Niet 
Hart- en vaatafwijkingen Wel Niet 
Sarcoïdose Wel Niet 
Huidafwijkingen Wel Niet 

 
Ik weet dat een piercing sterk wordt afgeraden als ik bij de vorige vraag één of meerdere keren ‘wel’ heb ingevuld. 
 

Naam:  
(voornaam achternaam ) 

 

 

Adres: 
 
 

 

Postcode: 
 
 

 

Plaats: 
 
 

 

Mobielnummer: 
 
 

 

Geboortedatum: 
( dd-mm-jjjj ) 

  

 

 
Datum van invullen: 
 
 
Lucky Cat Tattoo verklaart hierbij het volgende:  
• De piercing zal worden uitgevoerd onder hygiënische omstandigheden en met gebruik van steriele materialen en sieraden, en 
met veilige technieken zoals in deze richtlijn beschreven.  
 
 

Handtekening indien jonger dan 16 jaar: 
 
 

 
Gegevens wettige vertegenwoordiger: 
 

Naam:  
(voornaam achternaam ) 

 

 
 

Adres: 
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Postcode: 
 
 

 

Plaats: 
 
 

 

Mobielnummer: 
 
 

 

Geboortedatum: 
( dd-mm-jjjj ) 

  

 

Legitimatiebewijs: 
 
 

 

 
Handtekening wettige vertegenwoordiger: 
 
 

Verzorging van nieuwe piercings 

Tijdens het piercen ontstaat er een diepe wond die tijd nodig heeft om te genezen.  
Hoe snel deze wond geneest hangt af van de plaats van de piercing, de metaalsoort, de vakkundigheid van de piercer en de 
verzorging van de piercing. 

Als je de piercing goed verzorgt, duurt het 4 tot 12 weken tot de wond genezen is.  
Hierbij geldt: hoe groter of dieper de wond, hoe langer de genezing duurt. 

Was de piercing (met uitzondering van een tong-, lip of mondpiercing) tijdens het genezen twee keer per dag met een milde 
ongeparfumeerde zeep.  
Dep hem vervolgens droog met een schone handdoek of tissue.  
Houd de piercing de rest van de dag zo droog mogelijk. 

Let daarnaast tijdens het genezingsproces op het volgende: 

• raak de piercing zo min mogelijk aan 
• smeer geen zalf op de wond en druppel er geen ontsmettingsmiddelen op zoals Sterilon® of Betadine® 
• zorg dat er geen haarspray, gel of andere producten in de buurt van een oorpiercing komen 
• draag geen pleisters over de piercing (alleen tijdelijk tijdens het sporten) 
• draag geen strakke of vuile kleding over de piercing 
• vermijd (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden 
• verwijder de piercing nooit zelf 

Let bij een orale piercing ook op het volgende: 

• vermijd kussen en orale seks tijdens het genezingsproces 
• poets regelmatig de tanden, bij voorkeur met een tandpasta op basis van zoutoplossing, en gebruik zo nodig mondwater op 

basis van een chloorhexidineoplossing 

Let bij een genitale piercing ook op het volgende: 

• drink ongeveer één uur voor het schoonmaken van je genitale piercing een glas water.  
Zo kun je zeepresten na het wassen sneller uit plassen. Zeep in de urinebuis kan een blaasontsteking veroorzaken 

• bescherm genitale piercings tijdens seksueel contact altijd met een extra stevig condoom (bijv. een condoom voor anale 
seks) of een beflapje.  
Heb bij voorkeur geen seksueel contact tijdens het genezingsproces 

 
Deze informatie is/was te vinden op: 
https://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/veilig-piercen/verzorging-van-nieuwe-piercings 
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Informatie over de risico’s van piercings 
 
Het aanbrengen van piercings brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. 
Stel de piercer op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en 
overgevoeligheidsreacties. En controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl  dat de studio waar je een piercing wil 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 piercing aanbrengen: 

• op plaatsen waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan; 
• op een plek die minder dan drie maanden geleden is gepiercet; 
• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen; 
• als je onder invloed bent van alcohol of drugs; 
• als je zwanger bent. 

Daarnaast wordt het afgeraden om een piercing te laten zetten als je last hebt van één van de volgende aandoeningen: 
• diabetes 
• hemofilie 
• chronische huidziekte 
• allergie voor piercing (materialen) 
• immuunstoornis 
• hart- en vaatafwijking 

 
Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch een piercing? Overleg dan 
eerst de mogelijkheden met een arts. 
 
Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico’s op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl. 
 
Het zetten van een piercing. 
Omdat er tijdens het piercen een wond ontstaat is er een kans op besmetting met ziekten die via bloed worden overgedragen, 
zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de piercer hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te 
voorkomen dat je nieuwe piercing gaat ontsteken. Let er in ieder geval op dat: 

• de huid voor het piercen wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd; 
• de naald en de piercing steriel zijn verpakt en niet met blote handen worden aangeraakt; 
• de piercer tijdens het zetten van de piercing handschoenen draagt; 
• de piercer de handschoenen vlak voor het aanbrengen van de piercing desinfecteert met alcohol 70-80% 

 
Het zetten van een piercing kan even pijn doen. Raadpleeg je arts als je een verdoving wilt. 

 

Deze informatie is/was te vinden op: 
https://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/veilig-piercen/verzorging-van-nieuwe-piercings 


