
INFORMATIE OVER DE RISICO’S,  NAZORG EN GARANTIE VAN PIERCINGS 

 


JE KOMT VOOR HET ZETTEN VAN EEN PIERCING 

Dan ben ik volgens de Hygiënerichtlijn voor piercen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
wettelijk verplicht je dit formulier te laten lezen en ben jij verplicht aan mij duidelijk te maken dat jij kennis hebt 
genomen van het onderstaande. Lees dit formulier dus volledig en goed door! Wanneer je op de afspraak komt 
ga je automatisch akkoord met onderstaande mededelingen en kennisgevingen, 


Leeftijdsgrenzen 

In artikel 24 van de Warenwet en artikel 10 van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen vind je de wettelijke 
leeftijdsgrenzen voor het aanbrengen van piercings: 


• Met uitzondering van een piercing in de oorlel, is het niet toegestaan om bij een persoon jonger dan 12 jaar 
een of piercing te zetten. 


• Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar mag alleen een piercing worden gezet als zijn of haar wettige 
vertegenwoordiger aanwezig is. Hierop zijn twee uitzonderingen. Het is bij jongeren tot 16 jaar niet toegestaan 
om: bij meisjes een tepelpiercing aan te brengen en/of een piercing aan de geslachtsdelen aan te brengen. 


• Jongeren vanaf 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen over het nemen van een piercing en hebben geen 
toestemming nodig van een wettelijke vertegenwoordiger. 




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 vaatafwijkingen


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 van ziekten die via bloed worden 
overgedragen, zoals hepatitis B en C. Ik werk als piercer daarom hygiënisch, waarbij ik onderstaande 
werkwijze aan houd.  Een hygiënische werkwijze is belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe piercing gaat 
ontsteken: 


• ik desinfecteer de huid voor het piercen

• de naald en de piercing steriel zijn verpakt en worden niet met blote handen aangeraakt; 

• ik draag tijdens het zetten van de piercing handschoenen

• ik desinfecteer de handschoenen vlak voor het aanbrengen van de piercing met alcohol 70-80%. 

• Het zetten van een piercing kan even pijn doen. 




Nazorg 

Een piercing geneest niet vanzelf. Je lichaam moet erg hard werken om je nieuwe aanwinst te accepteren. Je 
kunt hiervan problemen ervaren tijdens de genezing in de vorm van bijv. opgezette klieren in de buurt van je 
nieuwe piercing, roodheid, zwelling, korstjes of pus. Een nieuwe piercing is vergelijkbaar met diepe wond. 
Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bij 
een goede verzorging duurt het 9 maanden tot een jaar tot de piercing genezen is. Bij sommige mensen kan 
na het zetten van een piercing littekenweefsel ontstaan. 

Behandel nieuwe piercings niet met zeep, maar 2maal daags met een warme fysiologische zoutoplossing of 
een zoutspray voor als je onderweg bent. Raak je piercing niet aan en vergeet je sieraad niet schoon te maken 
met een wattenstaafje of gaasje om hem vrij te houden van eventuele  ophoping van bacteriën en zeepresten 
na het douchen. Wees voorzichtig met mondkapjes en plak geen pleister op je piercing. Een heel dun gaasje 
mag wel, je piercing moet kunnen blijven ademen. 

Gebruik geen bijtende middelen zoals Sterilon of Jodium voor de verzorging van je piercing.




Extra informatie bij een geïrriteerde of ontstoken piercing 

Wanneer je je piercing net hebt laten zetten is je piercing nog een open wond en kan deze de komende weken 
pijnlijk, stekend en geïrriteerd aanvoelen. Rondom je piercing kunnen korstjes ontstaan, er kan vuil of bloed 
uitkomen en je piercing of gepiercte plek kan er dik, rood en gezwollen uit gaan zien. Dit is een heel normaal proces 
en niks om je zorgen over te maken. Wel moet je een ontsteking of irritatie goed in de gaten houden, je piercing 
heeft een goede verzorging nodig. Verwissel je piercing pas wanneer je piercing echt genezen is, dit kan 9 maanden 
tot een jaar duren.


Hieronder de beschrijving en producten die je hiervoor nodig hebt. Verzorgingsproducten, gripklemmetjes, 
reserveballetjes en nieuwe sieraden zijn via de webwinkel te verkrijgen, kunnen opgestuurd worden of op afspraak 
opgehaald worden in de Studio. 

www.theartofpiercings.nl/shop.  
Meer uitgebreide informatie over de verzorging van jouw piercing vind je op www.theartofpiercings.nl/
verzorging 

Raak je piercing niet onnodig aan, speel er niet mee, kijk uit met stoten en slaap er niet op. Gebruik bij 
oorpiercings een rond reiskussentje als je er toch op gaat slapen en leg je oor in het gat zodat je er niet op gaat 
liggen. Controleer of je aan beide zijden van je piercing wat ruimte zit, zodat je piercing niet gaat knellen en om 
vochtbuitjes te voorkomen. Controleer na het slapen, douchen of schoonmaken van je piercing altijd of je balletje(s) 

http://www.theartofpiercings.nl/shop


nog goed vast zitten. Wat vast schroeft, kan ook door bijv. vibratie los schroeven. Zorg voor schoon beddengoed en 
kussenslopen.


Haal je geïrriteerde of ontstoken piercing er nooit uit om te voorkomen dat de ontsteking in het wondje gaat 
zitten. Bij iedere behandeling met zout, soda, healing olie of antibiotica altijd je piercing(s) laten zitten. Was 
altijd vooraf goed je handen voordat je aan je piercing zit of trek handschoentjes aan. Neem bij koorts contact op 
met de huisarts voor antibiotica. Ook dan je piercing er niet uit (laten) halen.


Gebruik voor de verzorging van je nieuwe, geïrriteerde of ontstoken piercing 2x per dag een fysiologische 
zoutoplossing spray of dompel met een warme fysiologische zoutoplossing. ( Bij surfacepiercings of microdermals 
kun je in plaats van dompelen een wattenschijfje onderdompelen in de oplossing en deze op je piercing leggen 
totdat hij opgedroogd is en herhaal dit dagelijks totdat je piercing niet meer geïrriteerd aanvoelt) Gebruik flosdraad 
om vuil achter je Dermal of Surface piercing voorzichtig te verwijderen.


Toepassing Dompelen: 


Breng water aan de kook en doe dit in een glas van ongeveer 200/250ml. Los 1 ruime theelepel zeezout zonder 
Jodium op en laat het afkoelen totdat de oplossing warm aanvoelt. Wanneer de oplossing voor je vinger te heet is, 
dan is dit ook voor je piercing te heet. Handwarm, maar niet lauw is de beste temperatuur. voor de verzorging van je 
oorpiercing leg je een handdoek om je nek, doe je een watje in je oor, kantel je hoofd en houdt het glas met de 
oplossing over je oor heen, zodat je oor onder water komt te staan. Het ziet er wat belachelijk uit, maar laat je oor 
hier ongeveer 5 minuten in weken. Doe dit 2x per dag om uitdroging te voorkomen en gebruik eenmaal daags een 
fysiologische zoutoplossing spray. (bijv. 's morgens dompelen en 's avonds zout, of andersom, net wat voor jou 
prettig werkt)  




Toepassing vochtbultjes: 

Breng water aan de kook en doe dit in een glas van ongeveer 200/250ml. Los 1 ruime theelepel fysiologisch zeezout 
op en laat het afkoelen totdat de oplossing warm aanvoelt. Wanneer de oplossing voor je vinger te heet is, dan is dit 
ook voor je piercing te heet. Handwarm, maar niet lauw is de beste temperatuur. Pak nu 2 wattenstaafjes en dompel 
deze in de oplossing. Houdt de wattenstaafjes aan beide zijden op je vochtbultje en " klem" het bultje als het waren 
tussen je wattenstaafjes om zo een lichte druk uit te oefenen en hou dit ongeveer 3 minuten vast. Herhaal deze stap 
2x per dag 3x 3 min. Wrijf of krab of prik het bultje niet open, een lichte druk met de oplossing is voldoende. Ga 
door met de behandeling totdat je bultje is verdwenen. Dit kan tussen de 4 en 8 weken duren.


Garantie 

Ik zet Piercings volgens de hygiënerichtlijnen van de GGD. Je kunt de verleende vergunning en registratie 

terugvinden op www.veiligtatooerenenpiercen.nl


Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor het optreden van infecties, uitgroei van de piercing of problemen tijdens de 

genezingsperiode. Aangezien de huid kan opzwellen of beurs raken, kun je hiervan hinder ondervinden.


https://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/


Ik geef geen garantie op slechte of geen correcte verzorging, of voor enig letsel/beschadiging die ontstaan door 

stoten, erop slapen of krabben/peuteren aan de piercing. Als je bang bent dat je tijdens het slapen op je oorpiercing 

gaat liggen, gebruik dan een rond reiskussentje met een gat erin en leg daar je oor voorzichtig in.


Uiteraard wordt door mij zorg gedragen voor hygiënische omstandigheden in mijn werkruimte zodat infectiegevaar 

zo klein mogelijk wordt gehouden. Ik pierce met 1.0 Naalden voor 0.8mm sieraden voor oorlellen en neuspiercings, 

met 1.3mm naalden voor 1.2 sieraden en met een 1.7mm naald met canule voor 1.6mm sieraden. De piercing sluit 

hierdoor passend in het gaatje wat ik maak, zodat het lastiger is voor vuil om zich op te hopen en dit bevordert het 

genezingsproces enorm. Ik gebruik voor het piercen Titanium staafjes. Deze zijn steriel, nikkelvrij en hypo-allergeen. 

Neem je een smiley of septumpiercing, dan gebruik ik hiervoor een titanium piercing in de vorm van een hoefijzer 

met 2 balletjes van 3mm. Gaatjes schieten kan bij mij alleen in het zachte deel van je oorlel. Alle overige plekken in je 

oor of neus worden niet geschoten, maar gepierced. Het is aan jezelf om zorg te dragen voor een goede nazorg. 

Raadpleeg bij een infectie een arts.


Helaas kan het onverhoopt voorkomen dat een piercingstaafje iets te kort blijkt te zijn door een zwelling of dat je een 

andere probleem ervaart tijdens de genezing. Natuurlijk ben je dan direct van harte welkom in de studio, zodat ik je 

geheel kosteloos een passende oplossing kan bieden. Kies je ervoor om naar een andere studio te gaan die 

bijvoorbeeld dichterbij huis is, dan vervalt de garantie en verleen ik geen enkele vorm van financiële 



tegemoetkomingen in eventueel opvolgende kosten of vergoedingen op de reeds door mij geplaatste piercing(s). Wij 

komen altijd samen tot een oplossing. Neem altijd contact met mij op wanneer je niet helemaal tevreden bent over 

de plaatsing van jouw piercing, ik help je altijd en overal is een oplossing voor.


Piercings kunnen de dagen na het zetten opzwellen. Bij een wenkbrauwpiercing kan het zijn dat je oog wat blauw 

wordt. Maak je hierover geen zorgen, dit trekt met een paar dagen weer weg.


Je dient de piercing/huid na thuiskomst met rust te laten en er niet aan te draaien. Als de huid opgezwollen is mag je 

er geen zalf, zeep of ontsmettingsmiddel aanbrengen. (Dus ook geen Sterilon of 0% Sebamed) Hierdoor kan je 

piercing gaan ontsteken. Alleen water gebruiken met eventueel een wattenstaafje om je piercing schoon te maken is 

voldoende. 


Als er zich tijdens de genezing problemen voordoen, neem dan gerust even contact op om een fysiologische 

zoutoplossing te bestellen in een handig sprayflesje wat je gemakkelijk mee kunt nemen. Voor de verzorging van je 

tongpiercing of lippiercing heb ik speciaal mondwater te koop. 

 
Houdt rekening met een genezingstijd van minimaal 9 maanden tot een jaar.


https://theartofpiercings.nl/product/fysiologische-zoutoplossing-spray-50ml/
https://theartofpiercings.nl/product/fysiologische-zoutoplossing-spray-50ml/
https://theartofpiercings.nl/product/prontolind-wondwater/



