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4.3 Eerste hulp en prikaccidenten
De EHBO-verplichting wordt integraal onderdeel van de opleidingseis. Op dit moment bestaat een
EHBO-opleiding die is toegesneden op het verlenen van hulp bij incidenten bij tatoeëren nog niet. Dit
is dan ook de reden dat de eis (deels) is uitgezonderd. Ook dit staat in de toelichting bij de
Warenwetregeling. Tatoeëerders hoeven dus op dit moment nog geen opleiding te hebben gevolgd
waar specifiek aandacht is besteed aan de context van het tatoeëren.
4.4 Vaccinatie
In de tekst van de norm staat dat alle tatoeëerders behoren te zijn gevaccineerd tegen hepatitis B (en
hun registraties behoren te bewaren). Zoals in de inleiding bij de norm staat toegelicht: “De
werkwoordsvormen ‘behoren’ of ‘behoren niet’ en verbuigingen daarvan, worden gebruikt om
aanbevelingen aan te geven. De vaccinatie tegen hepatitis B is dus niet verplicht.
5.2 Eisen tatoeagelocatie
‘Alle ruimten moeten schoon zijn en moeten vrij zijn van vreemde voorwerpen’.
In de toelichting op de norm op de website van het LCHV staat dat de ruimten schoon moeten zijn
van “vreemde voorwerpen die een goede schoonmaak in de weg staan.” Dat maakt dat er ruimte is
voor dergelijke attributen, mits het de schoonmaak niet belemmert.
5.3 eisen behandelruimte
“Het tatoeëren moet worden uitgevoerd in een specifieke ruimte binnen de tatoeagelocatie die
afgescheiden is van de overige ruimten en duidelijk te onderscheiden.”
Dit mag een visuele afscheiding zijn. De essentie van deze eis is dat de behandelruimte/plek
herkenbaar is en men de plek niet zomaar betreedt. De afscheiding kan fysiek zijn, maar dat hoeft
niet. Het gaat er met name om dat het herkenbaar is als afscheiding.
“De volgende afvalbakken moeten aanwezig en duidelijk gemarkeerd zijn om het schieden van
huishoudelijk en besmet afval te vergemakkelijken: een afvalbak die zonder gebruik van handen kan
worden geopend voor besmet geval, indien dit een vereiste van nationale regelgeving is; een open
afvalbak …, een naaldcontainer (zie 5.4.3).”
In een tatoeagestudio is in principe maar één afvalbak vereist en daarnaast (uiteraard) een
naaldcontainer. Volgens de officiële norm is er alleen een andere afvalbak noodzakelijk indien dit een
vereiste is van nationale wetgeving. Nederland kent geen aparte afvalstroom voor afval besmet met
lichaamsstof. Er is dan ook geen extra afvalbak voor bijvoorbeeld bloedafval nodig.
In de toelichting op de website van het LCHV staat: “Plaats een herkenbare no-touch afvalbak met
plastic zak voor besmette materialen in de ruimte. Plaats eventueel een tweede afvalbak voor
normaal afval in de wachtruimte.” Reden hiervoor is dat het veiliger is wanneer bezoekers hun afval
niet in dezelfde afvalbak kwijt kunnen, als de afvalbak waarin het afval dat tijdens een sessie wordt
geproduceerd. Voor de verdere verwerking van het afval kunnen beide afvalbakken bij het
huishoudelijk afval worden aangeboden. Deze kunnen bijvoorbeeld in een container buiten worden
verzameld.
6.3 materiaal reinigen en desinfecteren
Griptape kan zoals nu gebruikelijk gebruikt blijven worden onder dezelfde condities.

6.3.3
De norm schrijft voor dat de controle op vloeistofdichtheid van naaldmodules uitgevoerd moet zijn,
niet dat de tatoeëerder dit zelf moet doen. Als de fabrikant kan aantonen dat de modules deze
testen doorstaan, dan kan hiermee volstaan worden. Als dit voor een type naald gedaan is en het
bedrijf dit binnen zijn eigen kwaliteitscontrole regelmatig herhaalt, dan kan volstaan worden met dat
dit type test per naaldtype is uitgevoerd.
7.1 Toestemmingsformulier
Deze is verplicht per afspraak
7.3 Nazorginformatie
“De tatoeëerder moet informatie over de inkten die zijn gebruikt om de tatoeage aan te brengen,
vastleggen en bewaren”
Deze bepaling zorgt ervoor dat tatoeëerders weten welke tatoeagekleurstof ze bij een cliënt
ingebracht hebben. Indien er bij een bepaalde kleurstof een risico wordt vastgesteld, kan via de
tatoeëerder een cliënt waarbij deze tatoeagekleurstof is ingebracht op de hoogte gebracht worden.
Andersom weten cliënten welke tatoeagekleurstof bij ze is ingebracht. Als bij een cliënt een
(ernstige) bijwerking optreedt, kan deze informatie doorgegeven worden aan de behandelend arts
en/of bij de NVWA.
Let op dat je het bewaren en aanbieden van gegevens conformeert aan de privacy wetgeving.

Lees vooral de wijzigingen ten opzichte van de huidige richtlijnen. Deze zijn
(tijdelijk) te vinden in bijlage VI van de toelichting, zoals ook vermeld in onze
nieuwsbrief.

