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Inleiding 
In dit boek komen de belangrijkste zaken aan orde wat je 
moet weten voor je een tattoo laat zetten. Dit is ontzettend 
handige informatie wanneer je overweegt je eerste tattoo te 
laten zetten.  

Heb je al tattoos? Ook dan kan dit boek interessant voor 
je zijn omdat er veel tips in staan welke je wellicht nog niet 
eerder had gehoord.  

Dit boek zorgt ervoor dat je optimaal voorbereid bent 
voor je tattoo afspraak. Het geeft je inzicht over het komen 
tot een juist design. Hoe je de artiest kiest voor jouw idee. 
Tips voor je de tattoo afspraak hebt en wat je het beste kunt 
doen tijdens de tattoo afspraak. Uiteraard sluit dit boek af 
met een hoofdstuk over de nazorg van je tattoo.  

Bedankt voor het downloaden van dit e-boek! Ik weet ze-
ker dat dit waardevol voor je is! Ken je iemand die binnen-
kort een tattoo gaat laten zetten, of waarvan je denkt dat dit 
boek van waarde kan zijn? Stuur hem of haar dan gerust dit 
boek toe! 

Groet Robin 



Hoofdstuk 1 

Hoe kom je tot een goed tattoo design? 

Van idee tot tattoo 
Je hebt hebt een idee, je wilt een tattoo! Super tof natuurlijk, 
maar wat ga je laten zetten? Moet het een betekenis hebben? 
Hoe groot gaat het zijn? Heb je meerdere ideeën? Er komt 
wellicht meer bij kijken dan je in eerste instantie voor ogen 
hebt. Ik help je graag op weg. 

Wanneer je de ideeën vorm aan het geven bent is het be-
langrijk om een aantal vragen te beantwoorden voor jezelf. 
Ook is het belangrijk om niet té specifiek te worden, hier 
kom ik later nog op terug.  

 
Betekenis 
Wanneer je graag een tattoo wilt welke een betekenis voor je 
heeft, kun je denken aan bepaalde elementen die je graag in 
je tattoo verwerkt wilt hebben. Sommigen kiezen voor een 
belangrijke datum, naam of tijd. Dit is de meest voorkomen-
de manier om een betekenisvol element vast te leggen in de 
tattoo. Dit kan ook op een subtielere manier. Dit kan bij-
voorbeeld door de betekenis te verwerken in één of meerdere 
visuele elementen. Het is goed om te bedenken welke ele-
menten voor jou belangrijk zijn. Anderzijds kun je dit ook 
breder trekken door een thema aan te houden. Dit is bijvoor-
beeld bij grotere projecten een interessante manier om één 
geheel te krijgen.  

Wanneer je dit helder hebt is het ook verstandig om te 
kijken welke stijl je het meeste aanspreekt. Vind je realisme 
bijvoorbeeld mooi, dan is het verwerken van een grote tekst 
wat lastiger omdat dit afdoet aan het realistische element. De 



tekst komt in 2D op de huid terwijl in het realistische ele-
ment een optische 3D zichtbaar wordt.  

Het is dan ook verstandig om tijdig je idee te overleggen 
met een tattoo shop of tattoo artiest. Dit kan je helpen met 
de richting waarin je kunt gaan denken. Ook kan dit ervoor 
zorgen dat je niet te specifiek wordt over de invulling van de 
tattoo omdat sommige zaken bijvoorbeeld goed zijn in een 
tekening maar niet werken in een tattoo.  

Uiteraard is het niet nodig om een betekenis te hebben 
achter een tattoo! Je mag het ook gewoon mooi, cool, stoer 
vinden! Zelf ben ik begonnen met een paar tattoos welke ik 
betekenisvol vind. Later ben ik gewoon dingen gaan laten 
zetten omdat ik ze tof vind.  
 
Artiest/shop betrekken  
Het is verstandig om niet te lang te wachten om de stap te 
zetten en je te melden bij een tattoo shop. Dit voorkomt te-
leurstelling en een hoop onnodig denk werk. Soms heb je in 
jouw ogen een goed idee. Je wilt bijvoorbeeld een realistisch 
portret van je overleden moeder op je onderarm met daarbij 
een klok met de tijd van overlijden, de sterf datum en ge-
boorte datum, een boek want ze hield van lezen en de hond 
want die was ook belangrijk voor haar. Op het eerste oog een 
mooi idee natuurlijk. Een betekenisvolle tattoo met waarde-
volle elementen.  

Echter heeft een realistische tattoo artiest een bepaalde 
grootte nodig om het portret van voldoende details te voor-
zien zodat deze ook herkenbaar is. Dit zorgt ervoor dat er 
geen plaats is voor de eerder genoemde elementen. Tip: less 
is more! 
 
Plaatsing 
Waar laat je de tattoo zetten? Ook een belangrijke keuze. 
Laat je de tattoo zetten op een plek die voor iedereen zicht-



baar is? In een tattoo shop word je vaak geholpen met de 
beste plaatsing.  

Sommige ideeën zijn wat minder geschikt voor bepaalde 
plaatsen. Zo is een strak lijnwerk bijna onmogelijk boven op 
de voet. De huid is hier heel dun en de vervorming zorgt er-
voor dat bijna niets recht lijkt. Ook probeer ik altijd te advi-
seren over de houdbaarheid van de tattoo. Zo zijn tattoos op 
de zijkant van de vingers slecht houdbaar. Deze slijten heel 
snel waardoor ze na enkele jaren niet meer zichtbaar zijn, of 
in ieder geval sterk vervaagd zijn. Ik raad daarom altijd een 
tattoo aan op plaatsen waar je er in ieder geval jaren plezier 
van hebt.  
 
Grootte 
Hoe groot moet je tattoo worden? De grootte kun je natuur-
lijk zelf bepalen. Maar ik adviseer je graag voor het mooiste 
resultaat. Daarnaast hebben bepaalde tattoos een minimale 
grootte nodig om houdbaar te zijn.  

Zo kan het anders voorkomen dat, bij een tekst, letters 
volledig zwart worden wanneer deze te klein zijn gezet. De 
inkt moleculen settelen zich onder de huid. Door de jaren 
heen kan een lijn wat dikker worden. Wanneer lijnen tekort 
op elkaar staan kunnen deze inkt moleculen tegen elkaar aan 
gaan zitten. 

 Ook houd ik er altijd rekening mee dat het niet de laatste 
tattoo zal zijn. Hoewel je wellicht denkt dat dit je enige tattoo 
zal zijn. Blijkt in de praktijk dat er vaak nog meer volgen. 
Wanneer we hier rekening mee houden kun je mooi verder 
naar een halve of hele sleeve bijvoorbeeld.  

Voor de grootte kijken wij ook altijd naar het specifieke 
lichaamsdeel. Gelukkig zijn we allemaal uniek en heeft niet 
iedereen dezelfde armen. Ik kijk dan ook graag mee met de 
grootte welke het beste past bij het design en jouw lichaam.  
 
 



Kleur of Black and Grey 
Ook een belangrijk keuze om te maken. Wil je kleur of black 
and grey. Laat ik allereerst zeggen dat kleuren tattoos niet 
sneller vervagen dan black and grey tattoos. Vroeger was dit 
wel zo. Echter zijn de kleur pigmenten op dit moment stuk-
ken beter waardoor de kleuren net zo goed blijven als black 
and grey. Ik hoor je denken: toch heb ik vrienden bij wie de 
kleur snel vervaagt is, hoe komt dit dan? Contrast is het tover 
woord. Er zijn maar weinig tattoo artiesten gespecialiseerd in 
kleur. Zeker op het gebied van kleur realisme.  

Wat belangrijk is voor een tattoo in kleur, maar ook in 
black and grey, is contrast. Door voldoende contrast te geven 
aan de tattoo blijft de tattoo houdbaar. Dit geldt voor realis-
tische bloemen die je graag in een zachte kleur wilt laten ta-
toeëren. De tattoo artiest zal deze  een bepaald contrast moe-
ten geven om ervoor te zorgen dat deze de jaren doorstaat.  

De keuze voor black and grey of kleur zou dus vooral keu-
ze van smaak moeten zijn. Black and grey geeft contrast in 
donker en licht wat mooi kan zijn in iedere stijl. Met kleur 
kan er natuurlijk ook contrast gegeven worden met lichtere 
en donkere kleuren. De keuze is aan jou.  

Hoofdstuk 2 

De juiste tattoo artiest 
 

Stijl keuze 
Om te komen tot de juiste tattoo artiest is het belangrijk dat 
je weet welke stijl je aanspreekt. Er zijn veel verschillende 
stijlen en nuances. Zo heb je traditional welke staat voor dik-
ke lijnen, solid schaduw en eventueel primaire kleuren. Als 
nuance daarop heb je neo-traditional. Hierbij zijn de designs 
wat gedetailleerder en is het kleurgebruik diverser. Het is 



niet persé nodig om de stijl bij naam te benoemen. Als je 
maar voorbeelden hebt van tattoo die je mooi vindt.  
 
Hulp van de shop/tattoo artiest 
Wanneer je eruit bent en je voorbeelden gevonden hebt van 
tattoos welke je mooi vind kun je verder. Je kunt je melden 
in een shop waar je het idee dat je hebt kunt voorleggen. De 
betere shops kunnen je vervolgens helpen bij het vinden van 
de geschikte artiest. Bij Ink Panthers vind ik het belangrijk 
dat je de beste tattoo krijgt. Daarom kijk ik er naar welke ar-
tiest betreft stijl het beste past bij je idee. Heb ik niemand die 
hetgeen doet dat je zoekt? Geen probleem. Ik ken genoeg col-
lega’s in de omgeving welke wellicht de stijl doen die je zoekt 
en kan je verder verwijzen.  
 
Portfolio’s bekijken 
Ook zelf kun je alvast wat voorwerk doen. Je kunt het werk 
van de diverse artiesten in de shop bekijken en kijken wie 
zijn werk je het meest aanspreekt. Dit wil niet altijd zeggen 
dat je ook door die artiest getatoeëerd wordt. Soms past het 
idee dat je hebt niet bij de artiest die je hebt uitgezocht. Mijn 
ervaring is dat je de mooiste tattoo krijgt wanneer de artiest 
iets maakt wat deze graag doet. Daarom kan het zijn dat je 
voor je specifieke idee soms toch doorverwezen wordt naar 
een andere artiest.  

Wat ook voorkomt is dat je idee wordt aangepast in de 
stijl van de artiest welke je voor ogen hebt. En het is natuur-
lijk ook mogelijk dat je idee perfect past bij de artiest. Dit 
maakt het natuurlijk het aller makkelijkst.  

Het belangrijkste is dat het werk van de artiest je aan-
spreekt en je overtuigd bent van de vaardigheden van de ar-
tiest. Bekijk het recente werk en welke stijl deze met name 
doet. Dit geeft een goed beeld over het werk dat iemand le-
vert. Helaas is het op dit moment ook belangrijk om goed te 
kijken naar de foto. Kijk of deze mogelijk bewerkt is, dit zie je 



vaak in black and grey of kleuren tattoos waarbij de achter-
grond heel donker is. Het contrast wordt bewerkt en in 
sommige gevallen wordt zelfs photoshop gebruikt. Soms is 
het goed om een bepaalde shop of artiest wat langere tijd te 
volgen. Kijk of je genezen tattoos kan vinden. Soms vind je 
op instagram bijvoorbeeld de persoon bij wie de tattoo die je 
mooi vindt gezet is. Hier vind je ook nog wel eens de foto van 
de klant welke er anders uit kan zien dan de foto van de 
shop.  

Natuurlijk ziet een genezen tattoo er anders uit dan een 
vers gezette tattoo. Maar wanneer het contrast verhoogd is in 
de bewerkte foto zul je zien dat deze heel licht is wanneer 
deze genezen is in vergelijk met de eerste foto.  
 
Goed design  
Voor een goed design is het verstandig om de artiest vrijheid 
te geven. Tattoo artiesten zijn creatieve kunstenaars welke 
het beste kunnen werken met wat creatieve vrijheid. Wan-
neer je graag bepaalde elementen verwerkt zou willen heb-
ben kun je deze het beste gewoon benoemen. De tattoo ar-
tiest zal vervolgens bekijken hoe deze het beste verwerkt 
kunnen worden in het design. Ook kan het handig zijn op in-
spiratie foto’s mee te sturen. Dit helpt om een beeld te krij-
gen in welke richting je aan het denken bent.  

Een goed design valt en staat met verschillende factoren. 
De tattoo artiest zorgt ervoor dat deze rekening houdt met 
alle factoren en geeft je de beste tattoo. Sommige designs zijn 
minder geschikt voor bepaalde plekken bijvoorbeeld omdat 
ze dan teveel wrappen. Wrappen is het omvouwen van een 
design om een arm bijvoorbeeld. Laat je hierin adviseren 
voor het beste resultaat, laat de artiest het werk doen.  
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Tips voor je tattoo afspraak 
 

Voorbereiding 
Zorg dat je goed uitgerust bent voor je tattoo afspraak. Wan-
neer je vermoeid bent zul je meer last hebben van de ‘pijn’. 
Daarbij is het belangrijk dat je goed gegeten hebt voor de af-
spraak. Het tatoeëren gaat een oppervlakkige wond creëren. 
Wanneer je suikerspiegel te laag is kun je flauw worden tij-
dens het zetten of nadat de tattoo gezet is.  

We vinden hygiëne uiteraard belangrijk tijdens het tatoe-
ëren. Daarom is het belangrijk om jezelf ook goed te verzor-
gen voor je de tattoo laat zetten. Douche van tevoren en zorg 
dat je fris en fruitig bent voordat je op de tattoo afspraak ver-
schijnt. Je hoeft de plek waar de tattoo gaat komen niet te 
scheren voor de tattoo afspraak. Het is het beste wanneer de 
tattoo artiest dit voor je doet. Dit voorkomt een geïrriteerd 
huid voordat de tattoo gezet wordt.  

 
Spullen in huis halen 
Het is verstandig om bepaalde items in huis te hebben voor-
dat de tattoo gezet wordt. Zo is het verstandig om vershoud-
folie in huis te hebben. Nadat de tattoo gezet wordt komt er 
vaak wondvocht vrij. Dit kan gedurende de eerste nacht ook 
nog het geval zijn. Daarom is het verstandig om de eerste 
nacht folie rond de verse tattoo te doen. Zo voorkom je dat er 
inkt in je beddengoed komt. Verder heb je nazorg 
product(en) nodig om de tattoo te verzorgen. Hierover lees je 
later meer.  
 
 
 



Wanneer laat je de tattoo zetten 
Het is verstandig om je tattoo afspraak goed te plannen. Je 
mag 2 tot 6 weken nadat de tattoo gezet is (afhankelijk van 
de tattoo) niet in zwemwater, bad, sauna etc. Daarom is het 
onverstandig een tattoo te laten zetten net voor je zon vakan-
tie bijvoorbeeld. Ook mag je zes weken niet in de zon en zul 
je daarna voldoende bescherming moeten smeren om je tat-
too goed te houden. Houdt hier rekening mee wanneer je de 
tattoo afspraak boekt.  
 
Bonus tips 
Om je huid optimaal te hydrateren is het goed om een body 
milk te smeren. Dit zorgt ervoor dat de huid optimaal gevoed 
is voor de tattoo gezet wordt. Hierdoor is de huid soepel en 
kan de inkt eenvoudig opgenomen worden in de huid. Dit 
kan er ook voor zorgen dat je minder last hebt van de ‘pijn’ 
tijdens het tatoeëren.  

Goede nazorg producten zorgen ervoor dat je tattoo opti-
maal geneest. Zorg ervoor dat je geadviseerd wordt over het 
juiste product voor je tattoo zodat je zo min mogelijk last 
hebt tijdens het herstellen van de tattoo.  
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Do’s en dont’s tijdens een tattoo afspraak 
 

Eten en drinken 
Het is belangrijk om voldoende te eten en te drinken tijdens 
je tattoo afspraak. Zeker wanneer je een langere sessie hebt 
staan is het belangrijk om je suikerspiegel op pijl te houden. 
Dit voorkomt dat je flauw wordt tijdens of na de afspraak.  
 
Afleiding en vermaak 
Zeker wanneer je een wat langere sessie voor de boeg hebt is 
het verstandig om wat mee te nemen waardoor je afgeleid 
raakt van het tatoeëren. Dit kun je doen door te lezen, Netflix 
te kijken, op je telefoon bezig te zijn etc. Soms kun je ook een 
praatje houden met de tattoo artiest. Maar vergeet niet dat 
deze zich ook moet concentreren op zijn werk.  
 
Houding en comfort  
Wanneer je een langer tattoo sessie hebt is het natuurlijk 
prettig dat wanneer je prettig kunt liggen. Toch kan het zijn 
dat de houding wat minder prettig is door de plek waar je ge-
tatoeëerd gaat worden. De artiest en de shop zorgt voor een 
prettige stoel of bed om op te liggen/zitten. Verder is het ook 
belangrijk dat de artiest overal bij kan.  
 
Inspanning tattoo artiest 
Soms is soms lastig om een lange sessie te zitten. Het gaat op 
een gegeven moment zeer doen. Het wrijven wordt irritant. 
De huid wordt rood en geïrriteerd. Maar vergeet ook niet de 
inspanning die de tattoo artiest levert. Uren lang gefocust 



werken aan een mooi stuk. Een foutje is niet te permitteren, 
er kan niks uitgegumd worden.  
 
 
 
Bonus tips 
Hieronder wat bonus tips welke vragen je voor niet moet 
stellen aan je artiest:  
- hoe lang duurt het nog?  
- ik moet om x uur weg gaan we dat halen?  
- kunnen we een andere keer verder gaan?  
- wat ga je nog allemaal doen?  
 
Bovenstaande vragen kan ervoor zorgen dat de artiest het 
idee heeft onder tijdsdruk te staan. Zeker bij de grotere stuk-
ken is het al hard werken voor een artiest om de volledige 
tattoo erop te krijgen. Het helpt dan vaak niet om de druk 
nog extra op te voeren.  
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Nazorg 
Het belang van goede nazorg 
Je denkt misschien dat het laten zetten van een goede tattoo het 
belangrijkste is. Dat klopt, maar.. De nazorg is net zo belangrijk als 
het laten zetten van een goede tattoo. Een tattoo kan nog zo goed 
gezet zijn, wanneer het mis gaat tijdens de nazorg kan deze nog 
steeds een stuk minder mooier worden dan wanneer deze net gezet 
is.  
 
Nazorg instructies 
Houdt in gedachten dat een verse tattoo een soort van schaafwond 
is. Kom de eerste periode niet met vervuilde handen aan jouw tat-
too! Bij het verzorgen van jouw tattoo, zorg dat je jouw handen 
hebt gewassen. Je ontvangt na het zetten van jouw tattoo in onze 



shop informatie en tattoo nazorg mee (dit gebeurt niet bij iedere 
tattoo shop). 

Hieronder beschrijven wij onze nazorg instructies: 

1. Na het zetten van de tattoo wordt de tattoo be-
schermd met folie. Deze mag je na 2-3 uur er af halen. 
2. Was jouw tattoo na het verwijderen van de folie met 
water met eventueel een milde niet geparfumeerde 
zeep (wij verkopen deze ook in de shop). 
3. Je hoeft hierna geen folie meer te dragen. Eventuele 
uitzondering kan zijn de 1e nacht i.v.m. wondvocht. Dit 
is met name bij grotere tattoo's en afhankelijk van hoe 
jouw lichaam reageert. 
4. Was jouw tattoo in de ochtend en avond en dep hem 
droog met een schone handdoek of zacht papier. 
5. Je mag douchen met jouw tattoo, maar vermijd mi-
nimaal de eerste 2 weken zwembaden en sauna's. De 
eerste 2 weken is het van belang jouw tattoo zo min 
mogelijk aan direct zonlicht bloot te stellen.  
6. Breng de eerste 2 weken 3 a 4 keer per dag een goed 
tattoo nazorg product aan. Net genoeg dat het ook goed 
kan intrekken. Afhankelijk van jouw huidtype blijf je 
langer smeren indien dat nodig is. In de shop bieden 
wij ook goede nazorg producten aan.  
7. Na +/- 5 dagen zullen er velletjes / korstjes ont-
staan. Dit is een normaal helingsproces. Blijf je tattoo 
goed verzorgen en trek geen velletjes / korstjes van 
jouw tattoo! Dit kan zorgen voor littekens! 
8. Last van jeuk? Dat kan en is een teken van herstel. 
Vooral niet krabben aan de tattoo! 

Ben je een echte zonaanbidder? Let erop dat je tattoo vol-
ledig geheeld is en smeer altijd een goede spf factor als be-
scherming van jouw huid en tattoo. Er zijn speciale tattoo 



sun care producten welke ook direct verzorgend zijn voor je 
tattoo.  
 
Welke producten? 
Inmiddels heb ik bij Ink Panthers® een eigen nazorg pro-
duct laten ontwikkelen. Deze is vegan en zorgt voor een op-
timale genezing. Meer informatie over deze producten vind 
je op de website van Ink Panthers® (www.ink-panthers.-
com). Verder gebruiken wij de producten van Carl & Johan. 
Met name de purifying soap en de care producten werken 
ontzettend goed om de tattoos te verzorgen.  
 
Wanneer is de tattoo genezen? 
Na ongeveer twee weken is de tattoo helemaal vervelt. Dit 
betekend dat de tattoo bovenhuid genezen is. Onderhuids 
heeft de tattoo nog zes tot twaalf weken nodig voordat deze 
volledige genezen is.  
 
Bijwerken? 
Nadat de tattoo volledig is genezen kun je zien wat het resul-
taat is van de tattoo. In veel gevallen geneest de tattoo prima 
en is bijwerken overbodig. Toch blijft ieder lichaam anders 
en kan er wat inkt uit de huid zijn. Dit kan eenvoudig worden 
bijgewerkt in de meeste tattoo shops is dit kosteloos binnen 
een bepaalde periode. Vaak wordt er een foto gevraagd voor-
af. Dit is niet omdat je oordeel niet vertrouwd wordt. Echter 
blijkt dat de verwachtingen (vaak doordat bewerkte foto’s 
geplaatst worden op internet) soms anders zijn dan de wer-
kelijkheid. Zo zijn kleuren bijvoorbeeld heel erg fel bij een 
verse tattoo. Maar in de huid wordt niet na genezing altijd 
mat wat er natuurlijk minder pittig uit ziet. Ik probeer daar-
om altijd te laten zien hoe een tattoo een geneest en wat het 
daadwerkelijke resultaat zal zijn. 

 

http://www.ink-panthers.com
http://www.ink-panthers.com


Nawoord 

 
Bedankt voor het lezen van dit boek! Ik hoop dat je waarde-
volle informatie hebt ontvangen voor je volgende tattoo. 
Mocht je iemand kennen voor wie dit boek waardevol kan 
zijn. Schroom dan niet om deze door te sturen. Bedankt al-
vast voor het delen!  
Mocht je zelf nog tips hebben, vragen of opmerkingen. Laat 
het me weten! Je kunt me bereiken op info@ink-panthers.-
com 



Over de auteur 

 
Robin R.C. Palmen is eigenaar van Ink Panthers®. Hij zorgt 
voor een optimale beleving terwijl de tattoo artiesten zorgen 
voor een optimaal resultaat. Robin is vrijwel uniek in de tat-
too branche met een cum laude afgeronde bachelor en erva-
ring in diverse branches. Zo heeft hij gewerkt in het onder-
wijs, bij defensie en in de casino branche. Met zijn visie zet 
hij een unieke tattoo shop neer Ink Panthers®.  

Ook organiseert Robin Ink Panthers Convention®. Waar 
top artiesten zullen tatoeëren om tijdens de contest te meten 
wie de beste was in de ogen van de jury.  

www.Ink-Panthers.com 
www.Ink-Panthers-convention.com 
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