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Bij Undo (voorheen Laser A | Tattoo Removal) ben je op het juiste adres om je

tatoeage snel, veilig en volledig te verwijderen, door

gecertificeerde laserspecialisten en gediplomeerde huidtherapeuten.

Door tatoeages uitsluitend te behandelen met de meest geavanceerde picolaser:

de PicoWay, een exclusief behandelprotocol en de behandeling uitsluitend uit te

laten voeren door echte experts, ben je ervan verzekerd dat je tatoeage op

de snelste, veiligste en meeste effectieve wijze (zonder littekens) zal worden

verwijderd.

Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen, werkt UNDO uitsluitend met

huidtherapeuten, die ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP-

register).

Daarnaast zijn onze huidtherapeuten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging

voor huidtherapeuten (NVH). Naast huidtherapeuten, beschikt UNDO ook over een

laserspecialist. Onze laserspecialist is sinds oktober 2015 lid van de officiële

PicoWay Innovator's Circle, een elitegroep van medische professionals wereldwijd,

welke behoren tot de pioniers in tatoeageverwijdering.



 Hoogste kwaliteit laser, PicoWay

 Gratis intakegesprek

 Snelste, veiligste en meest effectieve methode

 Geschikt voor alle huidtypes en inktkleuren

 Geen littekens of pigmentverschuivingen

 Erkende huidtherapeuten & laserspecialisten

 FDA-approved

 Holografisch gefractioneerde nabehandeling

 Wetenschappelijk bewezen resultaten

Exclusief behandelprotocol, ontwikkeld door oud-onderzoeker aan Harvard en TU-delft.

W a a r o m  U N D O  d e  b e s t e  k l i n i e k  i s
v o o r  j o u .



O N Z E  B E H A N D E L I N G E N

TATOEAGE VERWIJDEREN PMU VERWIJDEREN MELASMA VERWIJDEREN

PICO - TONING SKIN REJUVENATIONMHP VERWIJDEREN

PIGMENT VERWIJDEREN LITTEKENSACNE LITTEKENS



Bij het zetten van een tatoeage, wordt inkt in de huid
gebracht. Ons lichaam schrikt van de onbekende stof
maar is vanwege het grote formaat van de inktdeeltjes,
niet in staat deze af te breken. Hierdoor kapselt de huid
de inktdeeltjes in.

Tijdens het verwijderen van een tatoeage met de
PicoWay laser, worden de laserstralen door de
inktdeeltjes van een tatoeage geabsorbeerd. Hierdoor
breken de inktdeeltjes op in kleinere inktdeeltjes. De
inktdeeltjes zijn dan klein genoeg, om door het lichaam
te worden afgevoerd. Het afvoeren van de inktdeeltjes
duurt minimaal 8 weken, wat betekent dat het resultaat
van 1 behandeling pas na minimaal 8 weken zichtbaar
is. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Voordat je begint met het verwijderen van een tatoeage,
is het belangrijk om te weten dat iedere tatoeage uniek
is. Dit betekent dat iedere tatoeage een ander
behandelplan vereist. Wij bieden een exclusief, op maat
gemaakt behandelplan aan, om zo je tatoeage op de
snelste, veiligste en meest effectieve wijze te
verwijderen. 

Veiligheid

Zorg dat je goed bent geïnformeerd over de
verschillende mogelijkheden en risico’s: er zijn
helaas veel goedkope of verkeerde lasers in
omloop, die zogenaamd tatoeages weghalen,
maar vooral littekens opleveren. 

Succesvol je tatoeage verwijderen
Wij zijn in staat jouw ongewenste tatoeage op
een veilige, snelle en effectieve manier te
verwijderen. Dit kunnen wij doen door de meest
geavanceerde laserapparatuur (PicoWay) te
combineren met een exclusief voor UNDO
ontwikkeld behandelprotocol, uitgevoerd door
echte experts die beschikken over de juiste
opleiding. 

UNDO kan met trots zeggen dat er nog nooit
littekens zijn ontstaan bij de vele tatoeages die
wij hebben behandeld.



Bij UNDO, zijn wij overtuigd van de kwaliteit van
onze laser en hebben wij ons gespecialiseerd
middels een exclusief behandelprotocol. Dit zorgt
ervoor dat wij jouw tatoeage verwijderen op de
snelst mogelijke manier, met de meest krachtige
laser ter wereld. De PicoWay laser, is tot op heden
onovertroffen en heeft in het afgelopen jaar
tijdens de Aesthetics Industry Awards in Londen,
de award voor ‘Best Energy Based Treatment of
the Year’ gewonnen. De PicoWay wordt
wereldwijd beschouwd als de 'The Golden
Standard' voor tatoeageverwijdering. Van alle
picosecondelasers (picolasers) beschikt de
PicoWay over de kortste pulsduur en is hierdoor
de meest effectieve laser ter wereld. De PicoWay
is ontwikkeld door een Amerikaans bedrijf,
Syneron Candela, die bekend staat voor de
ontwikkeling van hoogwaardige laserapparatuur.

Picoseconde VS. nanoseconde lasers

De PicoWay werkt op basis van de nieuwste
picoseconde techniek. Deze revolutionaire techniek
werkt op de golflengtes 1064nm, 785nm en 532nm en
heeft grote voordelen ten opzichte van andere oudere
lasers, zoals de Q-Switched Nd: YAG, Harmony en de
Picosure. Oudere lasers werken vaak op basis van de
langzamere nanosecondetechniek. Een picoseconde is
100 keer sneller ten opzichte van een nanoseconde en
is slechts 1 triljoenste van een seconde. Bij het
verwijderen van een tatoeage, zorgt dit ervoor dat de
inktdeeltjes nog kleiner worden gemaakt, waardoor het
lichaam deze nog makkelijker en sneller op kan
ruimen.

Met de PicoWay laser is het gemiddelde aantal
behandelingen, voor het verwijderen van een tatoeage,
minder dan de helft, ten opzichte van de
nanosecondelasers. De kosten van een behandeling
met de PicoWay liggen gemiddeld wat hoger dan
behandelingen met andere lasers. Echter, door de
snelle verwijdering, scheelt dit vaak alsnog in de totale
kosten. 
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De PicoWay techniek is dermate geavanceerd, dat de
veiligheid en de gezondheid van de huid goed
gewaarborgd blijven. De PicoWay beschikt daarnaast
over de kortste pulsduur (375 – 450ps) van alle
picolasers in Nederland en kan hierdoor de meest
effectieve en veilige laser van Nederland genoemd
worden.

Voor alle huidtypes

De PicoWay beschikt over 3 verschillende golflengtes
en 4 verschillende handstukken die allemaal werken
o.b.v. de picosecondetechniek.  De PicoWay is de
enige picolaser, die uitsluitend werkt op basis van
picosecondes. Andere picolasers werken vaak maar
gedeeltelijk op basis van de picosecondetechniek en
hebben daarnaast allemaal een langere pulsduur. Door
de drie verschillende golflengtes en de ultrakorte
pulsduur, kunnen alle kleuren inkt en alle huidtypes
worden behandeld. Daarnaast beschikt de PicoWay
over een holografisch gefractioneerd handstuk,
de PicoWay Resolve. Met dit handstuk kunnen
pigmentaandoeningen (zoals hyperpigmentatie,
ouderdomsvlekken en melasma), acne-littekens en
rimpels behandeld worden. Tevens kan dit handstuk
worden ingezet als nabehandeling bij
tatoeageverwijdering.



GRATIS INTAKE

Je bent bij ons van harte welkom voor een
gratis intakegesprek. Tijdens het
intakegesprek, zal de huidtherapeut of
laserspecialist de huid (en tatoeage)
beoordelen en de behandelmogelijkheden
bespreken. Daarnaast zal er tijdens dit
gesprek een prijs worden opgesteld en zal er
een schatting worden gemaakt van het aantal
benodigde behandelingen.

BEHANDELING

Na een intake kun je direct behandeld worden
(wat uiteraard niet verplicht is). Er wordt een
op maat gemaakt behandelplan aangeboden,
zodat je elke behandeling verzekerd bent van
de meest effectieve laserbehandeling. Via een
persoonlijk dossier zullen wij de behandeling
nauwkeurig bijhouden, monitoren en
kalibreren.

NAZORG

In de periode na een behandeling, staan wij
uiteraard ook voor je klaar. Heb je in deze
periode een vraag of opmerking, bijvoorbeeld
over de nazorg, dan kunt je ons 6 dagen per
week telefonisch, per e-mail of via WhastApp
(0641607008) bereiken.

RESULTAAT

Na de laatste behandeling zien wij je graag
nog een keer terug. Tijdens deze laatste
afspraak wordt een nacontrole uitgevoerd en
evalueren we samen jouw behandeltraject.

O N Z E  W E R K W I J Z E



B E F O R E  &  A F T E R



B E F O R E  &  A F T E R



L e e s  d e  v o o r z o r g i n s t r u c t i e s  v o o r  h e t
b e z o e k  g o e d  d o o r .

Z O N

Vermijd de zon tot 4 weken voor de behandeling.
Wanneer de huid te veel pigment (aangemaakt onder
invloed van natuurlijk zonlicht of zonnebank) bevat, kan
het zo zijn dat er tijdens een afspraak wellicht niet of
lager behandeld zal worden. Indien er behandeld wordt
binnen 2 weken na actieve bruining, heeft u meer risico
op het ontwikkelen van hypopigmentatie (witte
verkleuring van de huid. Het kan vervolgens 2 tot 3
maanden duren voordat deze hypopigmentatie herstelt.
Wanneer een tatoeage na een aantal behandelingen
veel lichter is geworden, is de voorzorg m.b.t. de zon
extra belangrijk i.v.m een hogere intensiteit tijdens de
behandeling.

Z E L F B R U I N I N G

Het gebruik van zelfbruinende producten dient gestaakt
te worden gedurende 1 tot 2 weken voor de behandeling.
Dit legt namelijk een artificiële pigmentlaag over de
huid, wat licht van de laser zal opnemen en
pigmentverschuivingen aan de oppervlakte van de huid
kan veroorzaken.

M E D I C A T I E

Indien je medicatie gebruikt of hebt gebruikt, tot 2
weken voor de behandeling, dienen wij hiervan op de
hoogte te zijn. Tevens kunnen sommige producten de
huid verdunnen of dermate belasten, waardoor deze de
huidreactie tijdens de behandeling kunnen verergeren.
Om deze reden kan de huidtherapeut je adviseren om het
gebruik van bepaalde producten tijdelijk te staken.

Z W A N G E R S C H A P  &  B O R S T V O E D I N G

Tijdens zwangerschap en borstvoeding behandelen wij
niet. Als je zwanger probeert te raken, dan is het
mogelijk om met onze huidtherapeut een
behandeltraject te bespreken. Indien je tijdens het
behandeltraject zwanger raakt, zal het behandelproces
gestaakt worden.

L Y M F E S Y S T E E M

De inktdeeltjes zullen in de 8 weken na de behandeling
worden afgevoerd door het lymfesysteem. Dit betekent
dat het lymfesysteem naar behoren dient te
functioneren. Indien je momenteel, of in het verleden
een verminderd immuunsyteem hebt (gehad) dienen wij
hiervan op de hoogte te zijn. Het kan namelijk zijn, dat
op basis van de medische geschiedenis, de behandeling
niet uitgevoerd kan worden of de behadneling minder
effectief is.

V E R D O V I N G

Een PicoWay behandeling varieert qua pijnlijkheid. Dit,
omdat meerdere factoren zoals het formaat, de kleur(en)
en de locatie van de tatoeage hierin een rol spelen. In
eerste instantie adviseren wij om geen verdovende
crème te gebruiken, omdat dit het behandeltraject
vertraagd. Daarnaast wordt de tatoeage van te voren en
eventueel tijdens de behandeling goed gekoeld, wat de
pijn  aanzienlijk dempt tijdens de behandeling.

Smeer de tatoeage 1 week voor
behandeling in met bij voorkeur
bijvoorbeeld Aquaphor van Eucerin
of witte basisvaseline.

Scheer eventuele haargroei op de
tatoeage weg, dit hoeft niet bij het
verwijderen van permanente make-
up van de wenkbrauwen.

Is je medische situatie gewijzigd?
Stel ons daarvan op de hoogte.

Leg alvast een cool pack in de
vriezer. Deze kan van pas komen
na de behandeling.

Zorg dat de tatoeage 4 weken voor
de behandeling niet in de zon is
geweest. Dit wordt met name
belangrijk na 2 á 3 behandelingen

Indien de huid van de tatoeage
beschadigd is, laat het ons
voorafgaand aan de behandeling
weten.

R O K E N

Roken kan het effect van de behandeling en de genezing
van de huid aanzienlijk vertragen. Dit kan in sommige
gevallen wel tot 50% langzamer gaan. Wij raden u af om te
roken tijdens het behandelproces.

Neem een identiteitsbewijs mee
naar de afspraak om aan te tonen
dat je 18 jaar of ouder bent. 

Aquaphor van Eucerin is te koop in de kliniek van
Undo.



L e e s  d e  n a z o r g i n s t r u c t i e s  v o o r  h e t
b e z o e k  g o e d  d o o r .

Veelvoorkomende gewenste huidreactie:
Roodheid, petechiën (puntbloedingen), zwelling

(oedeem), jeuk,  een droge huid,  een beurs gevoel en
een branderig gevoel.  Het is daarnaast goed mogelijk
dat de tatoeage in de eerste weken na de behandeling
wat donkerder oogt, dit is een normale reactie. Na een
behandeling zal de eerste vervaging meestal pas na 4-

5 weken zichtbaar worden en zal in de weken erna
verder blijven toenemen.

Regelmatig voorkomende huidreactie:
Blaarvorming, blauwe plek, tijdelijke

hypopigmentatie/hyperpigmentatie, schilferende huid
en /of oppervlakkige korstjes.

Afwijkende huidreactie:
 Indien de huidreactie anders is zoals hierboven
vermeld, of indien je twijfelt of je wel goed op de

behandeling reageert, willen wij je verzoeken direct
contact op te nemen met UNDO. Op maandag tot en
met zaterdag van 09:00 tot 18:00 via: +31(0)8 50 04
33 91 of via info@undo.nl. Op overige dagen/tijden:

+31 (0)6 28 23 44 30.

N A B E H A N D E L I N G

Direct na de behandeling zal er en lichte frosting zichtbaar
zijn op de tatoeage. Dit is een licht wit waasje, wat na een
aantal minuten weer wegtrekt. Daarnaast kan wat roodheid
(erytheem), zwelling (oedeem) en petechien
(puntbloedingen) ontstaan in het behandelgebied. 

K O E L E N

Wij adviseren om tweemaal daags te koelen gedurende 10
min tijdens de eerste twee dagen na de behandeling. Het is
belangrijk om het coolpack hierbij nooit direct in contact te
brengen met de huid. Gebruik daarom een hand- of
theedoek om het coolpack heen, alvorens op de huid aan te
brengen.

J E U K  &  V E L L E T J E S

Doordat de huid herstelt van de behandeling kan jeuk
optreden. Tevens is het ontstaan van velletjes mogelijk. Het
is erg belangrijk om NIET te krabben, pulken of agressief
schoon te maken in het behandelde gebied, om zo
littekenvorming te voorkomen.

V E R Z O R G I N G

Direct na de behandeling wordt de tatoeage ingesmeerd
met Eucerin Aquaphor (zalf) en afgedekt met een gaasje,
wat de huid de eerste uren beschermt tegen druk- en
schuifkrachten. Wij adviseren het gebruik van Eucerin
Aquaphor, voor een periode van 2 weken. Breng dit ‘s
ochtends en ‘s avonds met een dun laagje aan. Dit zal de
huid zo snel en goed mogelijk helpen herstellen na de
behandeling. Let op: stop niet met smeren binnen de twee
weken, ook al lijkt uw huid ogenschijnlijk reeds hersteld. Het
gebruik van de zalf stimuleert namelijk ook het huidherstel
wat voor het oog niet zichtbaar is.

B L A R E N

Blaren komen met regelmaat voor na een behandeling.
Wanneer een blaar ontstaat is het raadzaam om het smeren
van een zalf te staken. Dit, omdat de blaar zo snel mogelijk
dient in te drogen, hierdoor zal de huid zo snel mogelijk
genezen. Kleine blaren drogen vaak snel in. Grote blaren
mogen eventueel met een steriele naald ingeprikt worden.

Z O N

Vermijd blootstelling aan de zon en zonnebank in de eerste
14 dagen na behandeling m.b.t. het risico op het
ontwikkelen hyperpigmentatie (donkere
pigmentverkleuring). Wanneer je na deze periode gaat
zonnen, dien je het behandelde gebied in te smeren met
een sunblock (SPF50). Houd er rekening mee dat het
behandelen van een gebruinde huid niet geadviseerd is en
risico’s op hypopigmenatie geeft. Indien de huid bij een
volgende behandeling te bruin is, kunnen wij soms niet
behandelen. Indien je in deze tussenperiode toch zou willen
zonnen, dan adviseren wij om de tatoeage te bedekken.

D O U C H E N

U kunt op de dag van de behandeling in principe gewoon
douchen. Te heet water kan echter wel meer zwelling en/of
jeuk in het behandelgebied opwekken. Om die reden
adviseren wij om niet heter dan lichaamstemperatuur te
douchen.

S P O R T E N

Bij grotere tatoeages, raden wij af om de eerste 2 dagen na
behandeling te sporten. Hierdoor kan namelijk zwelling en
irritatie onnodig toenemen, wat eventueel kan resulteren in
een blaar. Dit is echter ook afhankelijk van de locatie. Tijdens
de intake zal een specifiek advies voor jouw tatoeage worden
gegeven m.b.t. sporten. Echter, mocht de tatoeage na het
sporten warm aanvoelen, dan adviseren wij om de tatoeage 15
min. te koelen met een coolpack.

Z W E M M E N / S A U N A

Het is belangrijk dat de huid na een behandeling kan
herstellen. Een saunabezoek kan dit ernstig verstoren door de
extreme hitte en intense kou van een dompelbad. Hierdoor
neemt het risico op blaren toe en is het aannemelijk dat het
genezingsproces langer duurt. Zwembad- en saunabezoek
raden wij daarom af tijdens de eerste 2 weken na de
behandeling.

Het is belangrijk om de huidreactie, een dag na de behandeling
te controleren. Daarom vragen wij u om een foto te sturen naar

info@undo.nl, stuur deze foto NIET via WhatsApp. Vermeld
hierbij of u ergens last van heeft, hoeveelste behandeling dit is

en of je verder nog vragen hebt. We zullen z.s.m. hierop
antwoorden en je voorzien van eventueel extra advies.



Kleur van de tatoeage

Diepte van de tatoeage

Kwaliteit van de inkt

Huidskleur

Hoeveel behandelingen er nodig zijn om een tatoeage te verwijderen is helaas niet voorafgaand aan het proces te

voorspellen. De snelheid waarmee een tatoeage kan worden verwijderd, hangt af van veel verschillende factoren.

Voorbeelden van deze factoren  zijn:

De PicoWay is in staat alle kleuren te verwijderen, echter zal het met de ene kleur sneller gaan dan met de andere

kleur. Donkere kleuren en rood getinte kleuren zijn over het algemeen gemakkelijk te verwijderen. Felle kleuren zoals

neon groen, lichtblauw en fel geel hebben gemiddeld meer behandelingen nodig.

Hoe dieper een tattoo is gezet, hoe meer behandelingen er nodig zullen zijn. Betreft het een ondiepe tatoeage, dan zal

deze weer makkelijker te verwijderen zijn. De hoeveelheid inkt is zeer bepalend voor het aantal behandelingen. Hoe

meer inkt er tijdens het zetten van de tatoeage  is gebruikt, des te meer behandelingen er nodig zullen zijn voor het

verwijderen van deze tatoeage.

Er zijn veel verschillende inktsoorten op de markt. Elke inktsoort heeft zijn eigen samenstelling en reageert anders op

de laserbehandeling. De inktdeeltjes die tijdens een laserbehandeling worden verpulvert, dienen in de weken na de

behandeling te worden afgevoerd door het lymfesysteem. Bij de één werkt dit proces sneller dan bij de ander.

Hoe lichter de huid, hoe makkelijker het is om een tatoeage te verwijderen. Des te meer pigment de huid bevat, des te

meer behandelingen er nodig zullen zijn om een tatoeage mooi en zonder littekens te kunnen verwijderen. Dit heeft te

maken met de minimale aanwezigheid van pigment bij een blanke huid, terwijl dit bij een donkere huid juist sterk

aanwezig is.

Naast de bovengenoemde factoren, zijn er nog een aantal factoren die invloed hebben op de snelheid waarmee een

tatoeage verwijderd kan worden. Dit zijn namelijk: de aanwezigheid van littekenweefsel, locatie van de tatoeage, leeftijd

van de tatoeage en de algehele gezondheid. Gemiddeld zijn er met de PicoWay 5-9 behandelingen nodig om een

zwarte tatoeage te verwijderen op blanke tot licht getinte huid. Wij willen sterk benadrukken dat dit getal slechts een

gemiddelde betreft.

Tijdens het intakegesprek zullen wij een schatting maken van het aantal benodigde behandelingen. Wij zullen een zo een

realistisch mogelijke schatting maken, maar vanwege de  bovengenoemde factoren blijft het een schatting en relatief

onvoorspelbaar. Wij zullen daarom na drie behandelingen, en voor de vierde behandeling, het resultaat samen beoordelen

en evalueren. Eventueel zal het behandeltraject aangepast kunnen worden. 

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?



Onze PicoWay heeft 3 verschillende golflengtes. Hierdoor zijn wij in staat alle kleuren te behandelen, met uitzondering van wit.

Witte inkt bevat geen pigment, waardoor witte inkt met geen enkele laser te verwijderen valt. Daarnaast kan witte inkt

titaniumdioxide bevatten, wat tijdens een laserbehandeling kan gaan oxideren. De witte inkt van de tatoeage kan dan donkerder

uitslaan. Dit dient dan met verdere behandelingen verwijderd te worden, wat in de meeste gevallen langer duurt dan de initiële

schatting van het behandelproces. In zeer zeldzame gevallen kan witte inkt heel hardnekkig zijn en soms nog lange tijd zichtbaar

blijven.

Kunnen alle kleuren tatoeages behandeld worden?

De PicoWay is de eerste laser die op elk huidtype toegepast kan worden. Je hoeft met onze laser niet bang te zijn voor

permanente pigmentverschuivingen of littekens. Een tatoeage op een donkere huid vereist echter wel meer behandelingen dan

een tatoeage op een blanke huid. Dit komt doordat een donkere huid meer pigment bevat en er naar verhouding lager behandeld

zal moeten worden.

Ik heb een donkere huid, kan ik ook behandeld worden?

Dat kan heel goed kloppen. Bij een laserbehandeling worden de inktdeeltjes slechts verpulvert, in kleinere inktdeeltjes die wèl

door het lichaam kunnen worden afgevoerd. Dit betekent dat de inktdeeltjes na de behandeling nog op dezelfde plek zitten,

slechts in kleinere formatie. In de 8 weken na de behandeling zullen deze inktdeeltjes worden afgevoerd.  Het resultaat kan

hierdoor pas minimaal 8 weken na de behandeling beoordeeld worden. Houd er daarnaast rekening mee, dat het sterk per

tatoeage afhankelijk is hoe snel er zichtbaar resultaat is. Voor een donkere tribal zijn er meestal 3 á 4 behandelingen nodig,

voordat er, voor het oog, zichtbaar resultaat is. Bij een tatoeage die bestaat uit dunne lijnen of schaduwen is er vaak na 1

behandeling wel al zichtbaar resultaat.

Ik heb deze week een behandeling gehad maar ik zie nog geen resultaat?

Wij behandelen niet tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding periode. Tijdens deze periode is de hormoonhuishouding

veranderd. Hierdoor kan de behandeling onvoorspelbaar uitvallen. Daarnaast hebben wetenschappelijke studies nog niet kunnen

aantonen dat de verpulverde inktdeeltjes geen invloed hebben op de (groei van) de foetus. 

Kan ik tijdens mijn zwangerschap/borstvoedingsperiode behandeld worden?



Een IPL-behandeling (Intense Pulsed Light) is niet geschikt voor het verwijderen van tatoeages. Helaaswordt dit in Nederland wel

veel aangeboden. Naast het feit dat er met IPL meer dan 20 behandelingen nodig zullen zijn om een tatoeage te verwijderen, kan

IPL een getatoeëerde huid ernstige toebrengen. Indien je reeds behandeld bent met IPL, adviseren wij om hier direct mee te

stoppen. Indien de huid nog niet te beschadigd is, kunt je de behandeling met de PicoWay voortzetten. Indien de huid door de IPL-

behandeling dusdanige schade heeft opgelopen, kunnen wij u dit, afhankelijk van de schade, versoepelen en vervagen met de

PicoWay Resolve behandeling.

Ik heb mijn tatoeage eerder laten behandelen met IPL (of een andere laser), kan ik nu

overstappen naar UNDO?

De PicoWay is in staat tatoeages volledig en zonder littekens te verwijderen. Soms is er tijdens het zetten van een tatoeage

dusdanige schade aangebracht, dat er littekenweefsel is ontstaan. Littekenweefsel wat tijdens het zetten van een tatoeage is

ontstaan, zal zichtbaar blijven als de inkt uit de tatoeage is verdwenen. Daarnaast dien je zelf verantwoordelijkheid te nemen

voor een goede voor- en nazorg van de tatoeage, tijdens de behandelperiode, om zo de kans op littekenweefsel te voorkomen. Bij

reeds ontstaan littekenweefsel, van het zetten of door een behandeling met een andere laser, is het mogelijk om met de PicoWay

Resolve het littekenweefsel te versoepelen en te vervagen. Afhankelijk van de mate van littekenweefsel en vervaging kan deze

behandeling geïntegreerd worden of na de verwijdering van de inkt toegepast worden.

Kunnen er littekens ontstaan?

De PicoWay laser is de meest geavanceerde laser van dit moment. Gemiddeld weet de PicoWay 90-95% vervagingen te bereiken

tussen de 5-9 behandelingen van een zwarte tatoeage op een blanke huid. Houd er rekening mee dat dit echter een gemiddelde

betreft. Hoeveel behandelingen er precies nodig zijn verschilt per tatoeage en is bovendien sterk afhankelijk van de

verschillende factoren. Hoewel de meeste tatoeages met de PicoWay volledig worden verwijderd, dient u er rekening te houden

met dat er eventueel een lichte schaduw/schim achter kan blijven. Dit is vaak in relatie met de gebruikte inktsoort en de

genezing van de huid. Er is voorafgaand aan de behandeling niet te voorpellen of dit bij u zal optreden. Tevens kunnen wij met de

PicoWay tatoeages, die met de Q-switched ND-YAG uitbehandeld zijn, verder behandelen en in de meeste gevallen alsnog

volledig vervagen.

In hoeverre kan mijn tatoeage volledig verwijderd worden?



Indien je direct spijt hebt van je tatoeage, is het mogelijk om gelijk een intake bij ons te plannen. Wij zullen je dan informeren

over het aantal behandelingen die nodig zijn met de PicoWay laser. De behandeling kan gestart worden zodra de huid genezen is.

Hierbij is het belangrijk dat de huid niet meer rood en gezwollen is, en niet meer vervelt. Dit is vaak na 2 tot 4 weken na het

zetten van een tatoeage. De duurt van de genezing is tevens afhankelijk van het formaat en de locatie van de tatoeage en kan

dus verschillen. De huidtherapeut zal een beoordeling maken wanneer dit voor jouw tatoeage mogelijk is.

Hoe lang na het zetten van een tatoeage, kan ik starten bij UNDO?

Tijdens een behandeling worden grote inktdeeltjes, die niet door het lichaam afgevoerd kunnen worden, verpulverd in kleine

inktdeeltjes. Het lichaam is na een laserbehandeling in staat om de verpulverde kleine inktdeeltjes af te voeren. Dit betekent dat

wanneer je net een behandeling hebt gehad, er in de huid nog dezelfde hoeveelheid inkt aanwezig is. De inktdeeltjes zijn echter

nu wel zo klein gemaakt dat het lichaam zelf in staat is om deze af te voeren, in de weken na de behandeling. Het afvoeren

gebeurt door middel van het lymfesysteem. Het lymfesysteem werkt relatief langzaam en heeft minimaal 8 weken nodig om de

inktdeeltjes van 1 behandeling af te voeren. Deze behandelinterval kan echter variëren per persoon en locatie, vanwege het

verschillend functioneren van het lymesysteem.

Hoeveel tijd moet er tussen de behandelingen in zitten?

Wij verwijderen bijna dagelijks permanente make-up. De PicoWay laser is de eerste laser die is goedgekeurd voor de verwijdering

van permanente make-up. Deze goedkeuring is afgegeven door de FDA (Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit). Voor meer

informatie over permanente make-up verwijderen kunt u de brochure m.b.t. deze behandeling opvragen via info@undo.nl.

Kan ik ook mijn permanente make-up (PMU) of micro hair pigmentation (MHP) verwijderen?

Met de PicoWay zijn we in staat het meerendeel van de tatoeages volledig te verwijderen. Veelal krijgen wij in onze kliniek

tatoeages die met andere lasers (zoals de Q-switched ND-Yag, Harmony laser en de PicoSure) geen resultaat meer konden

boeken, maar waarbij wij wèl nog in staat zijn de laatste waas ook volledig weg te laseren. Dit komt o.a. door de combinatie van

een ultra korte pulsduur en de diepe penetratie van de laser

Zal mijn tatoeage volledig verdwijnen?



De zwelling en blaarvorming die na een behandeling kunnen ontstaan, horen na 3-7 dagen af te nemen. Indien de reactie juist

toeneemt of je krijgt koorts, neem dan van maandag tot en met zaterdag van 09:00 - 18;00 direct contact met ons op via: 085-

50043391 of via info@undo.nl. Overige dagen/tijden kun je ons bereiken via: 06 28 23 44 30. Indien wij niet bereikbaar zijn en je je

ernstig zorgen maakt, neem dan contact op met de huisarts of de huisartsenpost.

Ik denk dat ik niet goed reageer op de behandeling, wat moet ik doen?

Door de huid dagelijks te blijven insmeren, met bij voorkeur Eucerin Auaphor, wordt de afvoer van de inktdeeltjes gestimuleerd.

Onze ervaring is dat de cliënten, die dit dagelijks doen, sneller en meer resultaat ondervinden per behandeling. Ook zijn er

bepaalde technieken om het lymfesysteem beter te laten functioneren. Onze huidtherapeuten kunnen je meer vertellen, over hoe

dit toepasbaar is voor jouw tatoeage. Ten slotte, adviseren wij om direct te stoppen met roken. Roken kan er namelijk voor zorgen

dat het resultaat wel tot 50% minder snel totstandkomt.

Kan ik zelf nog iets doen om het resultaat te bespoedingen?

Hoeveel behandelingen er nodig zijn om een tatoeage te verwijderen hangt met vele factoren samen (zie pag. 12). Na iedere

behandeling, dient een behandelinterval van minimaal 8 weken aangehouden te worden (zie pag. 15).  De behandelinterval kan

per persoon, locatie en tatoeage verschillen van 8 tot 16 weken. De huidtherapeut zal tijdens het intakegesprek advies geven over

de optimale behandelinterval voor jouw tatoeage. Hoe lang een volledig behandeltraject duurt, hangt dus samen met deze

behandelinterval. en het aantal benodigde behandelingen. Na 3 behandelingen (voor de 4e behandeling) zal een tussentijdse

evaluatie plaatsvinden, waarbij beoordeeld zal worden of de tatoeage vervaagt volgens verwachting. Het behandelplan kan dan

eventueel bijgesteld worden. Gemiddeld zien we dat er 1 á 2 jaar nodig is, om een kleine zwarte tatoeage te verwijderen. Bij

grotere en gekleurde tatoeages zal dit iets meer tijd in beslag nemen, hier zal een schatting worden gemaakt tijdens het

intakegesprek. 

Het definitieve eindresultaat kan pas na 6 tot 12 maanden, na de laatste behandeling, worden beoordeeld. Na de laatste

behandeling is er soms nog een lichte waas zichtbaar. Deze lichte waas trekt meestal vanzelf weg, maar heeft wat meer tijd

nodig om volledig weg te trekken. Dit betekent dat wij graag na 12 maanden na de laatste behandeling een nacontrole afspreken.

Tijdens deze nacontrole zullen we samen het eindresultaat evalueren, eventueel de laatste restjes behandelen en de PicoWay

Resolve toepassen ter verbetering van de huidstructuur. 

Hoe lang duurt het volledige behandeltraject?
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PARKEREN

In Amsterdam willen wij je
adviseren om te parkeren in de

Tolstraat (Bij de Albert Heijn
afslaan), hier is bijna altijd een

parkeerplek vrij. 

Vanaf de Tolstraat is het 3
minuten lopen. 

PARKEREN

In Den Haag willen wij je
adviseren om te parkeren op de

Koninginnegracht of
Prinsessegracht. 

Vanaf daar is het 5 minuten
lopen.

OV

UNDO - Amsterdam is vanaf
Amsterdam Centraal te bereiken
met tram 4 richting station RAI -  

halte Ceintuurbaan/van
Woustraat (circa 15 minuten). 

Vanaf deze halte is het 1 minuut
lopen. 

OV

UNDO - Utrecht is vanaf
Utrecht Centraal met de bus
te bereiken met o.a. bus 28
richting Science Park en 50
richting Driebergen-Zeist - 
 halte Janskerkhof (circa 10

minuten).

Vanaf deze halte is het 1
minuut lopen.

PARKEREN

In Utrecht willen wij je
adviseren om te parkeren op de

Maliesingel. 

Vanaf de Maliesingel is het 3
minuten lopen.

OV

UNDO - Den Haag is vanaf Den
Haag Centraal te bereiken met
tram 9 richting Scheveningen
Noord - halte Dr. Kuyperstraat

(circa 15 minuten). 

Vanaf deze halte is het 5 minuten
lopen. 

L O C A T I E S
U N D O  Y O U R  T A T T O O








