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Inleiding
Dit is geen e-book over hoe je kunt leren tatoeëren. Ik
ben nog altijd van mening dat dit moet gebeuren met de
allerbeste intentie (geld is geen reden), met de motivatie,
toewijding en passie voor het vak. Het is een lang en
zwaar leerproces en er is geen quick fix om snel geld te
verdienen.
Ik heb dit boek geschreven om jou te informeren over het
zetten, mijn liefde voor het vak weer te geven, maar
ook om voorafgaand aan jouw tattoo-plannen je wellicht
te kunnen helpen een aantal keuzes makkelijker te
maken of om dingen te vertellen die je nog niet wist.
Heel veel leesplezier!

X.x Wendy
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Wat is een tattoo?
Voor velen waarschijnlijk een overbodige vraag, maar ik leg het je toch
graag even uit.
Een tattoo is een opzettelijk gepigmenteerd stukje huid, wat sommigen
kunst noemen. Vaak aangebracht met een scherp voorwerp, een naald en
pigment of inkt.
Tatoeages komen voor in alle lagen van de bevolking en op alle delen van de
wereld.
Toch is het wel cultuurgebonden wat men kiest als versiering. Soms is het
religie, bijgeloof, traditie, het eren van voorouders, uiting van zichzelf, het
verwerken van een trauma, herinnering, liefde, verdriet, een modebeeld,
voor zelfvertrouwen, om de ervaring of gewoon omdat iemand het mooi
vindt staan.
Er zijn dus verschillende redenen om jezelf te willen versieren. Het kan een
status zijn, als je kijkt in de bajes, of soms zelfs levensreddend zijn als je
jouw aandoening kenbaar hebt gemaakt op het lijf.
Tatoeages worden steeds normaler gevonden. Waar het vroeger alleen
statusbepalend en praktisch was, voor criminelen en de zeemanslieden,
gaat tegenwoordig bijna iedereen 'onder het mes'.
Vooral in grotere steden, waar verschillende culturen samenkomen en de
verdraagzaamheid groeit, wordt dit meer geaccepteerd en is dit vooral te
merken op de werkvloer. Het wordt steeds meer beschouwd als
uiterlijk kenmerk van een persoon en ziet de arbeidsmarkt het los van de
vaardigheden of karakter. Het stereotype verdwijnt naarmate meer mensen
een tattoo nemen.
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Hoe gaat het zetten?
Ik heb hiervoor mijn eigen werkwijze als voorbeeld gebruikt. Dit kan 'licht'
afwijken in andere goedgekeurde shops, waar er soms ruimte is voor eigen
invulling t.a.v. de hygiënerichtlijnen, maar over het algemeen moet de
hygiëne in orde zijn in elk goedgekeurde tattooshop in Nederland.
In het buitenland gelden de regels en handhaving iets anders. Landen als
Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Australië en de V.S. werken bijna op
dezelfde manier als in Nederland. Als je een goed aangeschreven tattooshop
vindt en de lokale buurt navraagt, kun je bij positieve geluiden er vanuit
gaan dat je hier hygiënisch je tattoo kunt laten zetten.
Een 'vakantie-tattoo' is natuurlijk een mooi souvenir en ervaring, maar
weet wat je doet. Ga nooit in een opwelling een tattoo nemen, hier krijg je
geheid spijt van. Tattoos zijn vereeuwigd, laseren is niet altijd mogelijk, dus
het mag wel een weloverwogen beslissing zijn. Op de volgend pagina lees je
alles over het zetten. Deze informatie is ook te vinden op de website. Na dit
hoofdstuk geef ik je een paar tips hoe je een goede keuze kunt maken bij
twijfel.
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Hoe gaat het zetten?
Bij de afspraak wordt er eerst een stencil gemaakt van jouw opdracht. Deze
wordt op een schone, gedesinfecteerde én geschoren huid aangebracht of er
wordt rechtstreeks op de huid getekend. Afhankelijk van de wensen van de
klant.

Daarna zet ik alle spullen klaar en begin ik met tatoeëren.
Je kunt wat ongemak ervaren, maar dit is heel erg verschillend per persoon.
Ik kan dus ook geen vragen beantwoorden die over de pijngevoeligheid gaan.
Je kunt wat pijn hebben, ongemak, een kietelig gevoel, branden, gaan
zweten of je voelt er helemaal niks van!
Het gevoel laat zich moeilijk omschrijven, maar 99% van de klanten vindt
het erg goed te doen en komen weer terug voor een tweede tattoo.
De overige 1% geeft aan een lage pijngrens te hebben, zet hem op een over
het algemeen gevoelige plek of wil sowieso maar 1 tattoo.
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Tijdens het zetten komt er wat bloed, inkt en wondvocht uit de huid en veeg
ik dit weg met een doekje doordrenkt met een desinfectant (een
goedgekeurd middel).
De getatoeëerde huid kan ter
plekke wat opzwellen en rood
worden. Dit trekt dezelfde dag
nog weg en anders binnen een
paar dagen.
Hoe gevoeliger de huid, des te
langer het duurt. Vaak ook
qua genezing.
Als de tattoo klaar is, maak ik
de wond goed schoon, smeer
hem in met goedgekeurde
vaseline en dek hem af met
folie.
Mocht de tattoo niet meer bloeden én er geen kleding overheen moeten, mag
je zonder folie de deur uitlopen.
Daarna kun je betalen aan de balie, bij voorkeur met pin (contant is ook
mogelijk), krijg je de nazorginstructies en ben jij de trotse eigenaar van een
mooi kunstwerk!
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Na het zetten
Daarna is het aan jou! Volg echt de nazorginstructies op! Dit is er voor
bedoeld om tot een blijvend mooi resultaat te komen.
Tattoos moeten, net als schaafwonden, het liefst aan de lucht drogen om
mooi te genezen. Houd hem dus niet nat en dek hem niet langdurig en
onnodig af met folie en zalf. Dikke lagen zalf is onnodig, zalf dient er
namelijk alleen voor om de huid flexibel te houden zodat je minder last hebt
van velletjes en jeuk, maar ook dat eventuele korstjes niet gaan scheuren.
Afdekken bespoedigt de genezing niet. Het nathouden van tattoowonden
kan leiden tot een slecht genezende wond, kleur/helderheid van de inkt
beïnvloeden (dus het uiteindelijke resultaat) of zelfs leiden tot een hevige
infectie! Niet nathouden, niet afdekken, niet teveel smeren!
Het is en blijft een gekleurde schaafwond. Wondvocht, stukjes korst en inkt,
lichte plekken, velletjes en een wat geïrriteerd gevoel hoort er allemaal bij,
zeker in de eerste week na het zetten. Elk lichaamsdeel reageert anders en
geneest anders.
Is hij wat geïrriteerd? Kijk dan naar je kledingkeuze (schuurt er iets
overheen?), de plek van de tattoo (gevoelige plek/zitplek/huidplooi), de
weersomstandigheden (hoge temperaturen/zon) en de verzorging
(nazorgrichtlijnen, schone handen bij verzorging, smeer je laag over laag of
op een schone tattoo?). Heb je hem gestoten? Een te hete douche genomen of
lang laten weken in water? Heeft iemand anders jouw tattoo ingesmeerd
met ongewassen handen? Of heb je van jezelf al een gevoelige huid? Een
chronische (huid)ziekte o.i.d.?
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-> Heb je twijfels over de genezing die NIET op de website
(www.wendysartandink.nl) vermeld staan? Neem dan contact op met je
huisarts.
Bij lichte irritatie mag je de zeep en zalf even laten staan en is afspoelen met
lauw water voldoende. Kijk wat de oorzaak kan zijn geweest van de
blijvende irritatie en onderneem actie. Bij een vermoedelijke ontsteking*
naar de huisarts! (Dit uit zich na 3 – 5 dagen na het zetten met pusvorming,
blaasjes, extreme roodheid, koorts etc.)
*Vaak te wijten aan de nazorg en/of gezondheid van de persoon, Wendy’s
Art & Ink werkt uitsluitend volgens de recente richtlijnen van de GGD en wil
dat klanten zo min mogelijk risico’s ondervinden van het zetten van een
tattoo. Toch blijft een tattoo een ‘medische behandeling’ waaraan enkele
risico’s vastzitten.
Mocht je tattoo erg gaan jeuken, smeer hem dan licht in met zalf. Ga
absoluut niet krabben en pulken. Na 6 weken is de huid genezen (ook van
binnen) en kun je hem insmeren met zonnebrand om hem zo lang mogelijk
mooi te houden!
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Tattoo-plannen
Om wat voor reden dan ook is daar opeens 'een kriebel', je wilt graag een
tattoo. Je hebt echter geen idee van de mogelijkheden, twijfelt heel erg over
de plek, de grootte, wat er precies moet komen en je bent ook een beetje
bang voor de pijn. Geeft niks! Dit is heel normaal!
Bang zijn voor de pijn of ervaring is menselijk. Angst waarschuwde ons
vroeger en moesten we vooral in actie komen, vechten of vluchten.
Tegenwoordig is dat niet meer nodig en ook niet bij een tatoeage.
De spanning bouwt zich meer op tussen de oren. Ben jij iemand die van
nature veel nadenkt, vooruit loopt op de zaken, piekert en/of angstig bent
aangelegd? Dan zul je dit vast retespannend vinden! Ik zal je proberen wat
gerust te stellen.

Doet het pijn?
Ja en nee. Dit is zó persoonsafhankelijk dat er niet echt een lijn op te
trekken is. Over het algemeen vinden mensen het geen lekker gevoel als een
ontspannende massage, maar is het wel vol te houden of te doen.
Het is maar net hoe jij bent. Ik heb wel gemerkt in de afgelopen jaren dat,
mensen vooraf heel erg bang zijn ingesteld of een dramaqueen zijn,
psychisch minder sterk zijn tijdens het tatoeëren. Als je iemand bent die
helemaal mee gaat lijden, kan het een vervelende ervaring worden of een
lange zit. Het is heel erg psychisch afhankelijk. Hoe sterk ben je zelf als je
pijn hebt?
Dat het een psychologisch proces is, werd duidelijk na de uitgesproken
woorden "we zijn bijna klaar". Bij (bijna) iedereen zag ik een verschil in
(pijn)ervaring na de uitgesproken woorden. Het is net alsof je naar het einde
toe op een breekpunt komt, weet dat het bijna klaar is en dan opeens het
onaangenaam gaat vinden.
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Eigenlijk zeg ik daarmee dus dat het mindfuck is. Dit is geen respectloze
uitspraak en ook niet zo bedoeld, ik heb onwijs veel begrip voor andermans
gevoelens en ervaringen. Ik heb zelf ook tatoeages en het nodige
meegemaakt, ik weet waar ik het over heb. ;-)
Je kunt het vergelijken denk ik met het lopen van een wedstrijd. Naarmate
je de finishvlag ziet hangen, breek je. De vermoeidheid slaat toe en je benen
voelen als beton. Als je niet had geweten hoe lang je nog moest, had je
gewoon rustig op je eigen tempo doorgerend. Tijdens het tatoeëren gebeurt
eigenlijk hetzelfde, je ziet de finish en breekt.
Meer dan 90% van de mensen komt terug ondanks de pijn, irritatie of hebben
aangegeven niks te voelen qua pijn en willen graag een tweede tattoo. Ik
heb in de 4,5 jaar dat ik nu tatoeëer, maar 2 mensen meegemaakt die
moesten huilen, maar ondanks dat WEL hun tattoo hebben gekregen.
Bijna iedereen gaf aan het erger dat hadden verwacht. Dus..

Wat als het meevalt?
Ja leuk en aardig. Maar hoe
voelt het dan?
Gut, tja. De meestgestelde vraag. Nogmaals de ervaring is per persoon
verschillend. Qua gevoeligheid, psychisch, plaats op het lichaam, bepaalde
aandoeningen kunnen meespelen. Ben je ongesteld of ziek (geweest), zelfs
dan kan het ietsiepietsie verschillen.
Als ik het heel erg generaliseer, kan het op sommige plekken voelen alsof
een kat je krabt of dat je met de epileermachine aan de gang bent. Dat is in
het ergste geval het gevoel. Als ik stop, stopt de pijn ook. Daarna kun je een
wat branderig en warm gevoel ervaren.
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Soms voel je niks meer dan een pennenstreep over de huid. En op weer
andere plekken kan het gaan kietelen of kun je kippenvel krijgen. Je kunt
het van tevoren niet uittesten hoe het voelt. Ik zet zelf altijd eerst een stipje,
om de spanning er af te halen, en een lijntje en blijf continu vragen hoe het
gaat. Vaak zie ik dat het best te doen is!
Ik ben er voor je! Ik heb een aantal technieken ontwikkeld om jou beter door
de sessie heen te loodsen! Ook dit is mindfuck, maar wel een handige om
door je sessie te komen!

Ok. En wat kunnen we doen
als het wel pijn doet?
Je kunt natuurlijk besluiten om niet te komen en geen tattoo te nemen.
Maar wil je toch graag de stap zetten, dan kun je op de website lezen wat je
voor het zetten allemaal kunt doen. Goed eten, slapen, drinken van tevoren,
iets te eten/drinken meenemen, gezond en fit voelen én enthousiast zijn.
Ik snap dat je zenuwachtig kunt zijn, maar je zult je al snel thuis voelen in
de shop.
Als we beginnen, komt je lijf in opstand. De bijnieren maken adrenaline aan
en dit zorgt ervoor dat de ademhaling wat sneller gaat, je hart klopt sneller,
je kunt gaan zweten en het koud krijgen. Ook kun je gaan trillen of
'stuiptrekkingen' krijgen in het gebied waar getatoeëerd wordt. Ook
verkramping is mogelijk. Niet iedereen ervaart dit, maar reken maar dat bij
iedereen het stresshormoon in actie komt! Je lijf is hard aan het werk...
Uiteindelijk krijgt je lijf het signaal dat er ergens pijn is. Hij stuurt dan de
hulptroepen 'endorfine'. Dit is een neurotransmitter die ervoor zorgt dat de
scherpe randjes van de pijn worden afgehaald. Een lichaamseigen 'morfine'.
Het kan even duren voor je een verschil merkt. Ik hanteer een 5 - 10 minuten
regel.
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Ja vast! Ik heb hier niks van
gemerkt!
Ja sorry! Ik mag je (helaas) niet platspuiten of verdovende middelen
gebruiken. Ik raad je dat ook niet aan. Ik heb een stukje geschreven over het
gebruik van verdovende crèmes (op recept) en ik gebruik dit niet. Het maakt
de huid stug en neemt bijna geen inkt meer op. Ik moet vaker over hetzelfde
stuk en dit is nadelig voor het eindresultaat en de genezing. Meer informatie
hierover kun je teruglezen op de Facebookpagina.
Maar goed, je hebt pijn. We zijn al langer dan 15 minuten bezig en je vindt
het mooi kloten. En dit is misschien nog zacht uitgedrukt. Wat kunnen we
doen?
Afleiding. Omdat het grotendeels tussen de oren zit, gaan we op zoek naar
afleiding. Dit is per persoon verschillend, maar je kunt altijd een spelletje,
dvd (met speler) meenemen, een metgezel of ramptoerist wiens hand je mag
fijnknijpen. Je mag altijd vloeken en mij eventjes niet leuk vinden, zolang je
maar stil blijft zitten, is er veel mogelijk.
Sommigen lezen de Donald Duck-jes uit, een tijdschrift, kletsen we samen
de oren van onze hoofd, staren naar buiten, gaan tellen, mediteren of, die
heb ik er ook tussen, winnen elk level bij Candy Crush als ze pijn hebben.
Ik gebruik zelf een aantal methodes die, mits je hiervoor openstaat, ook
worden gebruikt bij hypnose, meditaties en Reiki. Ook bied ik Reiki aan als
aanvullende behandeling voor of na het tatoeëren.
Er is nog nooit iemand de shop uitgelopen zonder afgemaakte tattoo. Als het
echt niet gaat, breken we de sessie af en plannen we een nieuwe, minder
lange sessie. Maar, dat zul je zelf ondervinden, hoe vaker pauze des te
vervelender wordt het. Je lijf wordt namelijk moe, je bijnieren hebben amper
de juiste hormonen en je moet dan even bijkomen. Daarom heb je het dus
altijd koud na zo'n lange sessie en ben je moe. En hartstikke blij, de kick!
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Ik wil wel, maar ik weet niet
wat ik wil of wat er mogelijk
is. Wat moet ik doen?
De meest gemaakte goedbedoelde 'fout' in de shop is het luisteren naar een
dierbare zoals je partner of een van je ouders of vrienden. Ook al kennen zij
jou als geen ander, of juist niet, zij bekijken de wereld door hun eigen ogen
en beredeneren iets vanuit zichzelf. Of zij zelf het wel of niet zouden doen en
waarom. Dit heeft dan niks meer met jou te maken en je moet je afvragen of
je dan een objectief antwoord krijgt. Het is erg persoonslijk wat iemand wil
hebben. Wat voor de een kunst is, is voor de ander rommel. En andersom.
Om de keuze misschien wat makkelijker te maken heb ik een stappenplan
gemaakt die je kunt volgen als je het (even) niet meer weet.

Stap 1. Wat wil je?
Stap 2. Waarom wil je het?
Stap 3. Waar en hoe groot wil
ik het?
Stap 4. Wat heb ik er voor
over?
Stap 5. Is mijn idee
uitvoerbaar?
Stap 6. Wanneer wil ik het?
En waar?
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Stap 1. Wat wil je?
Als je een tattoo wilt, heb je ongeveer wel een beetje een idee van wat je wilt
of in ieder geval waarom je het wilt. Ik adviseer klanten om in mijn portfolio
te kijken naar plaatjes/tatoeages die zij mooi vinden, op google te gaan
speuren of op kanalen als Pinterest. En dan gewoon lukraak of gericht wat
opzoeken.
Heb je eenmaal gevonden wat je wilt, maar het is van alles het net niet? Kun
je ook omcirkelen op je telefoon of, als je het uitprint, omcirkelen met
stift op papier wat je aanspreekt of wat niet.
Je kunt ook globaal zelf op papier zetten wat je wilt. Dus jouw idee tekenen.
Dit hoeft geen Picasso te worden, van stokpoppetjes word ik ook heel wat
wijzer.
Mocht je er echt niet uitkomen, kun je altijd een kunstenares uit jouw
omgeving vragen, je vaste tatoeëerder of als je bij mij een opdracht indient,
help ik je graag mee.

Stap 2. Waarom wil je het?
Je hebt een (vaag) idee van wat je wilt of totaal nog niet, het maakt niet uit.
Belangrijk is om onderzoek te doen naar waarom je het graag wilt.
Waarom wil ik de tattoo? En waarom wil ik het nu? Is het iets wat ik over 3
dagen nog wil? Over een week/maand/jaar en langer?
Is het statusbepalend of wil je jezelf er mee laten zien? Is het vanwege een
weddenschap? Om jezelf te bewijzen? Voor anderen? Om iets vast te leggen?
Is het als kunst of versiering bedoeld? Ter camouflage van iets? Zou je het
over een aantal jaren nog mooi vinden? Welke betekenis geef ik er aan? Wat
betekent de tattoo zelf?
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Stap 3. Waar en hoe groot wil
ik het?
Ja gaat ze weer! Heb ik eindelijk het idee compleet en waarom ik het wil,
MOET IK HET GAAN OPMETEN VOOR DE PRIJSOPGAVE!!
Ja sorry, excuus! Maar alleen op die manier kan ik online van achter het
beeldscherm zien hoe groot een project wordt en hoeveel tijd ik moet
inplannen. Ook willen de meeste klanten een juiste prijs en kan ik dit beter
inschatten dan dat we niet weten hoe groot het wordt. Gewoon liniaal op de
plek(ken) houden waar je hem wilt hebben. Het komt niet super nauwkeurig,
een paar cm verschil is geen ramp. Het gaat mij er om dat het geen rugstuk
wordt als het opgegeven cm's eerder het formaat van je pols is.
TIP! Weet je niet waar je het wilt hebben? Print een voorbeeldje uit en 'pas'
hem in de spiegel. Dit kan ook altijd nog op de afspraak zelf.

Stap 4. Wat heb ik er voor
over?
Een tattoo is een investering voor het leven. Ja, ik heb zelf ook een aantal
plaatjes die technisch minder mooi zijn gezet of waar ik nog behoorlijke jeuk
van krijg aan mijn handen om ze aan te pakken. Daarom is het van groot
belang dat je goed nadenkt over de tattoo.
Hoe kijk jij tegen aging aan? Van tattoos, maar ook over jezelf. Heb je
moeite met ouder worden? Of moeite met het uiterlijk in het algemeen? Wat
accepteer je (nog) en wat niet? Maak voor jezelf daarin de juiste keuzes. Wat
nu mooi lijkt, hoeft dat niet te blijven en te zijn op je 80e. Kun je leven met
en gekleurd 'litteken' als je er niet meer blij mee bent? Of blijf je altijd trots?
Blijft het een goede herinnering?
Hoe kijk je tegen de toekomst aan? En je werk? En hoe ga je om met reacties
van anderen? Welke kwaliteit wil je en wat heb je daar financieel voor over?
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Soms, en dat vind ik er vervelend jou te moeten mededelen, is een idee
praktisch niet uitvoerbaar. Vaak is dit het geval bij een coverup of zijn de
plannen te groot, te klein of onbruikbaar als vorm op het te tatoeëren
lichaamsdeel. Het doel is altijd om er mooier uit te zien met tattoo, nooit om
lukraak een idee op het lijf te plakken als zijnde kauwgomplaatje. Soms wil
men iets zo klein, dat het na genezing niet meer leesbaar is. Overleg met de
tatoeëerder over de mogelijkheden. Als je iemand hebt die je vriendelijk,
goed, eerlijk en objectief te woord kan staan vertrouw dan op wat hij zegt. Je
voelt snel aan of het voor de centjes is of dat hij het allerbeste met jou
voorheeft. Volg je intuïtie!

Stap 6. Wanneer wil ik het?
En waar?
Als je alle stappen hebt doorlopen en het idee is rond, dan rest alleen nog
het maken van de afspraak. Zorg dat je een tatoeëerder vindt die past bij
wat je wilt. Snuffel rond, doe onderzoek, vraag in je omgeving, zoek online,
vraag offertes op, ga appen/mailen/bellen met shops, lees recensies,
informatie en spit websites uit. Vraag jezelf af of het 'nu' moet, op korte
termijn of dat je geen problemen hebt om te wachten. Sommige schops
hebben een aantal weken tot maanden, tot soms zelfs jaren, een wachtlijst.
Vaak is goedkoop, duurkoop. Als je voor € 30,- een tattoo kunt laten zetten,
is het vaak, in regel, kwalitatief geen goede tattoo. Is het niet geworden wat
je wilt of hygiënisch de boel niet op orde. Daarbij ken ik niemand die voor
zo'n prijs de uren kan maken in ondernemersland. Daarbij is € 500,- voor
dezelfde tattoo bizar in verhouding. Kijk goed naar de sfeer en recensies!
Betaal je de Chrysler die buiten staat of krijg je heel veel waarde voor je
geld. Maak een goede keuze, maar nooit vanuit je portemonnee! Als iets te
duur is kun je beter sparen en wachten is mijn ervaring. Zie stap 4, wat vind
je acceptabel qua kwaliteit? Waar kan jij mee leven?

De kunst van het

tatoeëren

Slot
Wie je ook bent en wat je ook doet, ik hoop dat je hiermee en stuk wijzer bent
geworden.
Ik wil alle klanten zoveel mogelijk informatie geven over het proces, zodat
zij goed voorbereid zijn als ze over de drempel stappen. Happy to help! Dus
mis je iets of zit je met vragen? Ik ben op werkdagen bereikbaar via
whatsapp op 0619310979.
Wil je een afpraak maken? Kijk dan even op de website (lees de informatie
even door) en neem dan contact op.
www.wendysartandink.nl

Goed om te weten!
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door print-outs,
kopieën, of op welke manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
Deze uitgave is uitsluitend bedoeld voor
privégebruik en ter informatie (voor potentiële
klanten).
Denk je om het milieu als je deze uitgave wilt
printen? Voor privégebruik eenmalig printen
toegestaan.
Copyright Wendy's
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