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PIERCING NAZORG 
INSTRUCTIES                                                   
 
 
 
1. Algemene nazorg: 
 

 Voor en na het verzorgen van de piercing dient u uw handen te wassen  

 Wondverzorging; 

 Bij klachten, hevige roodheid, zwelling, pus, wondvocht en uitgroei- of afstotingsverschijnselen moet 

er contact opgenomen worden met de huisarts 

 Het is daarom zeker belangrijk de piercing 2 tot 3 keer per dag te reinigen en goed schoon te 

houden. Dit kan men best doen met Fysiologisch water. Antibacteriële zeep kan gehanteerd worden 

wanneer de piercing niet goed uit zichzelf heelt. Haal de zeep pas in huis na overleg met de Piercer. 

 Geen zalf, Vaseline, wonddesinfectiemiddelen, Isobetadine,.. op de wonde smeren.  

 Draag geen pleister over de piercing. 

 Draag geen strakke of vuile kleding bij een bodypiercing. (tepel, navel) 

 Vermijd tijdens het genezingsproces zwemwater, chloorzwembaden, bubbelbaden, natuurlijk 

zwemwater, sauna en stoombad. 

 Slaap niet met een strakke broek. 

 Raak de piercing niet aan met vuile handen  

 Intensief sporten, op het lichamelijke gedeelte dat gepiercet wordt kan ervoor zorgen dat deze wordt 

afgestoten door het lichaam.  

 
2. Genezingsproces verschillende piercings: 
 

 Oorlel: 6 - 9 weken 

 Kraakbeen oor: 3 - 9 maanden  

 Neus: 7 - 9 weken  

 Lip: 7 - 9 weken 

 Wenkbrauw: 6 - 8 weken  

 Tong: 4 - 6 weken 

 Navel: 6 - 9 maanden 

 Tepel: 3 - 9 maanden  

 Schaamlip: 4 - 6 weken  

 Voorhuid: 6 - 8 weken 
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3. Industrial Piercing: 
 
Bij de Industrial Piercing moet goed onthouden worden dat er 4 wonden aangebracht worden. Een Forward 
Helix en Helix worden tegelijkertijd gepiercet om de rechte barbell te plaatsen. Deze piercing zal enkel 
aangenaam om dragen blijven als de nazorg gedurende +/-6 maanden correct uitgevoerd wordt. 
 

 Zie nazorg algemeen piercings 

 6 maanden niet slapen op het vers gepiercete oor  

 6 maanden haarproducten weghouden van het oor tijdens het douchen of baden 

 2 tot 3 keer per dag spoelen met fysiologisch zoutwater  

 Net zoals bij alle andere piercings laat je best het korstje dat gevormd wordt aan het gepiercete 

gaatje zitten. Niet wegkrabben of los pulken. Het korstje zal na verloop van tijd spontaan afvallen. 

Des te minder de wonden in contact komen met bacteriën afkomstig van handen of nagels des te 

sneller de wonde zal gaan helen 

 Roken is niet verboden, maar kan wel een impact hebben op het genezingsproces naar 

wondverstoring toe. Een goede doorbloeding is opportuun voor elke wondgenezing. 

 

4. Tepel Piercing: 

 
Om complicaties bij een tepelpiercing te vermijden is het van groot belang om de nazorg uit te voeren zoals de 
erkende piercer deze zowel mondeling zal meedelen als schriftelijk aan de klant zal meegeven. Door het piercen 
ontstaat een diepe wonde dat tijd nodig heeft om te genezen. Dit genezingsproces kan 2 tot 40 weken duren. 
 

 Zie nazorg algemeen piercings 

 Je tepelpiercing kan de eerste dagen opgezwollen zijn met wat bloedverlies en gevoeligheid. Dit kan 

een paar dagen tot een paar weken duren. Wit en gele vloeistof wat op het sieraad opdroogt is 

normaal en stopt vanzelf als de piercing goed geneest. De piercing mag jeuken en wat rood zijn. 

Korstjesvorming is normaal. De korstjes vallen spontaan af. 

 Week de piercing minstens twee keer per dag in zeezout. Doe een klein beetje niet-gejodeerd 

zeezout of zoutoplossing in een klein glas (denk aan een borrelglas). Druk vervolgens het glas tegen 

je tepel om het in de oplossing te weken. Herhaal dit proces voor de andere tepel. Je kan ook schone 

kompressen van de apotheek in de oplossing weken en op de tepels deppen. 

 

5. Tongpiercing + orale piercings: 

 
De genezingsperiode voor een tongpiercing bedraagt 4 tot 9 weken. Nazorg voor een tongpiercing is 
gecompliceerder dan voor andere piercings omdat de genezende piercing in contact komt met alles wat in de 
mond komt. 
 

 Zie nazorg algemeen piercings 

 2 tot 3 keer per dag de mond spoelen met fysiologisch zoutwater 

 De tanden en de tong poetsen met Parodontax valt ook aan te raden 

 Orale seks beter uitstellen tot de piercing genezen is 

 
6. Startjuwelen: 

 
Deze praktijk richt zijn aandacht op de correcte plaatsing met de juiste materialen. Het startjuweel bestaat altijd 
uit titanium en zal altijd groter uitvallen dan het esthetische juweel dat achteraf gratis geplaatst wordt. 
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