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MEDISCH
SPECIALIST

‘Wanneer wist jij: ik 
wil dermatoloog 
worden?

‘Een specifieke aanleiding is er 
niet, maar ik wist al snel: derma-
tologie is het allermooiste vak 
dat er bestaat. Vooral het feit 
dat je een diagnose op het zicht 
kunt stellen, intrigeert me.’

Je bent gespecialiseerd in 
tatoeages. Een passie?
‘Absoluut, je komt soms fascine-
rende beelden tegen. Tattoos be-
moeilijken echter ook. Vanwege 
het risico op complicaties, maar 
ook omdat huidziekten door de 
inkt lastiger te herkennen zijn.’

Hoe is die passie ontstaan?
‘Een paar jaar geleden zag ik een 
patiënt met een forse allergische 
reactie op een tatoeage – een 

enorme zwelling en veel jeuk. De 
inkt van een tatoeage zit chronisch 
in de lederhuid, dus de klachten 
waren ook chronisch aanwezig. 
Dat vond ik dermate interessant, 
dat ik de boeken in ben gedoken.’

Met een tattoopoli als gevolg  
– de eerste in Nederland.
‘Er bleek weinig bekend over 
complicaties bij tatoeages, dus 
ik startte onderzoeken en ging 
met tatoeëerders in gesprek. 
Tegelijkertijd kwamen er steeds 
meer tattoopatiënten mijn kant 
op. Ik dacht: hier moet ik een 
spreekuur voor oprichten.’

Wat zijn de belangrijkste 
risico’s bij het zetten van een 
tatoeage?
‘Infecties komen het vaakst 
voor, maar onbekender zijn de 

allergieën en auto-immuunziek-
ten. Neem sarcoïdose: is er een 
huidafwijking in een tatoeage, 
dan kan dat een uiting zijn van 
deze ontstekingsziekte.’

Bepaalde kleuren vormen ook 
een groter risico, toch?
‘Rode pigmenten geven vaker 
allergieën. Dat kunnen dus ook 
paarse, bruine of roze tatoeages 
zijn.’

Waarom eigenlijk?
‘Dat is nog onduidelijk.’

Knaagt dat?
‘Het houdt me zeker bezig. Ik 
werk samen met een Duits insti-
tuut om dat te onderzoeken.’

Let je in het dagelijks leven op 
tatoeages bij anderen?

‘Nauwelijks.’

Waarom niet?
‘Volgens onderzoek is tien 
procent van de Nederlanders ge-
tatoeëerd, maar volgens mij ligt 
dat aantal in werkelijkheid veel 
hoger. Helemaal als je andere 
toepassingen zoals permanente 
make-up en littekenreconstruc-
ties meeneemt. Als ik daarop 
zou gaan letten, blijf ik bezig.’

Je hebt dus zelf geen tatoeage. 
Waarom eigenlijk niet?
‘Nee. Je moet een goed ontwerp 
hebben en het moet een beetje 
bij je passen.’

Best bijzonder voor iemand die 
gespecialiseerd is in tatoeages.
‘Ik ken zelfs tatoeëerders die er 
geen hebben.’
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TEKST MIRTHE DIEMEL  BEELD DIGIDAAN

Zelf heeft hij er geen,  
maar dat weerhield  
dermatoloog Sebastiaan 
van der Bent er niet van  
om een tattoopoli op te  
zetten. ‘Het zijn vaak  
fascinerende huidbeelden.’
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Sebastiaan  
van der Bent
GEBOREN op 22 april 
1988, Bergen op Zoom
VOLGDE van 2006 tot 
2014 geneeskundeoplei-
ding in Leiden. Begon in 
2015 aan de opleiding  
dermatologie in het VUmc 
Amsterdam, die hij in 2020 
afrondde. Promoveerde in 
2021 op het onderwerp 
complicaties bij tatoeages
WERKT drie dagen per 
week in het Alrijnze  
ziekenhuis Leiden en af  
en toe voor DC Klinieken 
Amsterdam
WOONT samen en is  
vader van twee kinderen 
van 3 en 1 jaar
HOBBY’S met vrienden 
borrelen en squash en 
voetbal af en toe

Vraagt de tattoopoli om  
een andere manier van 
werken?
‘Patiënten komen vaak van 
ver. Ik neem daarom meer 
tijd voor ze en probeer alle 
onderzoeken op één dag 
te plannen. Verder valt het 
mee, het is gewoon een apart 
spreekuur binnen het zieken-
huis. Ik hou me daarnaast gro-
tendeels bezig met algemene 
dermatologie en proctologie.’

Bouw je een persoonlijke 
band met je patiënten op?
‘Als dermatoloog heb ik veel 
korte consulten, dus dat lukt 
niet altijd. Maar er is ook 
een vaste groep huidkan-
kerpatiënten die ik elke drie 
maanden zie – dan ontstaat 
zo’n band automatisch.’

Welke patiënt zal jou lang 
bijblijven?
‘Als het om tatoeages gaat, is 
er één dame die ik niet snel zal 
vergeten. Zij had een allergi-
sche reactie met fikse wonden 
als gevolg. Er waren zeven 
verschillende behandelingen 
nodig om de klachten onder 
controle te krijgen. Dat lukte – 
maar het heeft wel twee jaar 
geduurd.’  

Wat maakt jou anders dan 
anderen?  
‘Mijn broer zegt wel: “Jij moet 
altijd alles voor 120% doen”. 
Ik heb een bepaalde onder-
nemende drive om dingen uit 
te zoeken of te realiseren. Al 
denk ik dat dit voor de meeste 
specialisten geldt.’

Wat is jouw drijfveer?
‘Je redt als dermatoloog 
misschien niet vaak mensen-
levens – op de melanomen  
na, maar je verbetert wel de 
kwaliteit van leven.’

Wat kunnen ervaren  
medisch specialisten leren 
van de jonge garde?
‘Qua statusvoering zijn 
jonge specialisten denk ik wat 
zorgvuldiger als het gaat om 
details en juridische zaken. 
De vraag is wel of dit altijd 
beter is.’

En andersom?
‘Van ervaren medisch specia-
listen heb ik geleerd dat niet 
alle problemen in één consult 
opgelost hoeven te worden.’

Sebastiaan van der Bent is dermatoloog in het Alrijne 
ziekenhuis waar hij een speciaal spreekuur heeft voor 

tattoo-complicaties:  De Tattoopoli.




