
HENNA IS NIET ZWART  
Zwarte, tijdelijke, tatoos, “zwarte henna” genoemd, zijn mogelijk gezet met een zwarte 

kleurstof waar para-phenylendiamine in zit, genoemd PPD.  

Een straatartiest maakte deze tijdelijke 
tatoo door hem “zwarte henna” genoemd. 
Deze tatoo ging na korte tijd ernstig 
jeuken en begon binnen 2 weken blaren te 
vormen en te ontsteken/zweren. 
 
Er zijn veel mensen die op deze manier 
reageren op PPD bevattende “zwarte henna”. 
Sommige mensen hebben nergens last van, 
andere reageren nog veel ernstiger op de PPD. 
 
De jeuk en blaren ontstaan na 2 tot 10 dagen 
na het aanbrengen van de zwarte kleurstof op 
de huid. Dit is een verlate allergische reactie. 
Deze reactie lijkt op de verlate allergische 
reactie op giftig klimop. 
 
PPD is een sterke sensabilisator. Veel mensen 
zijn allergisch voor PPD zwarte kleurstof en hoe 
vaker je eraan blootgesteld wordt hoe groter 
de kans wordt op een allergische reactie. 

PPD “zwarte henna” 3 weken na opbrengen. De “tijdelijke 
tatoo” is nu een geïnfecteerde, open zweer geworden die 
zeker een litteken zal overlaten.  
 
Para-phenylendiamine zwarte kleurstof, aangebracht als tijdelijke 
tatoo kan sommige mensen ernstig ziek maken. 
 
Kinderen lopen het meeste risico met PPD “zwarte henna. Hun 
lichaam kan de PPD slecht verwerken. Vele kinderen moesten 
naar het ziekenhuis na het zetten van zo’n “tijdelijke tatoo”. Deze 
kinderen zullen voor de rest van hun leven 
gezondheidsproblemen houden. 
 
Ben je gewond door PPD “zwarte henna” ga dan direct naar de 
huisarts om littekens te voorkomen. Vertel de huisarts dat PPD 
zwarte kleurstof gebruikt is op de huid en dat dat het probleem 
veroorzaakt heeft. Geef hem de onderstaande lijst met adressen. 
Hierop staan medische artikelen oven PPD “zwarte henna”. 

Er staan medische artikelen over de gevaren van PPD 
“Zwarte henna” op 

http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdmed.html 
Voor meer informatie over PPD “zwarte henna” kijk op: 
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdintro.html

Kunstenaars die werken met PPD “zwarte henna” lopen een groot 
risico voor overgevoeligheid, astma, blaaskanker en 

levertumoren. 

 
Traditionele pure henna veroorzaakt 

geen van deze verwondingen. 
 

Traditionele henna is veilig voor de 
huid. 

Een medisch rapport over diagnose en behandeling van PPD “zwarte henna” verwondingen vind u op 
http://www.smw.ch/pdf200x/2001/2001-13/2001-13-351.PDF 



Herken en kies voor natuurlijke, veilige, traditionele henna 
body-art. 

Henna is een groene plant, geen zwart kool/teer extract. 
 

Gebruikt de artiest zwarte kleurstof die je kan 
schaden?  

De meeste artiesten die werken met PPD “zwarte 
henna” weten niet, of liegen over de ingrediënten 
van hun body-art product. Je zult geen eerlijk 
antwoord krijgen als je er alleen om vraagt. Je zult 
zelf goed op moeten letten en kijken wat ze 
gebruiken. Zo kun je bepalen of ze gevaarlijke PPD 
zwarte kleurstof gebruiken of veilige natuurlijke 
henna. 

PPD zwarte kleurstof geeft een zwarte 
tekening die zwart blijft. 

Vraag of je het product mag zien op de artiest zijn 
arm, been of torso. Als het een zwarte tekening 
geeft die langer dan een paar dagen blijft is het 
waarschijnlijk PPD zwarte kleurstof. Pasta met PPD 
zwarte kleurstof is bij opbrengst al zwart. 

Vraag de artiest hoe lang de pasta moet 
blijven zitten. 

Als de artiest zegt dat je de pasta eraf mag halen 
binnen een uur en de tattoo zwart zal zijn dan 
gebruikt hij waarschijnlijk PPD. Dat is de enige 
zwarte kleurstof dat zo snel inwerkt op de huid.  

Vraag de artiest welke kleur de tattoo heeft 
als de pasta eraf gehaald is. 
 

Als de artiest zegt dat de tattoo zwart zal zijn als de 
pasta eraf is en zwart zal blijven is het 
waarschijnlijk zwarte kleurstof met PPD. 

Vraag hoe lang de tatoo blijft. 
 
PPD “zwarte henna” tatoos blijven voor meer dan 
een week zichtbaar en blijven zwart of kleuren 
paarsachtig donkerbruin. 
 

Kleurt het zwart, ga dan weg.  
Kleurt het bruin dan is het goed. 

 
Laat je niet verwonden door PPD 

“zwarte henna” met para-
phenylenediamine  

zwarte kool/teer kleurstof. 

Gebruikt de artiest veilige, natuurlijke traditionele 
henna? 

De meeste traditionele henna artiesten weten wat er in hun 
pasta zit en zullen je met trots vertellen. 
 
Veilige, natuurlijke, traditionele hennapasta is gemaakt van 
pure hennabladen, citroensap, kruiden en pure essentiële 
oliën. Henna is een groen/bruin plantenpoeder. Hennapasta 
heeft een aardeachtige geur en een groen/bruine kleur. 
Natuurlijke henna pasta is NOOIT zwart. 
 
Hennabladeren laten een oranje tattoo die bijkleurt tot 
rood/bruin of donker bruin.  
 
Vraag of je de tatoo van de artiest mag zien. Als je een tatoo 
ziet in baksteen rood, pompoenkleur, rood of chocolade tot 
koffiekleur, dan wordt er waarschijnlijk traditionele genna 
gebruikt. 
 
Vraag de artiest hoe lang de pasta moet blijven zitten. 
 
De traditionele henna pasta heeft meer dan een uur nodig 
om een tattoo na te laten op de huid. De artiest zal meestal 
zeggen dat je de pasta zo lang mogelijk moet laten zitten. 
 
Vraag de artiest welke kleur de tatoo zal hebben als de 
pasta eraf is. 
 
Als de henna pasta eraf komt zal de tatoo oranje of rood zijn 
en donkerder worden. 
 
Vraag de artiest hoe lang de tatoo blijft. 
 
Henna blijft, tussen een paar dagen en een paar weken, 
zichtbaar en zal vervagen naar lichtbruin of oranje. 

 

Vier het leven en liefde met hennabladeren 
en bloemen zoals vrouwen hebben gedaan 
de laatste 9000 jaren in 60 landen. 

Geniet van het leven, liefde en 
natuurlijke henna. 
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