


 

 

Corrigeren van melancholische ogen 
 

Melancholische ogen 
 

 
Melancholische ogen hebben de volgende kenmerken: 

• Het binnen ooghoekje ligt hoger dan de 
buitenooghoek. 

• Het onderooglid hangt een beetje naar beneden 

• Heeft een “droopy” blik 

• Ogen staan met de buitenzijde naar beneden 
gekanteld  
 

 
 

Bij melancholische ogen nooit de onder eyeliner 
doortrekken tot aan het traanbuisje. Hierdoor krijg je 
een soort vissenkommetje en ziet het oog er hangend 
uit. Door de eyeliner boven ook nog eens precies langs 
de wimpers te volgen en de opening te groot te houden 
kantelt het oog als het ware nog meer naar beneden. Je 
krijgt een vermoeide blik en dat kan niet de bedoeling 
zijn. 

 
 
 

Als de boven eyeliner gesloten wordt met de onder 
eyeliner krijg je nog meer een “droopy” effect. Het oog 
wordt afgesloten en de kans op uitlopers zijn aanwezig. 
 
 
 
 

 
 

De lijn aan de binnenkant van het oog mag nooit te dik 
zijn. Het ziet er niet mooi afgewerkt uit en ook hier zie je 
dat het oog de verkeerde kant op kantelt. Dit geld voor 
zowel de boven- als onder eyeliner. Maak de eyeliner 
nooit te lang, dit gaat in de rimpeltjes zitten en geeft een 
verouderde blik. Zeker bij deze oogvorm wordt het 
“droopy” effect nog meer benadrukt. 
 

 



 

 

Je kunt de keuze maken door alleen een eyeliner 
boven te zetten. Stop bij het laatste haartje en vlak 
voor de oogplooi. Als deze te lang wordt krijg je een 
knik in de lijn en trekt het weer naar beneden. Maak 
1/3 vanuit de buitenzijde ook de eyeliner breder 
waardoor het oog als het ware gelift wordt.  
Maak de eyeliner zeker niet te breed want dat maakt 
drukkend en zwaar. Probeer balans te vinden. 
 

 
 

Door het onderlijntje strak tegen het natte deel te 
zetten en dan ook maar 1/3 van het onderooglid krijg 
je een open en groot oog. Als je iets verder wilt gaan 
laat je het lijntje iets zakken en stippel je het een 
beetje door i.p.v. een strakke harde lijn. 
Ps. een visagie tip is om dan met een zwart potlood 
1/3 vanuit de buitenkant in het oog een lijntje te 
zetten. Hierdoor knijpt het oog en lijkt het optisch te 
liften.   



 

 

Corrigeren van oogvormen 
 
Het aanbrengen van eyeliners wordt vaak onderschat, een lijntje kan een oog maken 
of breken. De vorm van het oog kan zodanig aangepast worden, door een bepaalde 
vorm van de eyeliner, waardoor het een totaal andere oogopslag krijgt. 
Het aanbrengen van eyeliners is niet moeilijk om uit te voeren als de tekening 
duidelijk is. De wensen van de klant wegen natuurlijk mee maar jij bent de specialist 
en moet de kennis beheersen om goed advies te kunnen geven. 
 
 
Kleine ogen 
Veel mensen denken dat kleine ogen kleiner worden door het aanbrengen van 
eyeliners. Dit is niet waar! Door de ogen te omlijsten lijkt het oog juist groter, waar het 
om gaat is de keuze van dikte en plaats van de eyeliner. Door het buitenste deel van 
het bovenooglid iets te verlengen en het buitenste deel van het onderste ooglid iets 
te laten zakken wordt het oog optisch groter gemaakt. 
Met een huidskleur kajal potloodje in het onderste natte deel van de wimperrand, kan 
je het oog nog frisser en opener maken. 
 
Kenmerken: 

• Recht onderooglid 

• De wenkbrauwen soms dicht op het oog 

• Een smalle arcadeboog 
 
Let op: een klein voorwerp lijkt nog kleiner naast iets massaals. Maak de eyeliners 
daarom niet te dik. 
 
 
Ronde of bolle ogen 
De ronding van het oog niet te veel benadrukken, probeer met correcties het oog iets 
langer te laten lijken door het buitenste deel van het bovenooglid iets dikker en 
langer te maken. Hierdoor krijgt het oog een liftend effect. Het onderooglid vanaf de 
buitenkant 2/3 naar binnen gaan dus geen heel onderooglid, dat geeft een hangend 
effect en ziet er vermoeiend uit. Met een zwart kajal potlood in het onderste natte 
deel van de wimperrand, kan je het oog optisch iets knijpen. Pigmenteer nooit in het 
natte deel van het oog. Daar zitten celmembraampjes dat het oogvocht transporteert.  
Deze worden onherstelbaar beschadigd als daar met een naald doorheen 
gepigmenteerd wordt. 
 
Kenmerken: 

• Oogbol komt iets uit de oogkas naar voren 

• Vaak wat groter en ronder 

• Trage oogopslag 

• Heeft vaak een iets rondere wenkbrauw 
 
 
 
  



 

 

Oriëntaalse ogen 
Deze ogen hebben een dubbele huidplooi waardoor de eyeliner weggedrukt wordt. 
Denk aan de Chinese oogvormen. De lijntjes mogen intensiever aangezet worden 
door zwart te gebruiken en de boven lijn dikker te pigmenteren. 
 
 
Amandelvormige ogen 
Zoals het woord het al zegt zijn deze ogen in de vorm van een amandel. Buitenste 
deel van het oog staat sterk omhoog gedraaid. De boven eyeliner dus aan de 
buitenkant niet te breed maken en eventueel het lijntje onder aan de buitenzijde iets 
laten zakken.  
 
Kenmerken: 

• Onderooglid staat schuin omhoog 

• De vorm van een amandel 
 
 
Melancholische ogen (zie voorbeelden tekeningen) 
Deze ogen zijn juist iets naar beneden gekanteld, het onderooglid ligt lager dan het 
binnenooghoekje. Probeer met correcties het buitenste deel van het bovenooglid iets 
dikker en langer te maken. Hierdoor krijgt het oog een liftend effect. Het onderooglid 
vanaf de buitenkant 2/3 naar binnen gaan dus geen heel onderooglid, dat geeft een 
hangend effect en ziet er vermoeiend uit. Met een zwart kajal potlood in het onderste 
natte deel van de wimperrand, kan je het oog optisch iets knijpen. 
 
Kenmerken: 

• Naar buiten aflopende ogen 
 
 
Overbloezende ogen  
De bovenoogleden raken bijna of geheel de wimpers. Het is heel mooi om toch een 
eyeliner te zetten, hiermee geef je het oog meer uitdrukking. Vanuit de 
wimperimplant mooi donker aanzetten.  
 
Kenmerken: 

• Zware of dichtvallende oogleden. 

• Een plakkend gevoel in het bovenste of onderste ooglid. 

• Minder zichtbaar oogwit. 

• Norse of vermoeide blik. 

• Vermoeide ogen. 

• Moeite met het aanbrengen van oogmake-up. 
  



 

 

Stand van de ogen 
 
 
Dicht bij elkaar staande ogen 
Lijntjes aan de onderkant niet te ver naar de neus brengen. Hierdoor lijken de ogen 
optisch verder uit elkaar te staan 
 
 
Ver uit elkaar staande ogen 
Lijntjes aan de onderkant tot aan de traanbuis. Let op de vorm van het oog en de 
wenkbrauwvorm! 
 
 
Diepliggende ogen 
Deze liggen diep in de oogkassen. Ze kunnen groot en klein van vorm zijn. Hou de 
lijntjes dun maar wel in een donkere kleur anders valt het helemaal weg. 
 
 
Bolle ogen 
Bolle ogen zijn te herkennen doordat ze buiten het wenkbrauwbeen staan. Ze zijn 
vaak ook rond van vorm. De eyeliners kunnen dezelfde vorm krijgen als de ronde 
ogen. In dit geval meestal ook wat breder om ze optisch iets naar achter te drukken. 
Natuurlijk altijd in overleg met de klant. 
 
 
Laat de klant altijd rechtop zitten als je een brede eyeliner gaat voortekenen. 
Zittend ziet een oog er altijd anders uit dan liggend. Hierbij geldt echt “oefening baart 
kunst”! Hoe vaker je het doet, hoe meer inzichten dat je krijgt. Leer kijken naar 
oogvormen en oogstand. Lijntje is niet zomaar een lijntje, het kan een oog maken of 
breken. Heel veel succes! 
  



 

 

DISCLAIMER  

•    Voor de volledigheid sluit ik in dit werkboek de complete disclaimer bij, zoals je deze ook op de website van de 

masterclass kunt lezen. Ik ga ervan uit dat jij, als deelnemer, de inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je 

persoonlijke ontwikkeling.   

•    Het copyright © van de werkboeken behorende bij deze masterclass is vastgelegd door Angelica de Brouwer. Het is niet 

toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video’s en audiofiles te verspreiden op een manier waarvan je met 

gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal 

juridische gevolgen hebben. Als deelnemer van deze cursus stem je er automatisch mee in dat elke overtreding 

hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een 

vergoeding van alle juridische kosten en een aanvullende schadeclaim. Bij twijfel niet doen of per e-mail 

toestemming vragen via: info@teamestetica.nl. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren 

op social media onder vermelding van ‘bron: Angelica de Brouwer of Team Estetica’.   

•    Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze masterclass is jouw eigen verantwoordelijkheid. Angelica de Brouwer 

kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.   

•    Mijn programma’s zijn bedoeld om je te helpen om jezelf te ontwikkelen op het gebied van permenante make-up. Ik kan 

je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik wil 

en kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.   

•    Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve doeleinden. Ik bied geen financiële, 

juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde 

programma’s, producten, evenementen, diensten en websites gebeurt vrijwillig en onder volledige 

verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, 

advocaat of professionele adviseur voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die 

consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Angelica de Brouwer) 

aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle 

omstandigheden.    

•    Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt. Bovenstaand verhaal is allemaal standaard juridisch geneuzel, maar ik wil het 

graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.  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