


 

 

 
Wenkbrauwen zijn de kapstok van je gezicht en bepalen in grote mate de 
gelaatstrekken. 
 
Het belangrijkste onderdeel, voordat er begonnen wordt met het pigmenteren van de 
wenkbrauwen, is natuurlijk het voortekenen. Als de tekening niet goed is, kan het 
eindresultaat ook niet goed zijn. De vorm bepalen is daarom essentieel. Stand van 
de ogen en gezichtsvorm spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Je zult klanten krijgen met hele dunne wenkbrauwen of waarbij de staart niet meer 
aanwezig is. In het ergste geval is er helemaal geen haar meer en dus ook geen 
referentie punten.  
 
Er zijn een aantal manieren om de wenkbrauwen uit te meten. Het gezegde is niet 
voor niks “meten is weten”! Toch moet je blijven kijken naar de symmetrie of 
asymmetrie van de gelaatstrekken. Hoe ouder (rijper) de klant is, hoe meer ze het 
voorhoofd kunnen bewegen. Doordat de huid verslapt en gezakt is ter plaatse van 
het voorhoofd, is er ook meer bewegingsruimte. De zogenaamde “optrek 
wenkbrauw” (één wenkbrauw hoger optrekken dan de ander) komt daarom ook veel 
meer voor bij 2/3 generatie. Het is heel belangrijk om de wenkbrauwen altijd zittend 
te tekenen en met de ogen geopend. Als je klant namelijk de ogen dicht heeft dan is 
het voorhoofd ontspannen en liggen de wenkbrauwen lager dan wanneer de ogen 
geopend zijn. 
 
Start met het maken van een foto voordat je begint met tekenen, hierop kan je de 
mimiek duidelijk zien. Deze tip kan ik niet vaak genoeg herhalen, want je kijkt anders 
naar een foto dan zo naar je klant in de stoel. Dus ook als je denkt klaar te zijn met 
de tekening of behandeling, kan je weer een foto maken om te checken of de vorm 
en de stand van de wenkbrauw goed zijn. Op een foto zien we alles! Denk maar 
eens aan die foto van jezelf. We kunnen op een foto van onszelf altijd een kritische 
blik werpen. 
 
 

  



 

 

Meten is weten 
 

Stand van de ogen: 

• Een gemiddeld oog is 3 cm, gemeten van de binnen ooghoek tot buiten 
ooghoek. 

• In de regel past er altijd weer een oog tussen de ogen, en is deze afstand ook 
3 cm. 

• Als de klant de ogen dicht bij elkaar heeft staan, dient de ruimte tussen de 
wenkbrauwen iets groter te zijn, om de optische illusie te creëren dat de ogen 
iets verder uit elkaar staan. 

• Als de klant de ogen verder uit elkaar heeft staan, dient de ruimte tussen de 
wenkbrauwen kleiner gemaakt te worden. Op deze manier creëer je de 
optische illusie dat de ogen dichterbij elkaar staan. 

 
 
Het hoogste punt van de wenkbrauwen: 

• Dit punt ligt altijd op 2/3 van de wenkbrauw (vanaf de aanzet). 

• Vanuit het middenvoorhoofd naar het hoogste punt is gemiddeld 4,5 cm. 

• Plaats een meetlatje langs de neusvleugel en buitenrand van de iris. Deze 
afstand bedraagt gemiddeld 7 tot 7,5 cm.  

• Meet de afstand van de wimperrand van het onderooglid tot de vouw van het 
boven ooglid of arcadeboog. Verdubbel deze afstand naar boven en je hebt 
het hoogste punt. 

 
 
Het meten van de wenkbrauwen: 

• De gemiddelde wenkbrauw is ongeveer 5 cm, gemeten vanaf de aanzet tot 
einde staart. 

• Plaats een meetlatje langs de neusvleugel en buitenooghoekje, de staart van 
de wenkbrauw eindigt op gemiddeld 2 cm vanaf de buitenooghoek. 

 
 
 
 

  



 

 

Gezichtsvormen 
 
 
 
Corrigeren van gezichtsvormen: 

• Als je een rond gezicht langer wilt laten lijken, verleg je het hoogste punt iets 
naar het midden. 

• Als je een smal gezicht breder wilt laten lijken, verleg dan het hoogste punt 
iets naar buiten. 

• Als je een lang gezicht minder lang wilt laten lijken, maak dan het hoogste 
punt niet te hoog en maak de wenkbrauw iets vlakker. 

 
 
Dubbelcheck trucjes: 

• Maak een praatje met de klant, zodat je goed de gelaatstrekken kunt 
observeren. 

• Laat haar zelf ook goed kijken, want we kennen ons eigen gezicht tenslotte 
het beste. Als de klant iets ziet of ergens aan stoort, neem dat dan serieus en 
onderzoek samen of er nog wat veranderd dient te worden.  

• Laat haar altijd met een verbaasde blik kijken om de hoogte van de 
wenkbrauwen te checken. 

• Laat haar fronsen of boos kijken om te zien of de aanzet gelijk zit. Op deze 
manier kun je dubbelchecken of het niet die “optrek wenkbrauw” is, waardoor 
het niet gelijk lijkt. Een sterk mimiek kan een vertekend beeld geven.  

• Laat de klant met een gepaste afstand in een grote spiegel kijken. Ga achter 
haar staan en kijk mee over de schouders. 

• Neem wat afstand van je werk, dan bekijk je het anders. 

• Maak weer die foto!  
 
 
 
Voor het praktijkgedeelte, zie video ‘’Hoe teken ik de perfecte wenkbrauwen?”. 

  



 

 

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 

/ Team Estetica 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 permanente 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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