


 

 

Hoe bepaal je de keuze van naald en pigment? 
 
Voor eyeliners kun je 3, 5, 7, 9 of zelfs een 11-puntsnaald gebruiken. 
Dit is echter afhankelijk van de dikte en plaats van de eyeliner. Voor een onder 
eyeliner gebruik je een dunnere naald dan voor een design eyeliner boven. De 
kwaliteit van de huid speelt hierin ook een grote rol. Door naaldkeuze en 
pigmentkeuze kan je verschillende eindresultaten creëren.  
 
Als je weet wat de klant wilt, kan je onderzoeken of dat de wensen die je klant heeft 
ook echt technisch mogelijk zijn.  
 

• Is de huid dun en rood geaderd of juist wat dikker en minder geaderd?  

• Is ze jong of 2/3 generatie? 

• Is de huid verslapt of juist stevig? 

• Heeft de huid veel rimpeltjes of juist glad? 

• Heeft ze al enorme overhangende oogleden of nog maar een beetje? 

• Wil ze binnenkort een ooglidcorrectie doen of pas op langer termijn? 
 

 
Dit zijn hele belangrijke vragen die je jezelf en de klant kunt stellen om erachter te 
komen wat jij als specialist kan adviseren. Niet alles is mogelijk wat je klant wilt en 
dat kan jij als specialist helder communiceren, om teleurstelling achteraf te 
voorkomen. 
 
Hoe start je met pigmenteren? 
Ik adviseer om vanuit de buitenzijde van de eyeliner boven te beginnen.  
Begin altijd met de buitenste lijn van de eyeliner zodat de dikte van de eyeliner vast 
staat. Zorg ervoor dat de outline van de “wing” er in zit. Daarna kan je met een 2-way 
striping, wolken en/of zigzag de eyeliner opvullen. Pigmenteer de eyeliner altijd 
helemaal op tot in de wimperimplant, en tegen de natte lijn van de oogrand. Om te 
bepalen of je voldoende pigment hebt aangebracht, veeg je met een nat watje het 
overtollige pigment weg.  
 
Mocht je dan nog plekjes ontdekken die niet helemaal gevuld zijn, ga dan alleen over 
die plekjes. Als je weer over de hele eyeliner gaat, en ook over de plekjes die al goed 
gevuld zijn, dan kan je juist trauma creëren aan de huid. Hierdoor kan je juist meer 
schade aanbrengen dan goed doen. Er treedt meer korstvorming op en daardoor dus 
meer afstoot van pigment. Zo krijg je als eindresultaat lichte plekjes in de lijn. 
 

 
  



 

 

De Wing 
 
Als je hebt voorgetekend is het belangrijk dat deze lijn er goed in zit. Vanuit het 
buitenooghoekje trek je de lijn schuin omhoog naar de punt. Vanuit de punt beweeg 
je richting de binnen ooghoek in een 1-Way striping. Druk de naald niet met volle 
kracht de huid in, want daarmee maak je een dikkere uitloop. Laat de naald er 
langzaam inlopen in een vloeiende beweging. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2-Way Striping:  
 
Hierbij pigmenteer je in vloeiende beweging een streep van links naar rechts, of van 
voor naar achter en omgekeerd. De lengte van de striping is hooguit 2 tot 3 mm. 
Tijdens deze striping methode gaat de naald niet de huid uit.  
 

 
 
 

 
1-Way Striping: 
 
Hierbij pigmenteer je in een vloeiende beweging een streepje naar één richting. Dat 
mag vooruit of achteruit, van je af of naar je toe. Je gaat daarna dus de huid uit met 
de naald. De lengte van de striping is hooguit 2 tot 3mm. 
 

 
 
 
 
  



 

 

2-Way striping & 1-Way striping combinatie 
 
Door de 2 technieken met elkaar te combineren, kan je mooie dun uitlopende lijntjes 
maken. Bijvoorbeeld bij de onder eyeliner wil je de lijn naar de binnen ooghoek extra 
dun uitwerken, waardoor het eruit ziet als een “verpoetslijntje” zodra het genezen is. 
Hetzelfde geldt voor de uitwerking bij de boven eyeliner in de binnen ooghoek. 
 

 
 
 
 
Zigzag 
 
Met deze techniek kan je de eyeliner dikker maken of juist iets opvullen. Op het 
plaatje laat ik de beweging zien. Het is de bedoeling dat je mooi dicht langs elkaar 
gaat zigzaggen. Je blijft met de naald in de huid zitten. De lengte van de zigzag is 
niet meer dan 3 mm. Werk eerst een stukje helemaal af, maak het even schoon en 
ga dan door met het volgende stukje. Op deze manier zit de lijn er al in, voordat de 
huid gaat zwellen. 
 

 
 

 
  



 

 

e-techniek 
 
Door gebruik te maken van een grotere naaldgroepering, bijvoorbeeld 9 of 11 rond 

shader, en verdund pigment, kan je met deze e-techniek een zogenaamde shadow 

aanbrengen. Ga niet te vaak over hetzelfde gebied heen, want dan stapel je weer 
meer kleur moleculen op elkaar, waardoor het er weer massiever uit gaat zien. Ook 
al denk je dat er niet voldoende in zit, wacht 6 weken tot het helemaal genezen is, en 
werk het dan eventueel iets bij. Door ervaring ga je inzien hoeveel je moet 
aanbrengen voor het gewenste resultaat. 
 

 
 

 
 
Dot techniek 
 
Door allemaal stipjes te zetten met een fijnere naald bijvoorbeeld een 5- of 7-
puntsnaald “liner”, krijg je een softere look. Ik ben niet zo’n voorstander van het 
gebruik van een 1-puntsnaald, omdat het al gauw wat dieper in de huid gaat. Zeker 
bij het ooglid is de kans op uitlopers aanwezig. Iets te diep prikken is vragen om 
problemen. Een grotere naaldgroepering geeft meer weerstand aan de huid, 
waardoor je niet snel té diep kunt gaan. Daarbij creëer je ook nog eens een softere 
look. 
 

 
 
 
 

  



 

 

Wolk techniek 
 
Het woord zegt het al, het maken van wolkjes. De beweging is het maken van 
rondjes waarbij de naald in de huid blijft. Werk in korte stukjes, daardoor houd je 
controle over de afgewerkte plekjes. Deze techniek is echt voor het opvullen of 
inkleuren van de bredere eyeliner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

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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