De functie van het oog
De oogleden en wimpers hebben als doel de ogen te beschermen. Het ooglid heeft als
belangrijkste functie het oog te beschermen tegen letsel en uitdroging.
De oogleden gaan wel 20 keer per minuut open en dicht. Voor ons een onbewuste reactie
die wij knipperen noemen.
Het oog heeft een eigen reinigingssysteem. Boven de buitenste hoek van ieder oog
bevinden zich de traanklieren die tranen produceren. Door het knipperen activeert de
traanklier die onder de huid boven het oog verscholen ligt. Deze klier produceert continu
een vetachtige vloeistof die het hoornvlies vochtig houdt en daarmee het oog beschermt.
Het spoelt stof en andere deeltjes weg en zorgt ervoor dat het oog niet uitdroogt. Soms
produceert het oog meer traanvocht dan normaal. Deze tranen voorkomen dat ogen letsel
oplopen of uitdrogen. Het traanvocht loopt over het oog naar het traankanaal. De opening
van het traankanaal zit in de binnenste hoek van het ooglid.
We pigmenteren niet verder dan dit traanbuisje. De kans bestaat dat het kanaal wordt
doorgeprikt en het pigment hierin vloeit. De kans op uitlopers is ook op deze plaats zeer
groot. Zolang er nauwkeurig en met het juiste pigment gewerkt wordt is er niets aan de
hand.

De ooglidspieren
De oogknipreflex is de automatische sluiting van de oogleden die wordt geregeld door
de oogkringspier. De reflex kan worden opgeroepen door een luchtstootje tegen het
hoornvlies of door een intense geluidsprikkel zoals een permanente make-up machine/
tattoo machine. Deze reactie kan versterkt worden door angst.
Wanneer men de ogen wil beschermen tegen al deze prikkels trekken de traanzakjes open
en vult het oog zich met traanvocht. Als de gehele oogkringspier actief is, beweegt de huid
van het voorhoofd, slaap en wang zich naar de oogkassen toe, waarbij de oogleden stevig
worden gesloten. De huid naast de ooghoeken krijgt dan een typisch geplooid uiterlijk. Als
de cliënt zich in deze staat van spanning bevind is het niet verstandig om te beginnen aan
de behandeling. De kans dat er pigment komt op een plek waar je het niet wilt hebben is
zeer groot. Het is daarom belangrijk om haar te laten ontspannen en op haar gemak te
stellen.

De Oogspieren
De oogspieren zitten met één uiteinde vast aan een ring achter in de oogkas en met het
andere uiteinde aan de buitenkant van het oog. Er zijn vier rechte oogspieren die boven,
onder en aan de twee zijkanten van het oog zitten. Hiermee kan het oog naar boven,
onderen en opzij worden gedraaid. De twee overige spieren zijn de schuine oogspieren die
zorgen voor het schuin naar boven en beneden kijken.

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.

