


 

 

Het schoonmaken van je permanente make-up is een absolute must! 
Ik leg je uit waarom dit zo belangrijk is, hoe je dit moet verzorgen en waarom je het 
wassen beter niet kunt overslaan. 
 
Schoonmaken helpt je permanente make-up sneller genezen. 
Hoe mooi je het er ook uit ziet, vergeet niet dat het ook een wondje is. Net als een 
normaal wondje moet je het beschermen tegen bacteriën en vuil van buitenaf. Dat 
kan je eenvoudig doen, door het behandelde gebied 2 keer per dag te wassen. 
Vooral de eerste dagen moet je bacteriën absoluut geen kans geven om je mooie 
wenkbrauwen of eyeliners te verzieken door een infectie. 
 
Dat is niet de enige reden waarom je het goed schoon moet maken. Tijdens het 
schoonmaken was je ook wat overtollig inkt, misschien nog een beetje bloed en 
wondvocht weg. Als je dit laat opdrogen, krijg je dikke lelijke korsten. Daarom is juist 
die allereerste keer schoonmaken van je permanente make-up zo enorm belangrijk.  
 
Alle permanente make-up behandelingen krijgen een korstje, maar als je het 
behandelde gebied goed verzorgt en ‘s morgens en ‘s avonds wast, zal de 
korstvorming minimaal zijn. Het ziet er dan uit als zandkorreltjes of kleine velletjes. 
 
Mag je je nieuwe permanente make-up meteen schoonmaken als je thuiskomt? 
Over het algemeen mag je na twee tot vier uur je net gezette permanente make-up 
wassen. Maar let op! Bij microblading gelden andere regels. Meteen wassen geldt 
alleen voor behandelingen gezet door middel van een machine. 
 
Was je het pigment dan niet weg? 
Als de permanente make-up gezet is door middel van een machine, kunnen de 
pigmenten er niet af gewassen worden!! 
 
Er zijn twee verschillende technieken van permanente make-up: 

• Met de machine; permanente make-up apparatuur of de zogenaamde 
tattoomachine. 

• Handmatig; door middel van “mesjes”. Dit wordt ook wel “microblading” 
genoemd. 
 

Met de machine worden de pigmenten op een andere manier onder de huid 
gebrachte dan met microblading.  
 
  



 

 

Met de machine gaat de naald zo snel heen en weer, dat het pigment als het ware 
onder de huid schiet. Er worden allemaal kleine gaatjes gemaakt die meteen met 
pigment gevuld worden. De gaatjes zijn zo klein dat de huid weer snel dicht kan 
trekken. Het pigment kan er dus tijdens het wassen niet afgewassen worden! 
 
Met microblading worden er handmatig sneetjes gezet waardoor de huid open staat. 
Dan wordt er pigment ingewreven met een microbrush (een soort wattenstaafje 
zonder pluisjes). Door de snede in de huid kan deze niet zo snel dichttrekken. 
Hierdoor bestaat de kans dat de pigmenten er ook weer uit kunnen lopen als je gaat 
wassen.  
 
Het zijn twee verschillende technieken, die beide een andere nazorg nodig hebben. 
Het wassen geldt dan ook voor de techniek met de machine! Voor microblading, 
dient de huid droog te blijven en mag er niet meteen gewassen worden. Doordat de 
huid open staat kan de inkt eruit gewassen worden. 
  



 

 

6 Stappen Hoe Je Net Gezette Permanente Make-up 
Schoonmaakt 

 
1. Was eerst je handen 
Het klinkt misschien een beetje betuttelend, maar het is echt heel belangrijk om je 
handen te wassen vóórdat je de permanente make-up aanraakt. Je wast je 
permanente make-up namelijk altijd met je handen, niet met een washandje of een 
watje. De eerste dagen na het zetten, is het heel kwetsbaar voor infecties. En die 
worden meestal veroorzaakt door bacteriën. Een ontsteking is niet alleen pijnlijk, 
maar kan ook heel veel schade aanrichten. Je handen zitten bomvol bacteriën en 
virussen. Door simpelweg je handen te wassen vóórdat je de permanente make-up 
aanraakt, loop je minder risico dat het gaat ontsteken. Je krijgt je handen echt goed 
schoon als je de zeep lekker laat schuimen, voor minstens 20 seconden. Was de 
handen altijd met zeep (bijvoorbeeld Unicura) uit een pompje voor de hygiëne. 
 
 
 

2. Natmaken met water 
Voordat je de permanente make-up natmaakt, check dan eerst de temperatuur van 
het water. Laat je niet verrassen door te warm water. Dat is absoluut geen fijn 
gevoel. Lauwwarm water dus! Hiermee voorkom je trouwens niet alleen de 
gevoeligheid, maar ook dat de poriën helemaal gaan open staan. Waardoor het 
pigment kan gaan ‘lekken’. Als je de permanente make-up onder de douche 
schoonmaakt, is het ook heel handig om de douchestraal zelf te controleren. Een te 
harde straal, rechtstreeks op je permanente make-up, kun je beter vermijden. 
 
 
 

3. Wassen met zeep 
Het schoonmaken van je permanente make-up doe je niet alleen met water, maar 
ook met zeep. Natuurlijk niet met zomaar een zeep, maar met een milde zeep die 
geschikt is voor de extra gevoelige huid. (bijvoorbeeld Unicura handzeep) 
 
Laat de zeep goed schuimen in je handen en was dan met cirkelvormige bewegingen 
je behandelde gebied. Die eerste keer schoonmaken van je permanente make-up is 
echt ongelofelijk belangrijk. Je moet echt alle overtollige pigment, bloedplasma en 
wondvocht er goed afwassen om dikke korsten te voorkomen. 
 

  



 

 

4. Goed afspoelen 
Het klinkt misschien heel logisch, maar spoel net zo lang totdat alle zeep verdwenen 
is. Als de zeep verdwenen is, is het afspoelen voldoende, ga dus niet langer spoelen. 
Als je te lang spoelt, verweekt de korst en spoelt het pigment uit de huid. 
 
 
 

5. Drogen 
Na het wassen kun je de permanente make-up drogen met een schone handdoek, 
tissue of keukenrol, iets dat niet pluist. Wees wel heel voorzichtig met het drogen, het 
is eigenlijk meer droogdeppen. Schrik niet als je de eerste dagen nog pigment op je 
doek, of kussensloop ziet. Dat is overtollige inkt, daar hoef je je geen zorgen over te 
maken. 
 

 
 
6. Insmeren 
Als je permanente make-up helemaal droog is, kun je het verzorgen met een dun 
laagje B-pathene zalf of vaseline. Breng het aan met een wattenstaafje. Het heeft 
echt maar een dun laagje nodig om goed te genezen. Wacht wel met smeren totdat 
je huid helemaal droog is. Anders trekt de zalf of vaseline er niet goed in. Smeer 
vooral niet te dik, daar help je de genezing van je permanente mak-up absoluut niet 
mee. Dat verstikt de huid en kan er niet voldoende zuurstof bij het wondje komen. 
 
 

  



 

 

FAQ Over Het Schoonmaken Van De  
Permanente Make-up 

 
Hoe vaak moet je je permanente make-up schoonmaken? 
Over het algemeen zal dat minimaal twee keer per dag zijn. Het hangt er natuurlijk 
ook een beetje vanaf wat je dagelijkse hobby’s of werkzaamheden zijn. Als je met 
vuiligheid in aanraking komt, moet je daarna wel schoonmaken om infecties te 
voorkomen. Dan raden we je aan om je permanente make-up toch wat vaker per dag 
te wassen en opnieuw in te smeren. 
 
 

Hoe lang blijf je de permanente make-up wassen? 
Je blijft in principe schoonmaken totdat het genezen is. Als alle korstjes en velletjes 
verdwenen zijn en je huid glad aanvoelt. Maar pas op! Als je een week verder bent 
en je permanente make-up niet meer echt als een wondje aanvoelt, krijg je toch de 
neiging om het minder vaak schoon te maken. Blijf alert, ook in de laatste fase kan je 
de permanente make-up beschadigen. 
 
Maar je maakt je permanente make-up niet alleen maar schoon om infecties te 
voorkomen, ook om eventuele overtollige crème of zalf te verwijderen. 
Het komt soms voor dat er pukkeltjes rond het gepigmenteerde gebied zit. Vaak 
worden die pukkeltjes veroorzaakt doordat er te veel lagen crème of zalf op die plek 
zijn gesmeerd. Dan raakt je huid verstopt en kan het niet meer ademen. 
Steeds opnieuw smeren werkt dus averechts. 

 
 
Waarom moet ik zeep gebruiken bij het schoonmaken van de 
permanente make-up? 
Als je permanente make-up is ingesmeerd met vaseline, moet je wel met zeep 
wassen anders lost de vaseline niet op en krijg je de huid niet goed schoon. Alleen 
met wat water afspoelen heeft dus geen zin. 
 
 

Samenvatting schoonmaken permanente make-up 

• Schoonmaken helpt je permanente make-up te beschermen tegen bacteriën. 

• De allereerste schoonmaakbeurt is enorm belangrijk. 

• Was alle overtollige inkt, bloedplasma en wondvocht er goed af. 

• Vergeet nooit je handen te wassen voordat je gaat schoonmaken. 

• Maak gebruik van een unicura zeep. 

• Was je permanente make-up minimaal twee keer per dag. 

• Blijf schoonmaken totdat de bovenste huidlaag genezen is. 

• Schoonmaken voorkomt ook dat je permanente make-up verstopt raakt door 
verschillende lagen crème. 

 

 
 
  



 

 

FAQ Over Het Insmeren Van De  
Permanente Make-up 

 
Hoe lang moet je de permanente make-up insmeren? 
Het is heel belangrijk dat je de permanente make-up vanaf dag één heel goed gaat 
verzorgen. Daarmee krijg je een mooi eindresultaat. De allerbelangrijkste regel bij het 
insmeren, is dat je de permanente mak-up absoluut NIET mag laten uitdrogen. Als je 
het zo’n twee tot drie keer per dag insmeert, bijvoorbeeld in de ochtend, middag en 
avond, dan is er geen kans op uitdroging. Als de permanente make-up uitdroogt, 
bestaat de kans dat de huid gaat trekken, en er pigment uit de onderste laag 
meegetrokken wordt. Smeer minimaal 7 dagen met de geadviseerde crème of zalf, of 
zolang er nog korstjes op zitten. 

 
 
Hoe zit het met insmeren als je korstjes hebt? 
Als de korstvorming begint, moet je iets meer oppassen met insmeren. 
Vooral bij dikkere korstjes. Je permanente make-up zal in deze fase erg droog 
aanvoelen. Meestal op de 3de á 4de dag begint deze korstvorming. Hierdoor krijg je 
misschien de neiging om het de hele tijd in te smeren. Niet doen! Zo loop je het risico 
dat het wondje verstikt en dat de dikkere korstjes zich volzuigen met crème. Dat is 
niet goed voor de genezing. Blijf gewoon smeren zoals je gewend bent en hou je 
vooral in. Blijf dus met je vingers van je permanente make-up af. Als je in deze fase 
begint te peuteren, trek je de pigmenten uit de diepere laag mee en vallen er 
open/kale gaatjes in je permanente make-up. NIET DOEN! 
 

 

Wat moet ik doen als er velletjes loslaten? 
Als je permanente make-up aan het vervellen is, blijf je het insmeren. Het voelt echt 
heel fijn! Je haalt dan niet alleen de overtollige velletjes weg, maar het helpt ook nog 
eens tegen de jeuk. Wees wel heel voorzichtig bij het insmeren, zeker als je een wat 
dikkere zalf of crème gebruikt. Je trekt snel een velletje mee dat nog niet los genoeg 
zit, waardoor je permanente make-up beschadigt. Net als bij het insmeren van je 
korstjes, is het ook nu belangrijk dat je niet overdrijft. Je huid voelt echt heel droog, 
maar je loopt al snel het risico dat je er te veel crème op smeert. Met als gevolg dat 
je permanente make-up verstikt. Hierdoor kan er geen zuurstof meer bij komen en 
geneest het minder snel. 
 
 

  



 

 

Wat mag je op je net gezette permanente make-up smeren? 
Smeer niet zomaar iets op je permanente make-up. Het is een open wond, die je zo 
snel mogelijk wilt laten genezen. Het is verstandig dat je kiest voor een product, waar 
ingrediënten in zitten die het genezingsproces van de huid ondersteunen. 
Bijvoorbeeld Bepanthen baby zalf, daar zit Panthenol in en is een actief werkzame 
stof. Dat betekent dat het je permanente make-up sneller en mooier geneest. De 
andere keuze is Vaseline, daar zit niks in, breng het dun aan! Als je je permanente 
make-up te veel afsluit, vertraag je het genezingsproces. 
 
Het is in ieder geval belangrijk dat je meteen stopt met smeren als je merkt dat je van 
een bepaald product flinke irritaties krijgt. Was in dat geval de crème of zalf er 
meteen vanaf en laat je permanente make-up helemaal tot rust komen. 
 
 

Hoelang moet je de permanente make-up insmeren? 
Je blijft je permanente make-up insmeren met een nazorg crème totdat het ‘genezen’ 
is. Met genezen bedoelen we dat de bovenste huidlaag genezen is. Alle korsten en 
velletjes zijn dan verdwenen. Als alle korsten en velletjes zijn verdwenen, is de 
bovenste huidlaag genezen. Hoe lang dat precies duurt, verschilt per persoon. Ga uit 
van ongeveer 7 dagen. Je kunt zelf checken of de huid helemaal glad aanvoelt. Dat 
er helemaal geen oneffenheden meer te voelen zijn. Dan pas stoppen met smeren 
met de nazorg crème. Als je voelt dat de bovenste laag genezen is, kun je de 
permanente make-up nog insmeren met je eigen verzorgende crème. 
 
 

Samenvatting insmeren van je permanente make-up 
• Smeer twee tot drie keer per dag. 

• Smeer niet te dik. 

• Laat het niet uitdrogen. 

• Smeer pas als de permanente make-up droog aanvoelt. 

• Was je permanente make-up ’s morgens en ‘s avonds. 

• Smeer niet extra bij korstvorming of velletjes. 

• Smeer met Bepanthen of Vaseline. 

• Blijf verzorgen totdat je permanente make-up genezen is. 
 
 

  



 

 

Overige Vragen Van De  
Permanente Make-up 

 
 
Waarom mag je niet zwemmen met je net gezette 
permanente make-up? 
Je mooie nieuwe permanente make-up is een open wondje, die je goed moet 
beschermen tegen bacteriën. Je moet er dus alles aan doen om het schoon te 
houden.  
 

Zwembad 
Chloor of een ander schoonmaakmiddel in het water, betekent niet dat het ook echt 
schoon is. Er zitten nog voldoende bacteriën in waardoor je permanente make-up 
kan gaan ontsteken. Chloor is de grote vijand in het zwembad, zolang je permanente 
make-up nog niet genezen is. Daarom kun je het beste de 7 dagen niet gaan 
zwemmen.  
 

Zee 
De zee zit bomvol met ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Daar kan het zout 
in zee niet tegenop. Zout kan trouwens dezelfde vervelende uitwerking op je nieuwe 
permanente make-up hebben als chloor.  
 

Plas of rivier 
Hoe verleidelijk en helder het water er ook uit ziet, het is ook niet veilig om in een 
heldere plas of rivier te duiken met je net gezette permanente make-up.  
 

Sauna 
De sauna, jacuzzi of bubbelbad, dien je echt te vermijden gedurende de eerste week 
van de genezingsperiode. Het is niet alleen het water. Door de warmte in de sauna 
verweken de korstjes en bestaat de kans dat deze er te snel afvallen en de 
pigmenten uit de onderste huidlaag meenemen. Hierdoor geneest de permanente 
make-up heel vlekkerig en dat zou toch zonde zijn! 
 

Ik ga met vakantie en wil nog graag permanente make-up kan dat? 
Probeer minimaal een week voor vertrek de behandeling te ondergaan. Als de 
korstjes eraf zijn, kan je namelijk tijdens je vakantie de permanente make-up 
insmeren met een zonnebrandcrème factor (50>) ter bescherming van de zon. Zorg 
ervoor dat je een zonnebrandcrème gebruikt van een goede kwaliteit, vocht 
inbrengend, waterproof en voor de gevoelige huid. Als je daarbij ook nog een 
zonnebril draagt, beschermt dit extra tegen invloed van de zon. 
 

  



 

 

Kan ik zonnebrand op mijn permanente make-up smeren als hij is 
genezen? 
Jazeker kan dat. Dat raad ik zelfs aan. Je moet het zo zien: de zon is de grootste 
vijand van je permanente make-up. Hoe langer je het aan zonlicht blootstelt, hoe 
meer je de kans vergroot op verkleuring en vervaging van je kleur. 
Door de jaren heen kan de zon je permanente make-up behoorlijk doen vervagen. 
Gebruik in de volle zon altijd zonnebrandcrème op je permanente make-up met een 
hoge factor 50>. 
 

Na hoeveel tijd mag je in de zon met je permanente make-up? 
Je kan in de zon zodra de bovenste huidlaag helemaal geheeld is. Dat is als alle 
velletjes en korstjes zijn verdwenen en je huid helemaal glad aanvoelt. 
Wanneer dat precies is, verschilt per persoon. Dat is bij de een al na 5 dagen, bij de 
ander pas na 8 dagen. Het is alleen de bovenste huidlaag die genezen is. Voordat 
alle huidlagen geheeld zijn, ben je zeker 6 weken verder. 
 

Mag je onder de zonnebank met net gezette permanente make-up? 
Nee, absoluut niet. Net gezette permanente make-up en zonnebank gaan niet 
samen. Daar geldt precies hetzelfde voor als bij de echte zonnestralen. Daarom kun 
je ook pas onder de zonnebank als de bovenste huidlaag genezen is. 
Dus als alle velletjes en korstjes verdwenen zijn en je huid helemaal glad aanvoelt. 
Na ongeveer 1 week. Ik adviseer dan ook om de eerste 6 weken de permanente 
make-up af te dekken met een wattenschijfje of brilletje.  
 
 

Wanneer mag je weer gaan sporten?  
Als je permanente make-up net gezet is, adviseer ik om dezelfde dag niet te gaan 
sporten. Door de stuwing van warmte naar je gezicht toe kan het opnieuw open 
gaan. Dat hangt natuurlijk helemaal af van de intensiteit van je workout en wat voor 
soort sport je doet. Na het zetten van je permanente make-up, moet je het in ieder 
geval wel even een dag de tijd geven om de huid te laten sluiten. 
 
 

Mag ik gebruik maken van make-up? 
Draag minimaal de eerste 7 dagen geen make-up en/of mascara over de 
permanente make-up. In make-up zitten veel bacteriën waardoor de kans op infectie 
aanwezig is. Daarbij moet je het ook insmeren met een vette crème en kan er dus 
geen make-up op de plaats van de permanente make-up. 
 
Dus geen make-up op de permanente make-up, maar ruim rondom mag je eventueel 
wat make-up aanbrengen. Pas op met schoonmaken, dat er dan geen make-up in de 
openwond raakt.  



 

 

Nazorginstructie dat je kunt meegeven aan de klant 
 
 
Nazorginstructie voor de permanente make-up 
 
Tijdens het zetten van permanente make-up wordt er een schaafwondje gecreëerd. 
Het is dus belangrijk de permanente make-up goed te verzorgen. Het duurt ongeveer 
zes weken tot de behandelde huid genezen is, wees dus geduldig. 
 
Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol. Tijdens het 
genezingsproces kan de behandelde huid gaan jeuken. Het is erg belangrijk dat je de 
eventuele korstjes niet van de permanente make-up verwijdert, dus niet peuteren! 
 
Nazorg voor de aankomende 7 dagen: 
 

• Was de permanente make-up twee keer per dag ('s morgens & 's avonds) met 
een milde ongeparfumeerde zeep (bijvoorbeeld Unicura handzeep) *met 
schone handen*; 

 
• Spoel de zeepresten met schoon lauw water eraf; 

 
• Dep de permanente make-up na het wassen met een schone handdoek 

droog; 
 

• Smeer de permanente make-up in met een dun laagje Bepanthen of Vaseline 
die je van de behandelaar hebt gekregen of die zij je aanraadt. 

 
• Zorg dat je de permanente make-up zo min mogelijk aanraakt (was altijd eerst 

je handen voordat je de huid verzorgt); 
 

• Zorg dat je de behandelde huid niet afdekt met pleisters of verband; 
 

• Draag minimaal de eerste 7 dagen geen make-up en/of mascara over de 
permanente make-up; 

 
• Vermijd contact met (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden; 

 
• Zorg dat je de permanente make-up niet blootstelt aan zonlicht of de 

zonnebank. De behandelde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor 
zonlicht. Smeer je permanente make-up daarom altijd in met zonnebrand 
factor 50>. 

 
Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, 
bloedingen, ontsteking, wondvocht of chronische pijn. 

 
 
 
 
 
 



 

 

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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