


 

 

Troubleshooter Eyeliners 
 
 
 
Waarom pakt de eyeliner niet? 
 

1) Als de eyeliner er na genezing licht uitziet dan is er waarschijnlijk niet diep 
genoeg gewerkt. Door angst om de klant pijn te doen ben je geneigd 
voorzichtig en oppervlakkig te werken. Hierdoor komt het pigment niet in de 
juiste huidlaag en valt alles tijdens het genezingsproces eraf. Soms ziet het er 
dan vlekkerig uit, stukjes wel en stukjes niet. 

2) Het is ook mogelijk dat de klant niet voldoende heeft kunnen ontspannen 
waardoor het lichaam zelf aangeeft dat wat er gebeurd niet prettig is en 
opname van het pigment tegengaat. De huid gaat zwellen en bloeden. Het is 
dus belangrijk de klant op haar gemak te stellen en door middel van 
ademhalingsoefeningen rustig te krijgen. Ga dan pas verder met de 
behandeling. 

3) Door te lang te pigmenteren gaat de huid irriteren en zwellen. Hierdoor 
ontstaat trauma aan de huid en komt het piment niet in de juiste huidlaag. Het 
is dus belangrijk om tijdens de eerste ronde de naald al in de juiste diepte te 
zetten zodat het pigment direct op de juiste plaats zit.  

4) Tijdens het pigmenteren ontdek je plekjes waar voldoende pigment zit en waar 
nog niet. Werk alleen de stukjes bij dat nog wat nodig heeft en laat de rest met 
rust. Het creëert alleen maar meer trauma aan de huid en daardoor kan het 
pigment niet “pakken”. Goed is goed en overwerk de huid niet. 

 
 
Waarom is de eyeliner blauw-grijs van kleur? 
 

1) Hoe de kleur uiteindelijk wordt is afhankelijk van de huid. De rood-geaderde 
huidjes kleuren altijd koeler op dan de dikkere beige-kleurige huidjes. 
Oogleden zijn nu eenmaal heel dun. Door de transparantie van de huid schijnt 
het zwart pigment altijd grijzig door. Zie de huid als een vloeipapiertje. Het is 
niet helder doorschijnend maar heeft een wittige transparantie. Leg maar eens 
een vloeipapiertje over een zwart object heen dan schijnt dat ook grijs door.  

2) Een boven eyeliner moet intense van kleur worden dus de micronkorrels van 
het pigment moeten gestapeld worden. Als er te weinig pigmenten op en 
tegen elkaar liggen zal de uitkomst er ook minder intensief uitzien. De onder 
eyeliner kan er wat meer uitzien alsof het een uitgepoetst potloodstreepje is. 
Hier ga je niet zo vaak over het lijntje heen en met minder druk. 

 
  



 

 

Mijn klant vindt het vreselijk eng, wat kan je doen? 
 
1) Stel je klant gerust door de behandeling eerst stap voor stap uit te leggen. 

Geef aan dat bijna iedereen het eng vindt en dat jij als specialist ook haar door 
dit proces heen helpt.  

2) Vraag waar ze tegenop ziet. Vaak ziet de klant grote beren op de weg en die 
angsten kan jij meteen wegnemen. 

3) Zorg voor een rustige ambiance, bv meditatieve muziek, juiste temperatuur 
voor je klant, kaarsjes aan en geen telefoon of andere afleiding waar je mee 
bezig bent. Wees er voor de volle 100% voor de klant. 

4) Laat de klant, voordat je begint, eerst een paar keer diep inademen en goed 
uitademen. Op deze manier wordt haar lichaam rustig en ligt de focus op de 
ademhaling. Door je klant elke keer terug te brengen naar de ademhaling ligt 
daar de focus en is het niet mogelijk om in gedachten bezig te zijn met de 
behandeling. Laat haar meetellen bv. 3 tellen inademen en 6 tellen uitademen. 
Je zult merken dat het pigmenteren makkelijker gaat en het pigment door het 
lichaam wordt opgenomen.  

 
 
Wat kan je doen als je zelf stress hebt of krijgt tijdens de behandeling? 
 
Let op je eigen lichamelijke gemoedstoestand. Als jij last hebt van stress of je bent 
gespannen dan breng je deze energie over op je klant. Je bent daardoor ook de 
focus kwijt. Zorg ervoor dat jij ook let op ademhaling en ontspan je schouders. Neem 
zelf ook een diepe ademhaling en probeer alles los te laten waar je op dat moment, 
in je gedachten, mee bezig bent. Luister naar jouw eigen meditatieve muziek en 
ademhaling. Je zult merken dat je dit overbrengt aan je klant. 
 
 
Wanneer kunnen de contactlenzen weer in? 
 
Iedereen die contactlenzen draagt zal ze moeten verwijderen tijdens de behandeling. 
Tijdens een behandeling loopt er altijd wat pigment in het oog. Bij terugplaatsing van 
de lenzen kan het hoornvlies beschadigen. Mocht iemand geen bril hebben en echt 
de lenzen weer terug moet plaatsen spoel de ogen goed uit en gebruik daarvoor een 
nat wattenstaafje. Het advies is om zo lang mogelijk een bril te dragen, of de lenzen 
minstens 24 uur niet in te doen. 
 
 
Wat kan je doen als het oog prikt? 
 
Tijdens de behandeling komt de bescherming van het oog komt altijd op de eerste 
plaats. Je kunt niet helemaal voorkomen dat er pigment het oog inloopt. Mocht de 
klant toch een oncomfortabel en prikkend gevoel in het oog hebben, plaats dan een 
nat watje tussen de oogleden hiermee haal je het prikkelende gevoel weg. 
 
  



 

 

Hoe voorkom je uitlopers? 
 
Bij het zetten van eyeliners moet je uitkijken voor de risico’s van uitlopers. Dit is een 
benaming voor het uitvloeien van het pigment onder de huid. Uitlopers bij eyeliners 
zijn het gevolg van het te diep plaatsen van het pigment in de huid, of bij risico volle 
plekken. Bij de buitenhoek en de binnenhoek van de oogleden is de huid zeer dun. 
Het gevaar dat men dan te diep pigmenteert is dan ook aanwezig.  
 
Om dit te voorkomen moet je niet verder dan het laatste haartje pigmenteren en de 
buitenooghoeken vermijden.  De boven en onder oogleden mogen dus niet met 
elkaar verbonden worden. De druk van de naald, tijdens het pigmenteren, niet te 
hard drukken. Tenslotte reduceer je de kans op uitlopers ook door het gebruik van 
een negen of een elf-puntsnaald. Door een grotere naaldgroepering te pakken krijgt 
de naald meer weerstand en je zodoende niet diep de huid in kunt gaan.  

  
De veroudering rond de ogen komt het eerste bij de buitenooghoeken, de 
zogenaamde kraaienpootjes vormen hier plooitjes. Als de eyeliner te ver naar buiten 
geplaatst wordt kan er zich in de loop der jaren een druppel van pigment vormen. Het 
pigment wandelt als het ware door de huid. Werk dus nooit te ver naar buiten uit en 
blijf mooi langs de wimperrand. Klanten die de wens hebben de eyeliner verder naar 
buiten te laten pigmenteren moet je teleurstellen. Leg de klant uit waarom ze hier niet 
aan moet beginnen. Zij zal het op prijsstellen dat jij als specialist over deze kennis 
beschikt en haar informeert.  

 
Het gevaar van uitlopers is zeer groot en het is het niet waard om deze risico’s te 
nemen. Veiligheid staat altijd op de eerste plaats, daarna komt de kleurintensiteit. 
Doe liever een extra nabehandeling wetende dat de eyeliner perfect op z’n plaats zit 
en voorkom zo gevaarlijke situaties. Inktverspreiding bij de ogen is vragen om 
problemen.  
 
 
Kan ik met een huidskleur pigment de uitloper wegwerken? 
 
In een huidskleur pigment is heel veel witpigment toegevoegd, anders kan een kleur 
niet licht zijn. Na een verloop van tijd, ongeveer 6 maanden, kleurt het pigment 
steeds lichter en lijkt het alsof er een litteken gevormd is op die plek. Het wordt er 
dus niet mooier op. Tegenwoordig zijn er laserapparaten die dit kunnen wegflitsen. 
 
 

  



 

 

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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