
 

 

 

 
VOORBEREIDING OP DE PMU BEHANDELING 

 
 
 
Iedere permanente make-up behandeling kan onderverdeeld worden in de  
volgende 3 delen: 
 
Deel 1 Klantenadvies 
Deel 2 Voortekenen 
Deel 3 Pigmentatie 
 
 
Deel I - Klantenadvies 
Het klantenadvies bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

• Informatie aan de klant 

• Wensen van de klant 

• Overleg met de klant 

• Informed Consent en toestemmingsformulier 

• Informatie over de nazorg 
 

 
Informatie aan de klant  
Tijdens het intakegesprek moet je ervoor zorgen dat de klant volledig geïnformeerd is 
over de permanente make-up.  
 
Hierbij komt aan bod:  
WAT is permanente make-up? 
HOE wordt permanente make-up aangebracht? 
WELKE voordelen biedt permanente make-up? 
 
Professioneel overleg  
Tips voor een succesvol en professioneel intakegesprek: 
   

• Zorg ervoor dat het salon goed georganiseerd en hygiënisch is.  

• Gebruik professionele termen.  

• Draag schone en verzorgde kleding.  

• Als je haar lang is bindt het naar achter.  

• Vertel je klant over jouw vorige behandelingen en de goede resultaten.  

• Laat je klant een Informed Consent en toestemmingsformulier invullen.  

• Neem foto's van de te behandelen zones.  

• Vraag of ze nog vragen hebben.  

• Toon soortgelijke vóór en na foto’s. 
 
  



 

 

 
Vergeet niet, de meeste mensen zullen jou voor een intakegesprek willen bezoeken, 
voordat ze de behandeling willen ondergaan. Deze afspraak is zeer belangrijk 
aangezien dit de eerste indruk van jou en jouw bedrijf is.  
 
 
Het is belangrijk om de volgende onderdelen te bespreken:  
 

• Permanente make-up is een vorm van tatoeëren.   

• Dat er altijd een mogelijkheid is op een nabehandeling mocht dat nodig zijn. 

• Dat een nabehandeling niet altijd nodig is. 

• Als het nodig is om na te behandelen, kan dat pas 6 weken na de eerste 
behandeling.  

• Het pigment zal langzaam vervagen.    

• De klant mag altijd voor een controle terugkomen. 

• Informeer de klant over de nazorg, en hoe belangrijk dit is.  

• De klant moet er rekening mee houden dat circa 30% tot 50% van de kleur 
vervaagt.  

• Onmiddellijk na de behandeling, zal de kleur dubbel zo donker zijn dan het 
gewenste resultaat.  

• De houdbaarheid van permanent make-up is afhankelijk van vele factoren. 

• Na de pigmentatie zal er een lichte zwelling en roodheid zijn.   

• Een negatieve patch-test kan niet waarborgen dat de klant geen allergische 
reactie zal hebben.  

• Er kunnen infecties voorkomen.  
 
Deze informatie is niet bedoeld om de klant te alarmeren. Het is volgens de regels 
van de GGD, noodzakelijk om de klant bekend te maken met eventuele risico’s.  
 
 
Wat moet de klant vermijden voor de behandeling?  
Voor de behandeling mag de klant minimaal 24 uur van tevoren geen alcohol 
gebruiken. Alcohol maakt het bloed dunner, waardoor het pigment minder goed zal 
pakken. Door de alcohol kan het meer gaan bloeden, tijdens en na de behandeling.   
Voor de behandeling mag de klant minimaal 24 uur van tevoren geen asprine 
innemen. Acetylsalisylzuur verdunt het bloed, waardoor het pigment minder goed kan 
pakken. De klant dient stress of opwinding te vermijden, dit kan van invloed zijn op 
de bloedvaten.  
 
 

 

 

 

 

 

 


