
 

EYELINER 

Voorzorg 

 Gebruik in de drie weken voorafgaand aan de behandeling geen 
wimpergroeiserum. 

 Zorg dat uw huid rustig is. Ontstoken ogen kunnen niet behandeld worden. 
 Draag geen waterproof mascara wanneer u voor de behandeling komt. 
 Gebruik in de 48 uur voorafgaand aan de behandeling geen aspirine, ibuprofen of 

alcohol i.v.m. de bloed verdunnende werking hiervan. Dit kan het resultaat 
beïnvloeden. 

 Tijdens uw menstruatieperiode is het mogelijk dat de huid iets gevoeliger is. 
 Tijdens de behandeling moet u uw lenzen uitnemen. Neem indien nodig een bril 

mee voor na de behandeling. Het is niet aan te raden om de lenzen direct na de 
behandeling weer in te doen. Mocht er nog iets van pigment in het oog zitten dan 
kan dit zich onder de lens settelen wanneer deze te snel wordt ingedaan. 

 Neem een zonnebril mee voor na de behandeling. Uw ogen kunnen eventueel 
even gevoelig zijn voor zonlicht. 

Nazorg 

Nieuwe permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte 
verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en 
littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot minder mooie 
resultaten leiden. Als u de permanente make-up goed verzorgt duurt het twee tot 
zes weken totdat de behandelde huid genezen is. Het is belangrijk dat u 
onderstaande regels de eerste 10 dagen na de behandeling volgt voor een mooie 
genezing en pigment behoud. 

 Direct na de behandeling kunnen de oogleden gezwollen zijn. De ooghuid is zeer 
dun en zwelling is niet te voorkomen. De mate van zwelling verschilt per persoon. 
Deze neemt echter snel weer af. 

 Direct na de behandeling kan de huid rond de eyeliner iets rood zijn en in enkele 
gevallen kan een kleine bloeduitstorting ontstaan. Dit neemt echter snel weer af. 

 De huid rond de ogen kan tijdens de genezing wat gevoelig zijn. Het is belangrijk 
dat u hier niet aan gaat zitten. 

 De huid rond de ogen kan tijdens de genezing gaan jeuken. Het is belangrijk dat u 
hier niet aan gaat krabben. 

 De eerste dagen na het zetten van een eyeliner zal deze wat breder en donkerder 
zijn (denk aan een liquid eyeliner). 

 Vermijd stromend water. 
 Gebruik géén make-up op de ogen tijdens het genezingsproces i.v.m. 

infectiegevaar en verstoorde genezing. Wanneer u dit toch wilt doen is dit op 
eigen risico. 



 

 De genezing kan ongeveer 10 dagen duren. Het ontstaan van korstjes is geheel 
normaal en u moet deze uit zichzelf laten afbrokkelen. Wanneer u aan de korstjes 
gaat zitten kan het zijn dat de huid het pigment daar niet goed opneemt. 

 Wanneer de korstjes zijn afgevallen is het normaal dat de eyeliner erg licht lijkt en 
nog wat vlekkerig. De huid is nog aan het genezen en de kleur kan tot wel 30 
dagen blijven veranderen. 

 U mag ‘s avonds óf ‘s ochtends de ogen zachtjes reinigen. Was uw handen en 
meng een zachte reiniging met wat water in uw handen. Ga zachtjes over de ogen 
en dep de huid daarna goed droog. Het is belangrijk dat er geen water blijft zitten 
op de eyeliner! 

 Mocht u veel last hebben van zwelling na de behandeling is het aan te raden om 
de eerste nacht iets verhoogd te slapen met uw hoofd. 

 Mocht u last hebben van zwelling dan mag u de huid koelen. Neem een cool pack 
of iets uit de vriezer en doe hier een droge, schone doek omheen. De huid mag 
niet nat worden. 

 Gebruik geen oog crèmes dicht bij de eyeliner de eerste 10 dagen. 
 Vermijd (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden gedurende de 

eerste 10 dagen. 
 Vermijd de zon / zonnebanken de eerste 10 dagen. 
 Vermijd overmatig zweten in het gelaat de eerste 10 dagen. 
 Het is belangrijk dat u bovenstaande nazorg goed volgt voor de correcte genezing 

en het voorkomen van infecties. 
 Ik werk volgens de GGD richtlijnen en heb een GGD vergunning. De kans op een 

allergische reactie / infectie is door het hanteren van deze richtlijnen zeer klein. Er 
zijn weinig gevallen bekend van allergische reacties op pigmenten waardoor het 
niet nodig wordt geacht om een patch-test uit te voeren voor de behandeling. Op 
aanvraag is dit wel mogelijk. Uiteraard wordt er van u verwacht dat u zich zoveel 
mogelijk houdt aan de nazorg-instructies om eventuele risico’s te minimaliseren. 
Uiteraard is het krijgen van een allergische reactie helaas nooit volledig uit te 
sluiten. Raadpleeg bij twijfel uw arts. 
 


