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Voordat je PMU laat aanbrengen wordt je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit 
toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je 
eigen veiligheid. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de tatoeëerder en wordt vertrouwelijk behandeld indien 
gewenst kun je kopie ontvangen. 

Zorg ervoor dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de behandelaar op de hoogte van e.v.t. medicijngebruik of 
huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. 

Bij een op duizend personen, pakt permanent make-up zelfs helemaal niet. 

Moet dit jou nu afschrikken om permanent make-up te laten plaatsen. Natuurlijk niet. Men kan dit niet zelf, noch door de 
permanent make-up behandelaar laten inschatten bij welke groep van personen je behoort en hoe jouw huid op permanent 
make-up pigmenten gaat reageren. 

Elke huid is anders en reageert anders op het pigment. Net na de behandeling is de kleur van de permanent make-up veel 
donkerder dan het uiteindelijke resultaat. De dagen en weken hierna zal de kleur lichter worden door de natuurlijke 
celvernieuwing van de huid, waardoor deze tot 50% lichter kan uitvallen. Dit verschilt per persoon. 

Het kan van 20% tot zelfs 80% zijn bij sommige mensen. De ene persoon heeft veel afstoot van het pigment, de ander haast 
niets. Bij sommige vervaagt het egaal, bij andere komen er hier en daar stukjes uit, die je dan na 10 dagen huidherstel, moet 
bijwerken met een potlood tot de volgende touch-up is voorzien. Er zijn heel wat invloeden die afstoot van pigment of vervagen 
van de kleur extra beïnvloeden. 

Hieronder een vrij complete lijst van deze factoren: 

1. Het soort huid, zoals reeds vermeld is elke huid verschillend. 
2. Medicijn gebruik. Allerlei, maar zeker antibiotica, chemo, bestraling, … 
3. Roken, veel of weinig heeft ook een sterke invloed. 
4. Het bloeden van de huid tijdens de behandeling kan dit ervoor zorgen dat het pigment zich niet goed kan hechten in de 

huid. 
5. Tranen van de ogen bij het plaatsen van een eyeliner. Bij de ene persoon tranen de ogen niets, bij de andere juist heel 

veel. 
6. Sterk immuunsysteem. Mensen die een sterk immuunsysteem hebben, zullen pigmenten vlugger afstoten en sneller 

laten vervagen. 
7. Vakantie met zon en water. Een keer op vakantie gaan per jaar of drie tot zes keer, geeft natuurlijk een groot verschil. 
8. Gebruik van chemische peelings, hebben een grote invloed op vervagen van permanent make-up 
9. Gebruik van glycolic acid crèmes. In vele crèmes is dit component aanwezig. 
10. Blootstelling aan de zon / zonnebank. 
11. Leeftijd heeft ook een invloed op permanent make-up levensduur. 
12. Rimpels rond liplijnen of ooglijnen. 
13. Allerhande laserbehandelingen hebben een invloed op permanent make-up vervagen. 
14. Onwetend, maar beginnende diabetes patiënten, heeft een grote invloed op het moeilijker fixeren van de PMU-

pigmenten. 
15. Vruchtbare periode van de vrouw heeft een invloed op fixeren van PMU-pigmenten. Zelfs mayonaise maken lukt dan 

ook niet. Hormonale invloed op fixatie van pigmenten. 
16. Levensstijl met gezonde voeding of niet, alcohol gebruik. 
17. Reeds eerder behandeld geweest met minderwaardige pigmenten of tatoeagepigmenten die er nog steeds na lange 

jaren zitten en hoogwaardige hypoallergene permanent make-up pigmenten afstoten.  

 



 
 

Laat geen PMU aanbrengen: 

• Op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan 
• Op een litteken dat minder als een jaar oud is. 
• Op een plek waar minder als 6 weken geleden PMU is gezet. 
• Op een plek waar minder als 3 maanden geleden is gelaserd. 
• Op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen. 
• Als je onder invloed bent van alcohol of drugs. 
• Als je zwanger bent. 

Algemene richtlijnen bij het plaatsen van de PMU. 

Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je PMU gaat ontsteken.  

Let er in ieder geval op dat: 

• De huid voor het zetten van de PMU wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd en e.v.t. geschoren met een nieuw 
wegwerpmesje. 

• De naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor jou worden gebruikt. De naalden zijn per stuk verpakt en de inkt 
zit in kleine inkt cupjes. 

• Tijdens het zetten schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te makken. 
• De behandelaar tijdens het zetten handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan de 

pigmenteer pen, een tissue of je huid. 
• De permanente make-up na afloop wordt verzorgd. 

Patrem Filia werkt volgens bovenstaand en is in het bezit van het getuigschrift voor hygieneprocedures voor tattoos en 
piercings. 

Nazorg 

Nieuwe permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond, slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen 
wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie PMU leiden 

Als je de PMU goed verzorgt duurt het 2 tot 6 weken tot de behandelde huid genezen is. De behandelaar geeft schriftelijk uitleg 
over de nazorg van PMU, lees dit goed door! 

De nazorg is op eigen verantwoording. 

 

Alle personen die werken in/of bij Patrem Filia bv, al dan niet op zelfstandige basis, hebben met goed gevolg de opleiding 
hygiëne procedures voor Tattoos en Piercings  doorlopen. 

Alle beroepsbeoefenaars werkzaam bij Patrem Filia bv werken volgens de hygiëneregels zoals ze zijn aanbevolen in het KB van 
25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings. 

 


