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Inleiding
Voor u liggen de exameneisen voor de specialisatie Permanente Make-up.
Deze eisen zijn opgesteld door ISEO Consult, op basis van het commentaar van twee deskundigen uit het
vak, te weten mevrouw M. Bisschops en mevrouw I. Hulscher. De exameneisen zijn ter vaststelling
voorgelegd aan het bestuur van ANBOS. De vaststellingsdatum vindt u op het voorblad van dit document.

Opbouw
Het document is opgebouwd uit drie delen:
A theoretische kennis;
B praktische vaardigheden;
C attitude / beroepshouding.

Toelating tot het examen
Om het examen te mogen afleggen, dient de deelnemer te beschikken over één van de volgende
diploma´s:
 het MBO-diploma Allround Schoonheidsspecialist (niveau 4);
 het Branchediploma Allround Schoonheidsspecialist;
 een hieraan gelijkgesteld diploma, naar oordeel van de exameninstelling.
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DEEL I: Theoretische kennis

1. De huid
 algemeen: huidkenmerken en verschillen m.b.t. leeftijd, sekse, huidkleur
 van alle begrippen: bouw, ligging en functies

1.1 opperhuid / epidermis
1.1.1 basaalcellenlaag / stratum basale / stratum cylindricum
1.1.2 proces van pigmentvorming (fasen en beïnvloedende factoren)
1.1.3 melanocyten
1.1.4 melanosomen

1.1.4.1 melanine
1.1.4.2 feomelanine (warm)
1.1.4.3 eumelanine (koel)

1.1.5 keratinocyten
1.1.6 verband tussen vernieuwing van de huid / snelheid celdeling en tijd tot controlebehandeling

(≥ 21 dagen)

1.2 lederhuid / dermis corium
1.2.1 bindweefselvezels

1.2.1.1 collagene vezels (pigment komt tot in collagene vezels)
1.2.1.2 elastische vezels
1.2.1.3 reticulaire vezels

1.2.2 cellen en wondgenezing
1.2.2.1 fibroblasten
1.2.2.2 fibrocyten
1.2.2.3 macrofagen
1.2.2.4 mestcellen

1.2.3 bloed- en lymfevaten in de lederhuid

1.3 onderhuid / subcutis
1.3.1 bloed- en lymfevaten in de onderhuid

1.4 huidkleur (invloeden op huidkleur)
1.4.1 melanine
1.4.2 hemoglobine

1.4.2.1 geoxigeneerd
1.4.2.2 gereduceerd

1.4.3 verhoorning

2 Algemene pathologie
2.1 besmetting

2.2 infectie (oorzaken, verschil met besmetting en ontsteking)

2.3 ontsteking (relatie ontstekingsverschijnselen, oorzaken, risico’s bij cosmetische behandeling)
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2.4 wonden
2.4.1 wondgenezing (mechanisme)
2.4.2 normale wondgenezing (beïnvloedende factoren)

2.4.2.1 littekenweefsel (kenmerken)
2.4.2.1.1 hypertrofisch (incl. oorzaak)
2.4.2.1.2 atrofisch (incl. oorzaak)

2.4.3 pathologische wondgenezing (oorzaken, invloed op genezingsproces)
2.4.3.1 ontsteking

2.4.3.1.1 corpora alinea
2.4.3.2 secundaire infectie

2.4.3.2.1 bacteriën
2.4.3.3 keloïd

2.5 atrofie (oorzaken, kenmerken)

2.6 regeneratie

2.7 degeneratie

2.8 efflorescenties (kenmerken)
2.8.1 crusta
2.8.2 erytheem
2.8.3 excoriatie
2.8.4 cyste
2.8.5 papel
2.8.6 pustel
2.8.7 squama
2.8.8 ulcus

3 Speciële pathologie
3.1 relatieve contra-indicaties (verklaring en risico’s)

3.1.1 suikerziekte / diabetisch mellitus
3.1.2 zwangerschap
3.1.3 allergieën
3.1.4 immuunstoornissen, uitgezonderd alopetia ariata en vitiligo
3.1.5 gebruik van bloedverdunnende medicijnen

3.2 absolute contra-indicaties (verklaring en risico’s)
3.2.1 algehele contra-indicaties (oorzaken en klinisch beeld)

3.2.1.1 HIV-infectie
3.2.1.2 hepatitis-B
3.2.1.3 koorts
3.2.1.4 hemofilie
3.2.1.5 pathologische wondgenezing

3.2.1.5.1 keloïd
3.2.2 plaatselijke contra-indicaties (oorzaken en klinisch beeld)

3.2.2.1 herpes-infectie op het moment van behandeling
3.2.2.1.1 herpes simplex

3.2.2.1.1.1 herpes labialis
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3.2.2.1.2 herpes zoster
3.2.2.2 tumoren ( alleen verklaring)
3.2.2.3 actief eczeem op het gelaat
3.2.2.4 hyperpigmentatie
3.2.2.5 plastische chirurgie, indien binnen korte termijn uit te voeren op de onderogen

4 Vormleer
4.1 gelaatsvormen (kenmerken)

4.1.1 ovaal
4.1.2 rond
4.1.3 rechthoekig
4.1.4 lang en smal

4.2 wenkbrauwvormen (kenmerken)
4.2.1 oplopend
4.2.2 horizontaal
4.2.3 neergaand
4.2.4 aspecten

4.2.4.1 breedte
4.2.4.2 lengte
4.2.4.3 aanzet
4.2.4.4 wenkbrauwboog
4.2.4.5 symmetrie

4.2.5 modelbepaling (passend bij cliënt, ethische en esthetische normen, anatomisch verantwoord)

4.3 lipvormen (kenmerken)
4.3.1 niet gesloten in de mondhoeken
4.3.2 pigment altijd op of binnen de liphuid (nooit buiten de lipcontouren)
4.3.3 niet te donker
4.3.4 modelbepaling (passend bij cliënt, ethische en esthetische normen, anatomisch verantwoord)

4.4 oogvormen (kenmerken)
4.4.1 nooit werken voorbij de arcadeboog
4.4.2 eyeliner starten in de wimperaanplant
4.4.3 niet te breed
4.4.4 modelbepaling (passend bij cliënt, ethische en esthetische normen, anatomisch verantwoord)

5 Theorie van permanente make-up
5.1 praktijkuitvoering en risico’s

5.1.1 voorbereiding
5.1.2 vormbepaling
5.1.3 vormcontrole met de cliënt
5.1.4 bescherming van kleding en stoel
5.1.5 lichaamshouding / werkhouding
5.1.6 voorbereiding behandeling
5.1.7 uitvoering
5.1.8 nabehandeling
5.1.9 resultaat beoordelen

5.1.9.1 nacontrole en/of vervolgbehandeling
5.1.9.2 evaluatie
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5.2 voorwaarden (inhoud van de voorwaarden)
5.2.1 informed consent
5.2.2 apparatuur (trillingsgetal)
5.2.3 naaldmodules (steriel verpakt)
5.2.4 pigmenten (batchcode, datum, ingrediënten, INCI-lijst)

5.3 pigmenten (herkomst, voorbeelden, allergische reacties en kleurstabiliteit in de huid)
5.3.1 herkomst (zie etiket of bijsluiter)
5.3.2 samenstelling

5.3.2.1 organisch; van biologische oorsprong bijvoorbeeld uit planten
5.3.2.2 anorganisch; uit de levenloze natuur, bijvoorbeeld:

5.3.2.2.1 mineralen (metaaloxiden)
5.3.2.2.2 chemisch

5.3.3 aspecten (beïnvloedende factoren)
5.3.3.1 kleurmengingen
5.3.3.2 consistentie
5.3.3.3 intensiteit
5.3.3.4 kleurkeuze op basis van kenmerken van de cliënt

5.3.4 Europese richtlijn inzake cosmetica (eisen)
5.3.4.1 houdbaarheid
5.3.4.2 Ingrediëntendeclaratie
5.3.4.3 batchcode
5.3.4.4 leverancier

5.4 naalden (verschil in werking, diepte en toepassing voor de diverse technieken)
5.4.1 naaldsoorten

5.4.1.1 1 puntsnaald
5.4.1.2 3 puntsnaald (normaal, outline, slope, micro en power)
5.4.1.3 4 puntsnaald (flat)
5.4.1.4 5 puntsnaald (normaal, outline, slope, micro, power en magnum)
5.4.1.5 7 puntsnaald (liner en power)
5.4.1.6 9 puntsnaald (magnum)

5.4.2 disposable naaldmodules (eisen)
5.4.2.1 vermelding uiterste gebruiksdatum
5.4.2.2 steriel verpakt
5.4.2.3 stevigheid van de verpakking
5.4.2.4 kwaliteit van de naald

5.5 apparatuur
5.5.1 veiligheidsnormen / CE-normen
5.5.2 afleesbaar trillingsgetal
5.5.3 regelbare naaldlengte

5.6 technieken (toepassing)
5.6.1 punttechniek
5.6.2 streepjestechniek
5.6.3 schaduwtechnieken
5.6.4 waaiertechniek
5.6.5 wolkjestechniek
5.6.6 slopedtechniek
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6 Omgang met de cliënt
6.1 Informatie

6.1.1 Intake
6.1.2 wijze van behandelen
6.1.3 kosten
6.1.4 te verwachten resultaat
6.1.5 houdbaarheid van de permanente make-up
6.1.6 controleafspraak
6.1.7 onderhoud

6.2 adviezen
6.2.1 ethische en esthetische normen

6.2.1.1 vorm (modegevoeligheid)
6.2.1.2 omvang (in verhouding: dikte, breedte, plaats)
6.2.1.3 kleur
6.2.1.4 plaats (anatomisch verantwoord)
6.2.1.5 bescherming van de cliënt tegen zichzelf bij extreme wensen

7 Risico’s
7.1 pigmentmigratie (oorzaak en gevolgen)

7.2 pigmentverkleuringen (oorzaak en gevolgen)
7.2.1 verkeerde pigmentkeuze (te warm, te koel, te donker, te licht)

7.2.1.1 correctiekleuren en onderbouwing van keuze voor een correctiekleur
7.2.2 invloed van chloor (veel zwemmen)
7.2.3 invloed van zon / verbleking
7.2.4 invloed van snelle celdeling

7.3 medische verwijderingsmethoden (toepassingsmogelijkheden en resultaten)
7.3.1 excisie
7.3.2 (micro)dermabrasie
7.3.3 Laser

7.4 veel voorkomende fouten (voorbeelden en oorzaken)
7.4.1 vorm
7.4.2 kleurkeuze
7.4.3 kleurmenging

8 Hygiëne, arbo en milieu
8.1 actuele versie van de Code van de Schoonheidsspecialist

8.2 actuele versie van de Hygiënerichtlijnen voor cosmetische tatoeage en permanent make-up (LCHV)

8.3 bedrijfshygiëne
8.3.1 kruisbesmetting  (definitie en oorzaken)

8.4 persoonlijke hygiëne (haar, nagels, sieraden)

8.5 reiniging (werkwijze, gebruik materialen en eventuele apparatuur)
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8.5.1 huishoudelijke reiniging
8.5.2 reiniging van de huid van de cliënt met alcohol 70%
8.5.3 reiniging van handen van de behandelaar (wassen met zeep of handalcohol)
8.5.4 reiniging van instrumenten, meubilair en apparatuur

8.6 desinfectie (middelen, RVG-nummer, N-nummer en betrouwbaarheid)
8.6.1 desinfectie van de huid
8.6.2 desinfectie van instrumenten

8.7 handbescherming (eisen, doel en gebruik)
8.7.1 nitrylhandschoenen (voor- en nadelen)

8.8 hulpmiddelen (eisen)
8.8.1 apparatuur
8.8.2 naaldmodules
8.8.3 naaldcontainer (doel)

8.8.3.1 verkrijgbaarheid en afvoermogelijkheden (via apotheek)
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DEEL II: Praktische vaardigheden

N.B. Er zijn geen praktijkeisen benoemd specifiek voor lip- of oogbehandelingen. Gezien het feit dat er tijdens
examens volgens wet- en regelgeving niet verdoofd mag worden, zal het praktisch onhaalbaar zijn om deze
onderdelen te examineren.

ALGEMEEN WERKPROCES
1. Ontvangt de cliënt
2. Voert een anamnese en onderzoek uit
3. Stelt een behandelplan op (in overleg met de cliënt) en bereidt de behandeling voor
4. Voert de behandeling gestructureerd en cliëntgericht uit
5. Bewaakt de kwaliteit, veiligheid en hygiëne tijdens de behandeling (Code van de Schoonheidsspecialist + LCHV)
6. Voorkomt complicaties / grijpt zo nodig adequaat in
7. Evalueert de behandeling en rondt deze af
8. Adviseert de cliënt over thuisgebruik
9. Verkoopt producten en diensten
10. Reageert correct op wensen, vragen en klachten

PMU
 geeft voorlichting en advies over PMU
 zorgt voor informed consent en nabehandelingsformulier voor de behandeling start
 controleert of de apparatuur voor PMU correct is aangesloten op het elektriciteitsnet
 legt de apart steriel verpakte naaldmodulein de verpakking klaar voor gebruik
 laat de cliënt in zithouding plaatsnemen op de behandelstoel en dekt het hoofdhaar af
 reinigt het te behandelen deel van het gelaat met een geschikte reinigingslotion
 desinfecteert het te behandelen huidgebied met een daartoe geschikte substantie
 bepaalt in overleg met de cliënt de vorm van de wenkbrauwen
 tekent de wenkbrauwvorm op het gelaat met een daartoe geschikt en gedesinfecteerd prodcut, zoals een

wattenstaafje, kwastje of tip.
 brengt de wenkbrauwvorm aan op de plaats van de natuurlijke wenkbrauwen of de anatomisch

verantwoorde plaats
o zorgt dat het begin van de aanzet is aangebracht in de ruimte tussen de binnenooghoek en de

buitenkant van de neusvleugel
o zorgt dat de wenkbrauw natuurlijk oogt
o zorgt dat er vanaf de aanzet een geleidelijke afname van breedte is tot het einde van de

wenkbrauwen
o zorgt dat het einde van de wenkbrauwen niet mediaal ten opzichte van de buitenooghoek is
o zorgt dat het einde van de wenkbrauw niet buiten de lijn van de neusvleugel en de buitenooghoek

uitsteekt
o zorgt dat beide wenkbrauwen symmetrisch ogend zijn

 draagt nitrylhandschoenen bij de uitvoering van de PMU- behandeling
 maakt het apparaat gebruiksklaar
o pakt de steriele naaldmodule uit en plaatst deze in de pen van het apparaat
o stelt de gewenste naaldlengte en de uitslagfrequentie van de naald in

 maakt pigment gebruiksklaar
o doet de pigmenten in een gedesinfecteerd pigmentcupje
o mengt zo nodig de pigmenten met een geschikt hulpmiddel

 past de kleur van de PMU aan, aan de lip-/huidkleur, kleur hoofdhaar en oogkleur van de cliënt
 brengt een proef van de gemengde kleur in de directe nabijheid van de getekende wenkbrauw/lippen aan

en controleert de kleur
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 voert de PMU met een geschikte techniek uit:
o punttechniek
o streepjestechniek
o schaduwtechnieken
o waaiertechniek
o wolkjestechniek
o slopedtechniek

 verdeelt de ingebrachte kleurstof gelijkmatig over de gehele wenkbrauwen
 verwijdert het teveel aan kleurstof tijdens en na de behandeling met water en/of lotion
 controleert de definitieve wenkbrauwvorm
 verricht de nabehandeling met een geschikte, substantie uit een verpakking voor éénmalig gebruik
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DEEL III: Attitude / beroepshouding

 Nauwkeurig
 Bewust hygiënisch werkend
 Zorgvuldig
 Cliëntgericht
 Risico-mijdend
 Geconcentreerd
 Houdt relevante ontwikkelingen in het vakgebied bij


