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Hetzelfde geldt ook voor de privé-opleidingen. Eender wie geeft eender wat van 
opleiding. 
Een erkende opleiding bestaat trouwens niet in het Europa. 
Met de gekende gevolgen. 
 
Meestal krijg je een 3-daagse opleiding, met veel nadruk op de aankoop van 
apparatuur en accessoires, weinig of geen correcte uitleg over hygiëne en 
veiligheid, en vaak ook onvoldoende training van de technieken.  
Vaak starten cursisten, die slechts enkele maanden pigmenteren, een opleiding 
voor geïnteresseerden in pmu. Zij hebben geen ervaring, ze zijn onzeker, 
kopiëren een cursus en willen zo een extra duit verdienen. Bijgevolg maken zij 
van het zelfde laken een pak. 
Grote bedragen worden geïnvesteerd om te kunnen starten in deze artistieke 
activiteit. Nadien kan of durft de specialist niet te starten door gebrek aan 
kunde. 
 
In afwachting van een erkende opleiding en om de vele teleurstellingen te 
voorkomen kun je op voorhand inlichtingen nemen bij de privé-opleiding;  
 
- wie is de professional die opleiding geeft? 
- hoe lang geeft zij/hij al opleiding? 
- waar heeft zij/hij zelf de basisopleiding of andere opleidingen genoten? 
- hoe lang pigmenteert zij/hij zelf al? 
- welke referenties legt zij/hij je voor? 
- heeft zij/hij een eigen sterke portofolio?  
- heeft zij/hij een professionele vertrouwelijke houding? 
- is de werkruimte waar de opleiding wordt gegeven is netjes, hygiënisch, 
voorzien  
  van voldoende helder licht, goed verlucht? 
- hoeveel personen volgen de opleiding tegelijkertijd? Bij een volledige privé-
opleiding  
  wordt de cursiste individueel begeleidt. 
Een groepsles is af te raden.  
- geeft zij/hij je referenties van leerlingen die je kunt contacteren? 
- zij/hij is eerlijk en verkoopt permanente make-up niet als rozekleur en 
maneschijn 
- Durft hij/zij de problemen te erkennen en een oplossing te zoeken voor je?  
 
Om zelf een opleiding te verzorgen is het aan te raden dat je minstens 5 jaar 
actief bent in permanente make-up. Je hebt niet één opleiding maar verschillende 
opleidingen gevolgd, bij reputabele privé-scholen. Je hebt ook de positieve 
houding om je voortdurend bij te scholen en te ontwikkelen. Dit via 
professionele organisaties, beurzen, congressen. 
Zij/hij geeft je ook een gratis follow-up en dit via e-mail of telefoon, fax. 
De privé-opleiding verkoopt betrouwbare apparatuur EG-normen, 
kwaliteitspigmenten. Geen enkele privé-opleiding in permanente make-up is 
bevoegd om anesthetica te produceren en/of te verkopen. Dit kan de 
Volksgezondheid schaden. 
Zij/hij heeft ook een BA-verzekering en raadt jou dat ook aan. 
Indien zij/hij in het bezit is van het Belgian Hygiene Quality Label weet je dat 
zij/hij werkt volgens de strikte hygiënische normen, voortvloeiend uit de wet 
van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten (hierna: 
de veiligheidswet van ’94). 
 
Een goede instructrice/instructeur voor de cursist is de gids(e) die kalm en 
geduldig blijft. 



Cursisten horen te weten, wanneer zij de cursus verlaten, dat veel tijd en 
geduld van hen gevraagd wordt om de kunst van permanente make-up onder de knie 
te krijgen. Oefenen baart kunst.  
 
Permanente make-up uitoefenen is een kunst. 
Cursisten opleiden of deze perfectioneren is de liefde voor het vak kunnen 
overbrengen, samen met een goed programma.  
 
 
 


