
 
 
Wil je graag semi permanente make-up laten zetten? Lees de volgende informatie dan eerst 
goed door. 

Het laten zetten van semi permante make-up brengt risico’s met zich mee. Zorg er daarom 
voor dat je goed bent uitgerust en goed hebt gegeten. Stel de behandelaar op de hoogte 
van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en 
overgevoeligheidsreacties. Controleer ook altijd op www.veiligtatoeeerenenpiercen.nl of de 
salon waar je de SPMU wilt laten zetten, een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan 
dat de salon werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en 
Veiligheid. 

Laat geen semi permanente make-up aanbrengen: 
 

• Op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt 
ondergaan. 

• Op een litteken dat minder dan een jaar oud is. 
• Op een plek waar minder dan 6 weken geleden SPMU is gezet. 
• Op een plek waar minder dan 3 maanden geleden een SPMU of tatoeage is weg 

gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is. 
• Op een geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen. 
• Als je onder invloed bent van alcohol of drugs. 
• Als je zwanger bent. 

 
Daarnaast wordt het afgeraden om SPMU te laten zetten als je last hebt van een van de 
volgende aandoeningen: 
 

• Diabetes (suikerziekte). 
• Hemofilie (bloedziekte waarbij het bloed niet goed stolt). 
• Chronische huidziekte (zoals acne). 
• Allergie voor pigmentstoffen of andere materialen waarmee SPMU wordt gezet. 
• Immuunstoornis. 
• Hart- en vaatafwijkingen. 

 
Heb je een van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica en wilt 
je toch PMU?  
Overleg dan eerst voor mogelijkheden met de arts, en neem bij goedkeurig een schriftelijk 
bewijs hiervan mee naar de behandelaar. 
 
Voor meer informatie over bovenstaande risico’s kun je terecht op: 
www.veiligtatoeerenpiercen.nl 
 
 



 
 
 
Het zetten van semi permanente make-up 
Omdat er tijdens het zetten van semi permanente make-up een wond ontstaat is er een kans 
op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. 
Controleer daarom of de behandelaar hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook 
belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe SPMU gaat ontsteken.  
 
Let er in ieder geval op dat: 
 

• De huid voor het zetten van SPMU wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd, en 
eventueel geschoren met een nieuw wegwerpscheermesje. 

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

• Tijdens het werken er schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te vegen. 
• De behandelaar tijdens het zetten van de SPMU handschoenen draagt en deze 

vervangt als hij/zij iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een tissue of je huid. 
• De SPMU na afloop wordt verzorgd. 

 
Nazorg 
Nieuwe semi permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. Bij slechte 
verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel ontstaan. 
Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie SPMU resultaat leiden. Als je de SPMU 
goed verzorgt, duurt het 2 tot 6 weken tot de behandelde huid genezen is. De behandelaar 
geeft schriftelijke uitleg over de nazorg van SPMU aan je mee, het is heel belangrijk deze 
goed door te lezen. 
 
Oude SPMU elders gezet 
Heb je oude SPMU die elders is gezet? Dan is het in dit geval alleen mogelijk een afspraak in 
te boeken wanneer je akkoord hebt gekregen van Skin by Mooii. Je kunt ter beoordeling 
scherpe foto’s mailen of doorsturen via WhatsApp naar 06-13104650. 
  

 

 

 

 

 



 
 

Houd ook rekening met het volgende: 
 

• Gebruik in de 2 dagen voorafgaand aan de behandeling geen bloed 
verdunnende medicijnen (indien je arts dit toestaat). 

• Gebruik in de 2 weken voorafgaand aan de behandeling geen 
wenkbrauwverf. 

• Gebruik in de 3 weken voorafgaand aan de behandeling geen fruit- of 
vitamine A zuur crèmes op de te behandelen huid. 

• Gebruik in de 6 maanden voorafgaand aan de behandeling geen 
wenkbrauw/wimpergroeiserum.  

• Wacht 10 weken om weer te starten met een wenkbrauw/wimpergroeiserum. 

• Na een botoxbehandeling in het voorhoofdgebied: wacht 3 weken. 

• Na het plaatsen van de SPMU behandeling 6 weken wachten (na de laatste 
behandeling voor een nieuwe botox behandeling. 

• Na een ooglidcorrectie: wacht 3 maanden.  

• Na gebruik van Roaccutane: wacht 6 maanden. 

• Bij het geven van borstvoeding: wacht tot je gestopt bent. 

 
Voor het boeken van alle afspraken dient een aanbetaling te worden voldaan (€50,-). 
Dit bedrag wordt verrekend met het totaalbedrag. Met de aanbetaling ben je 
verzekerd van een tijdslot bij Skin by Mooii en reserveer je de exclusieve tijd en 
aandacht van onze PMU-specialisten. Je geeft ons hiermee tevens het vertrouwen dat 
je een overtuigde beslissing hebt genomen om een PMU-behandeling te ondergaan.  
 

Annuleren 
Je kunt eenmalig je afspraak wijzigen zonder dat je een nieuwe aanbetaling hoeft te 
doen, mits deze wijziging minimaal 48 uur voor je afspraak aan ons wordt 
gecommuniceerd. Wanneer je voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen, dient 
de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak gemaakt te worden, 
waarbij opnieuw een aanbetaling gedaan dient te worden. 
 


