Extra tip
Een wenkbrauw wordt in drie
behandelingen gezet en kost gemiddeld
350 euro. Er zijn ook specialisten die
de behandeling in 2 keer aanbieden,
de kosten zijn dan uiteraard lager,
gemiddeld rond de 250 euro.

Interview
Waar kun je het beste
op letten bij het kiezen van een specialist
op het gebied van
permanente makeup? Irma Hulscher,
voorzitter van de
Nederlandse Stichting
voor Geregistreerde
PMU-Specialisten
legt uit wat belangrijke aspecten zijn bij
het kiezen voor een
PMU-specialist.

PMU FAQ
Als je overweegt om permanente make-up te laten zetten, kan het gebeuren dat je door de bomen het bos
niet meer ziet. Er zijn vele aanbieders op de markt waardoor het lastig is om een keuze te maken.

Kan iedereen zich zomaar
PMU-specialist noemen?
'Het vak PMU-specialist is niet beschermd waardoor in
feite iedereen na een korte cursus aan de slag kan gaan als
PMU-specialist. Dat is precies waar het mis kan gaan. Het
aanbrengen van permanente make-up is een vak apart en
daar heb je een kwalitatief hoogwaardige en langdurige
opleiding voor nodig. We hebben de NSGP, 'Nederlandse
Stichting voor Geregistreerde PMU-Specialisten' opgericht
om de consument te helpen bij het vinden van een gediplomeerde specialist van permanente make-up (PMU),
medische pigmentatie (Dermatografie) of een allround
PMU-specialist. Alle specialisten die lid zijn van de NSGP
hebben examen op hoog niveau gedaan.
De consument kan er daardoor vanuit gaan dat ze bij deze
specialisten goed zitten qua aanpak, hygiëne, kwaliteit en
daarmee een goed resultaat mogen verwachten.'

Nederlandse Stichting voor Geregistreerde
PMU-Specialisten
Operetteweg 31, 1323 VK Almere
036-5361164 • info@nsgp.nl • www.nsgp.nl
20 | FYM

Waar moet ik precies op letten?
'Een goede specialist leert tijdens de opleiding op de juiste
wijze te communiceren en te adviseren. Ze zal altijd een
persoonlijk behandelplan opstellen dat geheel is afgestemd
op jouw wensen, huidtype, leeftijd, haarkleur en persoonlijkheid. Tijdens de opleiding leert een specialist heel goed
waarnemen en op details letten. Op die manier kan ze
permanente make-up zetten die volledig bij jou past.
Dat maakt het verschil tussen de standaard wenkbrauw
waar iedereen mee loopt en de wenkbrauw met een
specifieke vorm en kleur die precies bij jou past.'

Hoe bereid ik me voor op een behandeling?
'Binnen het hoge niveau wat nodig is om aangesloten te
kunnen zijn bij de NSGP heeft iedere PMU-specialist vaak
een eigen stijl, een eigen 'handtekening'. Het is belangrijk
om je van tevoren goed te verdiepen in de verschillende
aanbieders. Kijk op de website van een specialist om te
ontdekken of de stijl en aanpak jou aanspreken. Let ook
op welke specialisatie de PMU-specialist heeft en of die
bij jouw wensen en behoeften aansluit. Bovendien is het
belangrijk om goed aan te voelen of er een klik is als je de
specialist ontmoet. Als je op al deze aspecten let, dan ben
je optimaal voorbereid op jouw PMU-behandeling.'

