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Wanneer je zwanger bent, wordt het afgeraden om een tatoeage te nemen. Maar geldt dit 
ook voor het zetten van permanente make-up? Op het eerste gezicht lijkt een tatoeage op 
het zetten van permanente make-up, maar er zijn toch wel verschillen. Zo wordt 
permanente make-up in een andere huidlaag aangebracht en worden er andere 
pigmenten gebruikt bij het zetten van permanente make-up. Hieronder vind jij het 
antwoord op de volgende vraag: kan ik permanente make-up laten zetten tijdens mijn 
zwangerschap? 
 
KAN IK PERMANENTE MAKE-UP LATEN ZETTEN? 
LIEVER NIET! De meeste specialisten zullen het hier mee eens zijn, het wordt afgeraden 
om permanente make-up te laten zetten tijdens de zwangerschap. Er is geen bewijs dat 
de inkt echt schadelijk zal zijn voor de ongeboren baby, maar de meeste specialisten 
nemen geen risico. Ook al is de kans op infectie heel klein, als dit toch zou gebeuren kan 
dit risico’s meebrengen voor de ongeboren baby. Daarnaast is de huid tijdens de 
zwangerschap ook gevoeliger. 
Door hormonen tijdens de zwangerschap verandert de huid van een zwangere vrouw. 
Daardoor kan het zijn dat de huid tijdens de zwangerschap donkerder wordt rondom de 
mond en de lippen. Hierdoor is het moeilijk om jouw huidskleur te bepalen en het goede 
pigment uit te kiezen wat daarbij past. Daarnaast bestaat er tijdens de zwangerschap een 
kans dat het pigment minder goed wordt opgenomen door de huid. Genoeg redenen om 
even te wachten met het zetten van permanente make-up dus! 

WANNEER KAN IK PERMANENTE MAKE-UP LATEN ZETTEN? 
Niet alleen tijdens de zwangerschap wordt afgeraden om permanente make-up te laten 
zetten, maar ook de periode na de zwangerschap. Wanneer je na de zwangerschap 
borstvoeding geeft, raden wij aan om nog te wachten met het zetten van permanente 
make-up. Houd er rekening mee dat je tijdens de zwangerschap, tot zes maanden na de 
zwangerschap geen permanente make-up kan laten zetten. Twijfel jij of het voor jou 
verstandig is om permanente make-up te laten zetten? Vraag het dan gerust aan mij. Stuur 
een mailtje, of neem direct contact op. 
 


