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De link tussen make-up en 
de eerste indruk!

Kleur, kleding en make-up zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Ze versterken elkaar. En dus maakt de make-up
die je draagt ook een belangrijk onderdeel uit van de eerste
indruk die mensen van je hebben. Want met een naturelle
look straal je natuurlijk iets heel anders uit dan met een
opvallende make-up! 

Voor een geweldig eindresultaat houd je rekening met je
kleding, je kleurtype en uiteraard jouw eigen smaak. Wat
zegt je make-up en kleur en kleding eigenlijk over jou? Welk
beeld wil je naar voren brengen? En klopt je make-up bij
jouw eerste indruk? Dit e-book gaat je daarbij helpen! 

Ik hoef het misschien helemaal niet meer te zeggen, maar
laat je ook bij make-up niet leiden door trends, tijdschriften
of influencers. Wat de één fantastisch staat, kan bij de
ander heel anders uitpakken. Houd ook rekening met jouw
eigen wensen. Word je helemaal niet blij van make-up? Weg
met dit e-book dan! Houd je van een naturelle en/of basic
make-up? Laat je dan inspireren en neem mee wat voor jou
werkt!
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Om te beginnen...

Ik hoor regelmatig dat mensen weinig tijd voor make-up
hebben, of dat ze niet goed weten waar ze moeten beginnen.
Daarom wil ik je hier laten zien dat je ook met weinig tijd en
producten toch een grote impact kan maken.

Met een paar basis producten kom je echt al een heel eind:

1. Een foundation, BBcream of gezichtspoeder
2. Wenkbrauwpotlood of poeder
3. Oogschaduw
4. Oogpotlood
5. Mascara

Begin altijd met een schoon gezicht en dagcrème. Ik leg je stap
voor stap uit wat je daarna kan doen. Elke stap duurt slechts
enkele minuten. Op de volgende pagina beginnen we met stap 1.
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Nadat je je gezicht gereinigd hebt en je huid hebt voorzien
van een dagcrème, breng je de foundation, BB-cream of
poeder aan. Je wilt natuurlijk wel zeker weten dat je de
juiste kleur en het juiste product gebruikt. Test voor je hem
koopt de kleur dus altijd eerst op je huid en dan het liefst op
je gezicht én bij daglicht. Kies twee tot drie tinten uit die in
de buurt van jouw eigen huidskleur komen. Breng van elk
een streep aan op je wang en neem ook je hals en decolleté
mee. De foundation die je niet meer ziet zitten is de juiste! 

Let bij het kiezen van de kleur goed op de ondertoon van je
huid. Onder een warme ondertoon verstaan we een
goudgele kleur. En een koele ondertoon heeft roze en
blauwe accenten. De neutrale ondertoon ligt er eigenlijk
precies tussenin. Je kunt jouw ondertoon ook bepalen door
de gouden en zilveren sieraden bij jezelf om te doen.
Zilveren sieraden staan het mooist bij een koele ondertoon
en gouden bij een warme. Staat het je beiden even goed?
Dan heb jij een neutrale ondertoon. Bij een neutrale
huidskleur kun je beter niet voor extreem ‘gele’ of ‘roze’
producten kiezen.

Warme ondertoon:                   Koele ondertoon:
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Stap 1

www.stĳloppeil.nl



Foundation, BB cream of 
gezichtspoeder?
Foundation 
Dit product egaliseert de kleur van je huid. Het is vaak wat dikker
dus je kunt oneffenheden bijna volledig wegwerken.

BB-cream 
Dit is vergelijkbaar met foundation, maar het is niet alleen make-
up. Het doel van BB-cream is dat het naast het camoufleren van
oneffenheden je huid ook verzorgt en hydrateert. Er zit dus vaak
een dagcrème in verwerkt.

Poeder
Met een poeder zorg je ervoor dat je make-up de hele dat
perfect blijft zitten. Een andere functie van poeder is het
matteren van je huid. Een wat vettere huid gaat sneller glimmen
en een poeder gaat dit tegen. Heb je de juiste foundation, BB-
cream en/of poeder gevonden? Top! Breng het aan met een
penseel of je vingers voor een snel en natuurlijk effect. Werk van
binnen naar de buitenkant van je gezicht toe. Gebruik vooral niet
te veel! Eén pompje foundation of cream, of één veeg poeder is
vaak al genoeg voor een egale en rustige huid. 

Je huid zal in de zomer wat bruiner zijn dan in de winter, en dus
heb je waarschijnlijk niet genoeg aan één kleur foundation. Zorg
dus dat je er een hebt die in de winter bij je huid past en een
voor wanneer je een lekker zomers kleurtje hebt. In de
overgangsfase kun je deze twee met elkaar mengen om de
perfecte kleur te krijgen.
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De basis klopt nu. Het is nu handig om van boven naar
onder te werken. Borstel je wenkbrauwen om ze in de
juiste vorm te krijgen, en gebruik eventueel een
wenkbrauwpotlood en/of poeder om het juiste model te
creëren. Heb je wat kale plekjes? Dan kun je daar wat
bijtekenen (er bestaan zelfs wenkbrauwvormpjes die je op
je eigen wenkbrauw kunt leggen). De haartjes die buiten
de vorm van jouw (bijgetekende) wenkbrauwen vallen kun
je eventueel zelf met een pincet weghalen of je kunt een
keer naar een schoonheidsspecialist om ze te laten
verwijderen.

De keur van het potlood
Meestal is het zo dat een hele donkere kleur
wenkbrauwpotlood je uitstraling wat harder maakt. 
Maar een te licht wenkbrauwpotlood zal weer geen effect
hebben, omdat je het resultaat niet ziet als je
wenkbrauwen donkerder zijn. Kies daarom een kleur die zo
veel mogelijk lijkt op de kleur van je wenkbrauwen. 
 
Tip: Volle wenkbrauwen? Je kunt een heel klein beetje
haarspray op je vingers spuiten en dit vervolgens op je
wenkbrauwen deppen om ze hele dag in model te houden. 
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Stap 2: Wenkbrauwen
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We werken naar beneden, dus na je wenkbrauwen zijn
nu je ogen aan de beurt. Om je oogschaduw goed aan te
brengen kies je eerst de basiskleur die het beste bij je
huid past (de basiskleur is vaak de lichtste kleur in het
palet). 

Als je eerst een basis aanbrengt zijn je ogen mooi egaal
en zijn de adertjes niet meer zichtbaar. Gebruik een
hardere platte kwast om de basiskleur op je gehele
ooglid aan te brengen. Nu kun je de andere kleuren
aanbrengen. Breng een donkere kleur oogschaduw aan
in de arcadeboog (de plooi tussen het ooglid en
wenkbrauwbot). Gebruik een zacht dun kwastje om de
tweede kleur oogschaduw aan te brengen. Deze kwast
is klein en fijn genoeg om voor je wimperlijn en voor
lastig te bereiken plekjes te gebruiken, zoals in je
ooghoeken. Kijk vervolgens of je tevreden bent over het
resultaat. 

Kijk voor meer inspiratie eens naar tutorials op YouTube
of speur Pinterest af.

Stap 3: Oogschaduw
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Tip: 
Als je je ogen wilt laten opvallen,
kies je een kleur die contrasteert
met de kleur van je ogen. Heb je
blauwe ogen? Kies dan voor een

koperkleur. Een blauwe kleur laten
bruine ogen opvallen en als je

groene ogen hebt, staat 
paars heel mooi.



Nu je ogen van oogschaduw voorzien zijn, je huid er stralend
uitziet en je wenkbrauwen in vorm zijn, volgt nu het
oogpotlood of de eyeliner. Met een oogpotlood accentueer je
binnen een handomdraai je ogen. Het aanbrengen van een
oogpotlood is veel makkelijker dan het aanbrengen van een
eyeliner, omdat je het makkelijker kunt verwijderen. Bij het
aanbrengen van een oogpotlood is het belangrijk dat je met
een vinger van de andere hand de huid naast je oog strak
trekt. Als je dit niet doet dan krijg je geen strak lijntje. Begin
aan de binnenkant van je oog, naast je neus. Druk het potlood
tegen de wimperrand aan, trek een lijntje en controleer of je
geen stukjes hebt overgeslagen. Mocht er iets verkeerd gaan
bij het aanbrengen van oogpotlood, dan kun je heel
eenvoudig met een vochtig wattenstaafje het teveel aan
oogpotlood weghalen.

De kleur
Zwart en bruin zijn de meest veilige en de meest gebruikte
kleuren voor een oogpotlood. Dit betekent niet met een
andere kleur kan experimenteren! Door het gebruik van een
andere kleur oogpotlood kun je de kleur van jouw ogen nog
beter naar voren laten komen!

Corrigeren?
Heb je hangende oogleden? Dan kun je ervoor kiezen om te
beginnen met een donkerder potlood en te eindigen met een
lichtere kleur oogpotlood. De donkere kleur aan de
binnenkant van je oog, bij je neus, en de lichtere kleur aan de
buitenkant, richting je slaap. Zo lijken je ogen namelijk
groter. Staan je ogen vrij dicht bij elkaar, dan geldt het
omgekeerde. Op deze manier lijkt het alsof je ogen net iets
verder uit elkaar staan.
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Stap 4: Oogpotlood of eyeliner
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Tip: 
Je kunt ook 2 kleuren

oogpotlood combineren. 
Bijvoorbeeld zwart boven bij je

wimperrand en bruin onder.



Tot slot gaan we aan de slag met je wimpers. Het aanbrengen
van mascara is niet zo moeilijk, maar ik geef je toch een paar
tips voor het mooiste resultaat. Zorg dat er niet teveel mascara
op het borsteltje zit. Beter iets te weinig dan gelijk te veel. Veeg
het borsteltje eerst even af aan een tissue, zeker als je een
nieuwe mascara aanbreekt. Zo verwijder je eventuele klontjes.
Breng liever twee of drie dunne laagjes aan dan in één keer een
dikke laag. Zo krijg je een mooie verdeling over de wimpers.
Maak een zigzaggende beweging richting het uiteinde van je
wimpers. Op die manier komt er iets meer mascara op je
wimpers en voorkom je dat je wimpers aan elkaar gaan
kleven. 

Wil je de onderste wimpers ook voorzien van een laagje
mascara? Let er op dat je dat niet te dik doet. Het kan namelijk
wat dramatisch overkomen. Je hebt genoeg aan de mascara die
nog op je borsteltje zit nadat je de bovenkant gedaan hebt. 

Zó, je gezicht zit erop! 😉 
Op de volgende pagina staan nog wat extra tips.

Stap 5: Wimpers
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Tip: 
Je kan een oud

mascaraborsteltje gebruiken om
aan elkaar klevende wimpers uit

elkaar te halen of klontjes te
verwijderen.



Ga je er helemaal voor? Dan kun je ook nog een blusher en 
of lippenstift op doen.

Blusher
Met blush kun je blosjes op je wangen creëren. Het komt 
het meest natuurlijk over als je hem op en onder de
jukbeenderen aanbrengt. Let erop dat je geen rondjes maakt,
maar hem schuin aanbrengt. Gebruik liever een iets fijner
kwastje dan een poederkwast en breng het rustig aan. 
Je kunt zo beter opbouwen, dan direct te veel te gebruiken.

Lippenstift
Om je lippen meer kleur te geven kun je lipgloss of
lippenstift gebruiken. Je kunt voor een nude kleur gaan 
(deze kleur ligt dicht bij je eigen lipkleur en zorgt voor een
subtiel effect) of je kunt juist voor een opvallende kleur gaan.
Zorg dat je voor je deze producten aanbrengt je lippen eerst
goed verzorgt. Je kunt ze scrubben of insmeren met een
lippenbalsem.

Het is het makkelijkste om eerst met het bovenste boogje van
je lippen te beginnen. Werk vanuit het bovenste boogje naar
rechts en daarna vanuit bovenste boogje naar links. Wanneer
de bovenkant af is kun je de lippenstift in één beweging van
links naar rechts op de onderkant aanbrengen. Veeg je lippen
nog even over elkaar. Je kunt je lippen ook voorzichtig
deppen in een tissue.
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Extra tips
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Tip: 
Hergebruik je oogschaduw als

lippenstift! Heb je oogschaduw
in een kleur die je ook op je
lippen zou dragen? Meng 'm

dan met wat balsem en breng
aan op je lippen.



De juiste make-up kleuren zorgen dat je er verzorgd en
stralend uitziet, maar niet opgedirkt. Een goede make-up
accentueert je pluspunten: stralende ogen en een verzorgde,
uitgeruste huid. Als je de 'verkeerde' kleuren draagt ziet de
ander eerst je make-up, dan pas jou. 

Als jij de cursus (Be)leef je kleur hebt doorlopen is het voor
jou een eitje om de goede kleuren voor jouw make-up te
kiezen.

Blusher
Kies een kleur die beslist niet te donker of te opvallend
is. Hij moet natuurlijk opgaan in je huidtint. Het doel is een
gezond blosje op je wangen; het moet niet lijken of je een
klap in je gezicht gehad hebt! 😉

Ben jij een koel type? Dan kun je denken aan roze, zacht
mauve en zacht fuchsia. Voor warme types is perzik, zalm,
kaneelbruin en zacht terracotta heel mooi.
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De kleuren van jouw make-up
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Tip: 
Pas op met bronzers als

je een koele huidtint
hebt, ze maken je snel

'vaal'.

https://academie.stijloppeil.nl/product/beleef-je-kleur/
https://academie.stijloppeil.nl/product/beleef-je-kleur/


Oogschaduw moet op de eerste plaats je oogkleur
versterken. Dat wil zeggen dat de ander niet eerst je
oogschaduw ziet en daarna pas je ogen!

De kleuren die je kiest, mogen complementair aan je
oogkleur zijn, maar ook monochroom (meerdere tinten van
dezelfde kleur) of analoog (kleuren die naast elkaar liggen
op de kleurencirkel).

Een oogschaduw die perfect is voor warme types zijn
bijvoorbeeld brons, perzik, goud, bruin, olijf, purper en
biscuit. Een oogschaduw die perfect is voor koele types zijn
bijvoorbeeld chocoladebruin, navy, lila, roze, pruim,
sparrengroen. Hieronder heb ik een paar voorbeelden
voor je op een rijtje gezet.

De oogschaduw kleuren voor koele types:

De oogschaduw kleuren voor warme types:
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De kleur van je oogschaduw

www.stĳloppeil.nl

Tip:
Probeer een aantal kleuren

make-up om te kijken wat jou
het beste staat. Neem nadat je
een nieuwe kleur geprobeerd

hebt even een foto en
vergelijk de verschillende

foto’s met elkaar.
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Je blusher en lippenstift moeten bij elkaar passen. Dat zal
niet moeilijk zijn als je naar de roden en rozen van je beste
kleuren in je kleurpaspoort kijkt. Die passen al perfect bij
elkaar en geven je een gezond kleurtje. Voor de koele
kleurtypes zijn koele roze tinten het mooist. Bijvoorbeeld
zachtpruim, kersenrood, framboos en fuchsia. Voor de
warme kleurtypes zijn perzik, koraal, karamel en zalm heel
geschikt.

Voorbeelden van koele kleuren lippenstift:

Voorbeelden van warme kleuren lippenstift:

Het is mooi als het lippotlood matcht met de lippenstift en
niet opvallend donkerder of lichter is dan je natuurlijke
lipkleur. De kleur van je lippen kan de kleur van de lippenstift
beïnvloeden. Hij kan op jouw lippen er heel anders uitzien
dan op de rug van je hand. Test hem voor je hem koopt altijd
op je lippen. Vraag of je buiten bij daglicht de kleur mag
bekijken. 
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De kleuren van je lippenstift

Tip:
Trek de onderlip wat

naar voren en kijk of de kleur
van de lippenstift mooi

overgaat in de kleur van je
onderlip. En vraag om een

handspiegel als je zelf geen
spiegeltje bij je

hebt.



✔ Wist je dat voor er blush op de markt kwam, vrouwen in
hun wangen knepen om zichzelf dat gezonde blosje te
geven?

✔ Wist je dat de duurste lipstick ter wereld de Guerlain
KissKiss Gold and Diamonds lipstick is? De lippenstift kost
62,000 dollar! De lipstick zelf is niet zo duur, maar de
verpakking zorgt voor het hoge prijskaartje. Die is namelijk
gemaakt van 18-karaats goud en er zitten maar liefst 199
diamanten op. Ongelooflijk, toch?

✔ Wist je dat je een KLEIN beetje nagellakremover in je
nagellakpotje kan doen als deze dik en klonterig is
geworden? Je kunt hem dan gewoon weer gebruiken.

✔ Wist je dat dermatologisch getest niks zegt over de
kwaliteit van het product? 

✔ Wist je dat de beste “voeding” voor je huid is om minimaal
één dag per week geen make-up te dragen? Je ziet het
meteen!

✔ Wist je dat mannen langer naar vrouwen kijken die
lippenstift dragen? Toch die lipstick opdoen dus, voor die
nieuwe date!

✔ Wist je dat lipstick onder andere wordt gemaakt van
vissenschubben? Dat is wat er voor de glans zorgt!
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Leuke weetjes
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Vind je het onzin om ’s
avonds je make-up eraf te
halen? “Dat doe ik morgen
wel!” Maar,  uhm… wist je

dat je huid 7x sneller ouder
wordt als je voor het slapen
je make-up er niet afhaalt?



Ik hoop dat dit e-book je heeft geholpen om de make-
up te vinden die bij jouw unieke uitstraling past. Ben je
op nieuwe ideeën gekomen? De tips die ik je hier gaf
zijn ter inspiratie. Geef altijd overal jouw eigen draai
aan, zodat de wereld jouw unieke persoonlijkheid leert
kennen!

Toe aan iets anders? Maak eens een foto van de make-
up die jij mooi vindt, haal het uit een tijdschrift of van
het internet. Een goede visagist kan je adviseren over
wat wel en niet bij jou past. 

Ben je helemaal tevreden over je make-up en wil je
liever hulp bij het vinden van een nieuwe stijl, de juiste
kleding of wil je jouw kledingkast eens flink onder
handen nemen? Neem dan gerust contact met mij op!
Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ik ga
graag met jou aan de slag!
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Tot slot
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