
 

Visagie bij het fotograferen van modellen 

 
 

Bij veel van mijn sessies met modellen is een visagsite betrokken. Ik vind dat 

best belangrijk. Het voegt namelijk op meerdere punten iets toe bij je 

fotoshoot. Niet alleen qua uiterlijk maar ook innerlijk. Reden genoeg om voor 

fotoshoots met een professionele visagiste in zee te gaan. En ook om 

daarvoor in de buidel te tasten. 

Want er is een reden waarom visagistes op een gegeven moment niet meer 

op TFP-basis kunnen werken. 

 

Ik hoop dat je na het lezen van dit stukje hetzelfde beseft. 

  



 

Het gevoel 

 

Fotograferen is communiceren. Je wilt met je beeld een bepaald gevoel bij de kijker oproepen. 

Dit gevoel moet je op je foto communiceren en dit begint dus al bij het maken van de foto. Als je 

in beautystijl fotografeert, wil je ook dat er een beauty op de foto staat. 

De visagiste maakt een metamorfose bij je model. Niet alleen zichtbaar, ook tussen de oren . 

Natuurlijk zoek je voor een beautyshoot al een model uit met een schoonheid die bij jouw idee 

past, de visagiste helpt je om daar een nog mooier model van te maken. 

 

Een visagiste verzorgt niet alleen de make-up bij 

je model. Er is ook een psychologische uitwerking 

bij het model. Wanneer je model binnenkomt en 

gaat zitten bij de visagiste dan voelt ze zich 

misschien een beetje onzeker. Als de visagiste 

klaar is, dan moet dat gevoel bij je model zich de 

koningin van het bal voelen, de mooiste in de 

studio. 

 

Dit gevoel zal haar namelijk nog meer motivatie 

geven om te poseren. En dat is wat jij wilt als 

fotograaf. Je wilt dat het model 

supergemotiveerd is om op de foto te gaan. Visagie zal dat gevoel vaak versterken. Zeker bij 

modellen die nog niet zoveel ervaring hebben. 

 

Op de foto gaan kunnen we allemaal, poseren is toch weer iets anders. Het is als model ook een 

stukje van jezelf geven. Daar moet ze wel enigszins zelfverzekerd voor zijn. En wanneer het model al 

de nodige aandacht heeft gekregen bij de visagie dan groeit die zelfverzekerdheid. 

 

Het resultaat 

 

Een visagiste zorgt voor een look die een model zelf niet zo 1-2-3 zal maken. Iedere dame zal 

ongetwijfeld zelf haar make-up kunnen doen maar make-up voor het uitgaan is iets anders dan voor 

de foto. 

Voor een foto komen er hele andere dingen om de hoek kijken. Nu heb ik nooit met mama's make-

updoos gespeeld maar een basis qua make-up is lippenstift, eyeliner, oogschaduw en nog wat andere 

dingen natuurlijk (vergeef me hier mijn onwetendheid). De visagiste zal deze dingen dan ook voor je 

verzorgen en het gaat nog iets verder. 

 

Een goede visagiste begint namelijk met een fatsoenlijke basis. De welbekende poederlaag (of créme 

= foundation). Deze basislaag kan door middel van kleuren (het zgn. shapen en highlighten) al 

bepaalde accenten leggen op kaaklijnen of jukbeenderen. En hier schuilt een groot gewin in als het 

om het afwerken van je foto's gaat. 

Wanneer een visagiste in de basis al het accent kan leggen op bepaalde lijnen in het gezicht zal dat 

inhouden dat je daar later met nabewerking minder aandacht aan hoeft te besteden. Voor een 

enkele foto zal het nog niet zoveel uitmaken. Wanneer je echter een hele serie door moet worstelen, 

dan kan dat een tijdrovend karwei worden. 

 

De basislaag van een visagiste zal ook de grootste en kleinste oneffenheden wegwerken. Denk hierbij 

aan vlekjes of puistjes. Wederom geldt hier dat dit ongelofelijk veel tijd kan schelen bij de 

nabewerking. (En nogmaals, voor één foto maakt het niet de tijdswinst. Maar bij twintig.....) 



 

 

Die basislaag is iets wat gewoon goed gedaan 

moet worden en met make-up die geschikt is 

voor fotografie. Je zou het model wel zelf haar 

visagie kunnen laten doen maar waarom maak 

jij dan nog de foto? Je model is je model. Jij 

bent de fotograaf. Waarom de visagie dan niet 

door een visagiste laten doen? 

Laat vakmanschap ook bij de juiste persoon 

liggen. 

 

Na die basislaag is het eventueel de beurt aan 

extra dingen. In overleg met je visagiste heb je natuurlijk vooraf al besproken wat je wilt. Wil je een 

naturel visagie of smokey-eyes (ja, nog altijd immens populair) of misschien wel heel extreem? 

 

Je visagiste weet wat wel en niet werkt. Het model zelf kan helemaal weg zijn van een bepaalde 

lippenstift, maar de truccendoos van de visagiste is vaak veel groter en bevat vaak veel meer de 

kleurtjes die jij voor ogen hebt. 

Ook het vakmanschap van de visagiste is vaak net iets beter als van het model zelf. Je lippen stiften 

kan zo'n beetje iedere vrouw wel. Dit wordt toch anders als de lippen een blauwe kleur moeten 

krijgen en er dan ook nog een gloss met een kleine glitter in moet. Dan praat je toch niet meer over 

'even de lippen stiften'. 

Bovendien kan de visagiste beide handen makkelijker gebruiken dan wanneer het model dit zelf in de 

spiegel moet doen. 

 

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de lippen maar ook voor de ogen. Wanneer er bijvoorbeeld valse 

wimpers moeten worden geplaatst dan heeft een visagiste dat vaak beter in de vingers dan het 

model. En je wilt dat ze goed worden geplaatst. Als ze niet goed zitten, heb je een probleem op je 

foto. En zo geldt dat eigenlijk voor alles wat met visagie te maken heeft. Tot aan het haar 

bijvoorbeeld toe. Je wilt dat dat ook mooi gestyled is. Niet iedere visagiste kan of doet dat en er zijn 

dan ook nog eens aparte haarstylisten. 

 

Er zijn in mijn ogen dus de twee grote voordelen van het werken met een visagiste; een positieve 

gevoel bij het model bewerkstelligen en het werk wat het je qua nabewerking uit handen kan nemen. 

Natuurlijk neemt dit niet weg dat kwaliteit ook hier weer boven kwantiteit uitsteekt. Een minder 

goede visagiste kan je problemen erger maken. Doe dus goed je huiswerk en ga niet zomaar met 

iedere visagiste in zee als het resultaat echt belangrijk is. 

 

Visagistes en TFP 

 

Je bent misschien bekend met de term TFP. Zo niet, leg ik het nog even uit. TFP staat voor Time for 

Print en is nog een term uit de analoge tijd. Tegenwoordig spreken we ook over TFCD (Time for CD).  

Het komt er in het kort op neer dat iedereen die meewerkt aan de foto's dit op basis van tijd voor 

resultaat doen. Ze steken allemaal kosteloos tijd in het verzorgen van de foto. Het model en de 

visagiste investeren tijd in de shoot en de vorm van betaling zijn de foto's die jij maakt. 

 

De kosten van een visagiste voor een fotoshoot lopen fors op. Ga er vanuit dat er voor enkele 

tientallen euro's per fotoshoot wordt verbruikt aan materialen. Goede make-up is niet goedkoop en 

met een hoop fotoshoots per jaar loopt dit aardig in de papieren. 

Natuurlijk heeft een fotograaf ook zijn kosten. Deze liggen vaak hoger dan de kosten van een 

visagiste. Een camera kost al snel 1000 euro, objectieven ook. Flitsers kosten knaken en al het andere 



 

wat je gebruikt eveneens. Je zit zo met een investering van 5000 

euro en dat is nog niet eens veel. Deze spullen heb je. Natuurlijk 

slijten ze, maar niet zo snel als de spullen van een visagiste. 

 

Er is een andere reden waarom visagistes niet op basis van TFP 

kunnen blijven werken. 

Streep die kosten eens tegen elkaar weg. En kijk eens naar het 

resultaat waar je met TFP zou betalen. Het resultaat dat 

nagestreefd wordt moeten portfoliowaardige foto's zijn. 

 

Echter een portfolio van een visagiste is anders dan dat van een 

fotograaf of een model. Een visagiste wil in haar portfolio laten 

zien wat ze kan. Als daar een goede foto in zit met smokey-eyes 

dan hoeft daar geen tweede bij. Als jij dus een foto wil maken 

van een model met smokey-eyes en je visagiste is daar al in 

voorzien, waarom zou ze dan op TFP-basis met je willen werken? 

Wat is voor haar de toegevoegde waarde? 

 

En zo is dat met het complete portfolio van de visagiste. Op een bepaald moment is deze af. Waar jij 

als fotograaf iedere keer door kunt groeien met andere modellen en achtergronden (je blijft 

natuurlijk creatief met je idee&#235;n) is het voor een visagiste op een bepaald moment over. 

Natuurlijk moet je als visagiste je portfolio ook wel updaten en telkens nieuw werk laten zien. TFP 

kan wel maar dan moeten de shoot heel bijzonder zijn of een bekend model of een publicatie. Deze 

frequentie van updaten ligt vaak echter lager dan bij die van een fotograaf. 

 

Kortom, de behoefte om op TFP-basis te werken zal voor een visagiste op een gegeven moment over 

zijn. 

En dan moet je niet zeiken maar gewoon je portemonnee trekken. Het werk dat een GOEDE visagiste 

doet, zie je zeker terug in je eindresultaat! 

 

Als je op zoek moet naar een visagiste en niet weet waar je het moet zoeken; tot slot nog enkele tips. 

Bedenk dat visagistes zich in dezelfde kringen begeven waar veel modellen en fotografen aanwezig 

zijn. Bij internet-sites waar modellen en fotografen elkaar ontmoeten zijn ook zeker visagistes te 

vinden. Ook Facebook heeft tal van groepen die zich op modelfotografie richten. Je zou daar eens 

een oproep kunnen plaatsen. Leg duidelijk uit wat je verwacht van een visagiste en je krijgt 

waarschijnlijk wel respons. 

Daarnaast kun je ook contact opnemen met andere fotografen of modellen. Zij weten vaak wel 

iemand. 

 


