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MOOI

DOEN?
Ja hoor: deze 3 vrouwen zijn maar wát blij 

hun cosmetische ingreep

Taboe? Helemaal niet, wereldwijd zit plastische chirurgie in de lift. 
Christel, Marjan en Tamar vertellen openhartig over hun plastische  

ingreep. Mét advies van onze expert over de do’s en don’ts.

IETS
LATEN

Heb jij
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Marjan (29): “Vijf jaar was ik er al 

over aan het denken om mijn lippen 

te laten doen. Ik volg al jaren beauty- 

influencers op YouTube en dankzij 

hen ben ik zelf op onderzoek ge-

gaan. Waar kun je dat in België laten 

doen? Welke soorten inspuitingen 

zijn er? Hoe invasief is zo’n ingreep? 

Het uiteindelijke duwtje in mijn rug 

kwam toen de persoon die me ont-

haart met de laser, vertelde dat ze 

haar lippen had laten doen. Dat zag 

er mooi uit. Op dat moment wist ik: 

oké, ik ga ervoor. Weet je, veel men-

sen denken dat je van lipfillers opge-

pompte lippen krijgt. Maar dat hoeft 

niet. Je kunt gedetailleerd te werk 

gaan. Ik vond het vooral belangrijk 

dat het resultaat er naturel uitzag. 

Tijdens het voorgesprek liet ik heel 

wat foto’s zien en kreeg ik veel uit-

leg. En tijdens de behandeling mocht 

ik meekijken in de spiegel. Zo kon ik 

aangeven waar ik nog wat meer 

wilde en wanneer het genoeg was. 

Pijn deed het niet, en ook de zwel-

ling achteraf viel goed mee. Kortom: 

ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik 

had van nature al een goede lipvorm, 

maar wilde graag iets meer volume. 

En ik ben tevreden met het resul-

taat. Ik sta eigenlijk nuchter tegen-

over die ingreep. Het is minimaal  

invasief en bovendien niet perma-

nent. Omdat er een zuur gebruikt 

wordt dat van nature ook in je  

lichaam voorkomt, verwerkt je  

metabolisme dat gewoon. Ik heb  

dus nooit het gevoel gehad dat ik 

een risico liep. Of ik het nog op-

nieuw ga doen? Zeker wel. Ik doe  

dit puur voor mezelf en niet voor  

de buitenwereld. Eigenlijk is het  

gewoon een leuke traktatie voor 

mezelf.”

Marjan droomde van 
iets vollere lippen

Lichtroze blouse (CKS, a 59,99). 

Oorbellen (Zara, a 9,95).

“WAT DE BUITENWERELD 

DENKT, INTERESSEERT  

ME NIET. IK ZIE DIT  

ALS EEN TRAKTATIE  

VOOR MEZELF”
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Beïnvloeden sociale 
media het schoonheids- 
ideaal dat vandaag de dag 
wordt nagestreefd?
Dr. Pieter Vermeulen:  

“Absoluut, en wel op twee 

manieren. Enerzijds is er de 

influencercultuur waardoor 

mensen zich laten inspireren. 

Op consultatie brengen  

patiënten vaak foto’s van in-

fluencers (iemand die d.m.v. 

social media invloed uitoe-

fent op zijn/haar volgers, 

n.v.d.r.) mee om te tonen 

wat ze willen. Dat geldt zeker 

voor de niet-chirurgische  

ingrepen zoals lip- en kaak- 

fillers, maar ook voor de 

neus. In de Verenigde Staten  

winnen bilvergrotingen en 

-lifts dan weer aan populari-

teit, omdat figuren als  

Kim Kardashian hun volle  

billen uitspelen op Instagram. 

Een tweede factor is de sel-

fiecultuur. Mensen worden 

erg geconfronteerd met 

zichzelf door die selfiecame-

ra, wat leidt tot ontevreden-

heid. Ook dat komt geregeld 

terug op consultatie.”

Welke ingrepen worden 
terugbetaald?
Dr. Pieter Vermeulen: “De 

economie krimpt en de bud-

getten worden kleiner.  

Daardoor dalen ook de  

mogelijkheden tot terugbe-

taling jaar na jaar.  

Enkel voor borstverkleinin-

gen, neus- en buikwandcor-

recties wordt soms nog een 

tussenkomst voorzien. Maar 

dan nog wordt elk geval 

apart bekeken. De ingreep 

moet goed gestaafd en  

gedocumenteerd worden  

vooraleer terugbetaling 

wordt overwogen.”

1 OOGLIDCORRECTIE 2 BORSTVERGROTING
3 LIPOSUCTIE 4 BUIKWANDCORRECTIE

5 BORSTVERKLEINING

Hoe groot is het risico dat een ingreep mislukt?
Dr. Pieter Vermeulen: “Als de arts de grenzen van een ingreep goed 

bewaakt en de patiënt in goede conditie is, dan zijn er relatief wei-

nig risico’s verbonden aan cosmetische ingrepen. Maar complicaties 

zijn nu eenmaal inherent verbonden aan chirurgie. Het is belangrijk 

dat een patiënt daarover op voorhand goed wordt geïnformeerd, 

dat de arts risicofactoren – zoals leeftijd, roken, en de gradatie van 

de ingreep – mee in overweging neemt en dat hij achteraf ook weet 

hoe hij het kan oplossen.”

“Persoonlijk 

contact en 

een klik met 

je chirurg is 

belangrijk, zodat 

je weet dat die 

goed voor je zal 

zorgen” 
Dr. Pieter Vermeulen

“Op consultatie brengen mensen 

vaak foto’s mee van celebrities om te 

tonen wat ze precies willen” 
Dr. Pieter Vermeulen

Worden ingrepen soms 
geweigerd?
Dr. Pieter Vermeulen: “We 

moeten steeds waakzaam zijn 

voor een aandoening die 

Body Dismorphic Disorder 

heet. Dat is een angststoor-

nis waarbij iemand dispropor-

tioneel afkerig is van zijn of 

haar lichaam. We verwijzen 

die persoon eerst door naar 

een psycholoog. Een andere 

reden om een ingreep te 

weigeren, is als de veiligheid 

van de patiënt in het gedrang 

komt. Bijvoorbeeld als ie-

mand een zodanig grote boe-

zem of kleine neus wil dat de 

kans op complicaties sterk 

toeneemt. We weigeren dan 

niet de ingreep op zich, maar 

bakenen er wel de grenzen 

van af. Ten slotte is het ook 

belangrijk dat mensen zich-

zelf goed verzorgen. Zo ver-

groot roken of druggebruik 

de kans op complicaties aan-

zienlijk, dus we informeren 

de patiënt daar steeds over. 

Weigert iemand die voor-

schriften op te volgen, dan is 

dat eveneens een reden om 

de ingreep niet uitvoeren.”

Het aantal klinieken waar 
je zulke ingrepen kunt 
laten doen, neemt toe. 
Hoe weet je welke 
betrouwbaar zijn?
Dr. Pieter Vermeulen: 

(diensthoofd plastische en 

reconstructieve heelkunde 

AZ Lucas Brugge en direc-

teur aclinic): “Een persoonlij-

ke consultatie bij de arts die 

je opereert, vind ik belang-

rijk. Hij of zij zal peilen naar je 

verwachtingen, je kritisch 

bekijken en de operatie toe-

lichten. Kom je bij iemand die 

de operatie niet zelf zal uit-

voeren en vooral peilt naar 

een datum en hoe je betaalt, 

dan heb je een ander verhaal. 

De arts die de ingreep uit-

voert, heeft jou nooit gezien 

en voelt ook minder de mo-

rele verantwoordelijkheid 

om zo goed mogelijk voor je 

te zorgen. Persoonlijk con-

tact én een klik met je arts 

zijn dus belangrijk. Ook de 

prijs een rol: van een borst-

vergroting van € 2000 kun 

je niet verwachten dat die 

goed wordt uitgevoerd, laat 

staan dat complicaties goed  

worden opgevolgd.”

EN WAT MAG DAT KOSTEN?

DE POPULAIRSTE INGREPEN IN ONS LAND

Bron: The International Study on Aesthetic/Cosmetic Procedures 

Performed in 2016, isaps.org

Prijzen variëren naargelang de kliniek.

OOGLEDEN ONDER LIPOSUCTIE NEUSCORRECTIE

€ 2000 - € 3000 vanaf € 2200 € 3000 - € 5000

BORST-
VERGROTING

BORSTLIFT
BORST-

VERKLEINING

€ 4250 - € 5000 € 5000 € 2500 - € 3000

BOTOX FACELIFT
BUIKWAND-
CORRECTIE

vanaf € 200 vanaf € 6000 € 3500 - € 5000
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Tamar (50): “ ‘De Neus’. Zo noemden 

ze me op school. Dat stond zelfs in 

de muur van de toiletten gekerfd. Ik 

ben erg gepest met mijn haakneus. 

Op de koop toe is hij twee keer ge-

broken, waardoor hij wat scheef was 

komen te staan. Ik zat altijd met mijn 

handen voor mijn gezicht. Ik was 

ervan overtuigd dat mensen alleen 

maar naar mijn neus keken. Ik heb 

ook altijd kapsels gehad met een 

lange bles, zodat ik mijn gezicht kon 

verstoppen. Je kunt dus gerust stel-

len dat die neus een echt complex 

was. Elke dag was ik daarmee bezig. 

Al van jongs af aan wist ik dat ik mijn 

neus ooit zou laten opereren. Twaalf 

jaar geleden heb ik de stap gezet. 

Om de proporties in mijn gezicht te 

doen kloppen, stelde de arts voor 

om meteen ook mijn kin te doen. Die 

stond een beetje naar voren en zou 

dus meer gaan opvallen met die klei-

nere neus. De operatie werd dus iets 

steviger dan gedacht (lacht). Maar 

achteraf gezien ben ik wel blij, want 

mijn gezicht en profiel zijn inderdaad 

mooier in proportie nu. De dokter 

heeft me ook ongelofelijk goed be-

geleid. Toen ik wakker werd van de 

operatie zat mijn neus nog ingepakt, 

maar ik kon wél al zien dat die ellen-

dige bobbel verdwenen was. Plots 

had ik een klein, recht neusje. De  

euforie en opluchting die dán door je 

heen gaan! Ik weet nog hoe blij ik 

was. Nog steeds, trouwens. Ik voel 

me duizend keer mooier dan toen ik 

jong was, hoef me niet meer te ver-

stoppen. Sindsdien ben ik uit mijn 

schulp gekropen. Van timide en ver-

legen naar gewoon mijn vrolijke zelf. 

Al heb ik mijn bles nog steeds. Dat 

gaat er blijkbaar dan toch moeilijk uit 

(lacht).”

Tamar had complexen 
over haar neus 

“NA DE OPERATIE ZAT 

MIJN NEUS NOG  

INGEPAKT, MAAR KON IK 

AL WEL ZIEN DAT DIE 

BOBBEL WEG WAS!”

Oorbellen (Access, a 59). 

Top (Object, a 24,99).
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Christel (55): “Onlangs heb ik voor 

de tweede keer een ooglidcorrectie 

laten uitvoeren. De eerste gebeurde 

veertien jaar geleden, maar in al die 

tijd had de zwaartekracht opnieuw 

haar werk gedaan. Bovendien was 

mijn ene oog sterker doorgezakt dan 

het andere. Dat begon me te storen. 

Hoewel ik de ingreep al eens had 

laten doen, heb ik – net als de vorige 

keer – lang getwijfeld. Elke dag 

stond ik voor de spiegel mijn oogle-

den op te trekken. Voor mijn omge-

ving stoorde die overhangende huid 

niet zo, maar ik begon er steeds 

meer op te focussen. Hetzelfde had 

ik eerder met de diepe rimpels tus-

sen mijn wenkbrauwen. Die laat ik 

daarom al twee jaar inspuiten met 

botox. Ze verdwijnen niet, maar ver-

vagen wel, waardoor het er heel na-

turel uitziet. Uiteindelijk hakte ik ook 

voor mijn ogen de knoop door. 

Omdat ik wist: ik ga me er zoveel 

beter door voelen. Op de dag van de 

ingreep was ik erg nerveus. Vooral 

omdat ik het, in tegenstelling tot de 

vorige keer, onder lokale verdoving 

zou laten doen. Maar de arts en  

assistente stelden me erg op mijn 

gemak. Er werd zelfs een gezellig 

muziekje opgezet (lacht). Na een 

week was het resultaat zichtbaar, en 

ik voelde meteen dat ik er goed aan 

had gedaan. Nu zie ik een uitgeruste, 

frisse Christel in de spiegel. Mijn 

ogen spreken meer en komen mooi-

er tot hun recht als ik ze opmaak. 

Over een cosmetische ingreep denk 

je best goed na. Neem je tijd om een 

arts te vinden waar je je goed bij 

voelt. Maar eens je de klik hebt ge-

maakt: gewoon doen. Het is zó be-

langrijk om goed in je vel te zitten, 

ongeacht hoe oud je bent.”

Christel liet haar  
oogleden liften en 
gebruikt botox

“ZENUWACHTIG DAT IK 

WAS! MAAR DE ARTS 

STELDE ME OP MIJN 

GEMAK, EN ZETTE ZELFS 

EEN MUZIEKJE OP”

Oudroze tuniek 

(Zara, a 29,95). 

Nog vragen 
over botox? 

Surf snel naar 
libelle.be/

botox

Leuke blouse of tuniek gezien? Je vindt de shoppinginfo op blz. 110.
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