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Plastische chirurgie
is heel normaal
Hoe ziet een 40-jarige Nederlandse vrouw er over 20
jaar uit? Ze heeft van alles laten doen, denken de artsen van
correctie-prijsvechter Faceland. Maar: zij is te nuchter om een
duckface en Kim Kardashianbillen aan te schaffen.
Annemart van Rhee
Francine Wildenborg
Rotterdam

Tv-sterretje Barbie heeft weer eens
een paar nieuwe borsten besteld: 850
cc per stuk. Maar ook gewone mensen melden zich bij de plastisch chirurg. Vooral vanwege hangende wangen, oogleden of buik. We zien steeds
meer jonge moeders, vertelt Felicia
Smits van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC).
Aantallen worden niet centraal bijgehouden, zegt zij tijdens de vijfde
Dag van de Plastische Chirurgie. Wat
de NVEPC wel weet: er zijn steeds
meer chirurgen die fulltime cosmetische ingrepen doen. En ook het aantal patiënten per chirurg groeit .
Zo timmert prijsvechter Faceland –
acht vestigingen – al drie jaar flink
aan de weg. De keten profileert zich
met de slogan ‘beauty zonder poespas’: geen batterij assistentes in allerlei luxe panden en de eigen coldpack
mee in de tas richting verbouwing. In
ruil daarvoor staat een ooglidcorrectie voor slechts 365 euro op het menu
in plaats van 800 euro elders.
Volgens arts Whitney Koeiman
zijn vrouwen steeds opener over ingrepen en bereid ervoor in de buidel
te tasten. Onder hen ‘heel veel’ jonge
meiden vanaf 18 jaar met plaatjes van
Kim Kardashian of YouTubers Amrezy en Nikkie Tutorial. ,,Ze vragen
vooral om volle lippen en borstvergrotingen waarbij wij regelmatig de

rem intrappen: geen pornotieten. Alles moet kloppen in verhouding. Dus
niet meer dan 500 cc.”
Als 18-jarigen er nu al mee beginnen, zijn over 20 jaar nagenoeg alle
veertigers wel een keer onder het
mes geweest, denkt Koeiman.
,,Beetje lippen, botox, misschien een
borstvergroting. Het taboe slijt nu al
en onze wachtkamer zit vaak vol met
vriendinnen die samen komen. Je

Je bent niet
ineens een
ander persoon
als je mond
wat voller is
—Martin Janssen, chirurg

kunt je laten behandelen, dus
waarom niet? Vooral omdat we door
groot in te kopen, goedkope ingrepen
kunnen aanbieden. De toekomstige
vrouw zal geen duckface bestellen of
zeggen: trek mij maar helemaal strak.
Daarvoor is zij te nuchter. Ze wil er
wat frisser en uitgeruster uitzien.”
Smits – die in de Amsterdamse
Velthuis Kliniek werkt – vindt dat
klinieken niet moeten stunten met
prijzen en verkoopt nee aan bijna de
helft van haar patiënten. ,,Soms hebben ze geen reële verwachtingen, een
een vertekend zelfbeeld, of willen ze

‘Verbod logo terecht’
AMSTERDAM
Burgemeester
Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft volgens het Openbaar
Ministerie (OM) terecht bepaald
dat Pegida-voorman Edwin Wagensveld geen hakenkruis mocht
tonen tijdens een demonstratie op
27 februari van dit jaar. Hoewel het
logo waarop het symbool was te
zien niet strafbaar is, kon volgens
het OM terecht worden gevreesd
voor wanordelijkheden.
De boete van 250 euro blijft als
het aan het OM ligt dan ook staan,
zo bleek gisteren bij de kantonrechter in Amsterdam. De burgemeester had voorafgaand aan het protest
kenbaar gemaakt dat Pegida, net als
bij een demonstratie in februari,
geen hakenkruis mocht tonen.
Desondanks verwijderde Wagens-

veld tijdens zijn toespraak een
sticker van een spandoek, waarop
het symbool toch zichtbaar werd.
De voorman zei gisteren dat hij
het niet eens was met het voorschrift omdat het in zijn optiek over
de inhoud ging. Met het logo
waarop onder meer een hakenkruis
in een prullenbak wordt gegooid,
wil Pegida volgens hem juist laten
zien dat de groep tegen nazi’s is.
,,De burgemeester gaat over de ordehandhaving, maar beslist niet
over de inhoud.”
De Pegida-voorman moest eigenlijk begin september al voor de
rechter verschijnen, maar de zitting
ging niet door omdat Wagensveld
een T-shirt droeg met daarop het
betreffende logo. Hij mocht hier
niet mee naar binnen.

meerdere ingrepen kort achter elkaar.
Plastische chirurgie kan verslavend
zijn voor sommige mensen, ik wil ze
daartegen beschermen.”
Collega-chirurg Martin Janssen uit
Oisterwijk stuurt een derde van zijn
klanten naar huis: ,,Je bent niet
ineens een ander persoon als je
mond wat voller is. En als een blank
meisje een dikke negerinnenkont
wil, zeg ik ook nee.”
Janssen denkt dat plastische chirurgie in 2036 nog steeds aan een selecte groep is besteed. Smits ziet
meer vraag naar onopvallende plastische chirurgie. ,,Cosmetische ingrepen hebben een steeds natuurlijker
effect, daarom durven mensen het
ook sneller aan.”
Ex-pornoster Bobbi Eden (36) ziet
in LA – waar ze een deel van het jaar
woont – dat zo’n beetje iedereen wat
heeft laten doen. Nederland is nuchterder, maar gaat ook die kant op. Zelf
heeft ze inmiddels twee keer een
borstvergroting gedaan, botox in haar
lippen laten spuiten en vet in haar
benen laten bevriezen. ,,Het is bijna
2017 en strakker in je vel te zitten:
waarom niet? Maar vergis je niet: het
is geen nieuw jurkje. Een borstvergroting voelt alsof er een trein over je
heen is gereden.”
De kersverse mama is nog niet toe
aan iets nieuws: ,,Eerst maar eens
Populair
In opmars
proberen door gezond eten en spor· Borstvergroting
· Vet verplaatsen
ten van maat Free Willy weer op
maat Flipper te komen. Als dat echt
· Liposuctie
(lipoﬁlling)
niet werkt, kan ik altijd nog bij de
· Schaamlipcorrectie · Bilimplantaten
dokter langsgaan.”

