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De 

Kijk om je heen en het lijkt wel 
of iedereen (buurvrouw, vriendin, 
zus) overweegt zichzelf eens 
gezellig te trakteren op een bezoekje
aan de plastisch chirurg. 
Neem nou de vrouwen in deze reportage.
Eén laat binnenkort twintig kilo 
overtollige huid verwijderen, de andere
vijf pronken inmiddels met nieuwe
neuzen, borsten, oren en oogleden. 

verandering
grote
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Yvette
Urbanus
(39) 
heeft een paar

maanden

geleden haar

borsten van een E-cup naar een C-cup

laten verkleinen.

“Mijn vriendinnetjes waren nog zo plat als

een dubbeltje, maar ik had op mijn twaalfde

al cup B. Sinds die tijd heb ik een hekel aan 

mijn borsten. Ze hingen enorm en werden zo

zwaar dat ik last van mijn rug kreeg. Sporten

was pijnlijk, maar het allerergste was de

zomer. Als de zon ging schijnen, trokken

andere vrouwen leuke topjes en jurken uit de

kast terwijl ik me moest beperken tot shirts

die mijn brede behabanden bedekten.

Toen ik uiteindelijk besloot mijn borsten te

laten verkleinen, reageerde mijn omgeving

verbaasd. Omdat ik altijd wijde kleding

droeg, wist niemand hoe groot ze eigenlijk

waren.

Een week geleden was het zover. Toen ik

bijkwam uit de narcose, kreeg ik een spiegel

om het resultaat te bekijken. ‘O, wat een

kleintjes,’ zei ik. Ik was er gelijk blij mee.

Vond ze prachtig. En dat terwijl ze nog half

onder het bloed zaten. 

De komende weken moet ik het rustig aan

doen. Zwaar huishoudelijk werk is taboe, ik

moet zes weken dag en nacht een sportbeha

dragen en mag niet op mijn zij slapen. Ik heb

het er allemaal graag voor over. Mijn borsten

mogen er eindelijk zijn. Ze zijn nu al mooi,

terwijl de littekens nog moeten vervagen.”

PLASTISCH CHIRURG Dr. Leo Peter van

der Weij KLINIEK Klein Rosendael in

Rozendaal PRIJZEN www.medinova.com

‘Ik ben er nu
al blij mee’
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Laura
Vernooij
(40) 
onderging vorige

zomer een

neuscorrectie.

“De arts legde me van tevoren precies uit

hoe hij te werk zou gaan, maar ik wilde 

het eigenlijk helemaal niet horen. Ze wilden

de bobbel op mijn neus wegvijlen en ze

moesten mijn neus ook breken omdat hij

scheef stond. Die bobbel op mijn neus zit in

de familie. Mijn vader heeft er ook een. Ik heb

me tien jaar lang aan mijn neus gestoord,

maar vond het eng eraan te laten sleutelen.

De ochtend van de operatie dacht ik: stel je

voor dat ik doodga aan zoiets onbenulligs. 

Toen ik bijkwam uit de operatie dacht ik dat

ik stikte. Mijn neusgaten waren volgestopt

met tampons en ik moest dus door mijn

mond ademen. Ik had er niet bij stilgestaan

hoe vreselijk dat zou zijn. Je probeert tegen

beter weten in toch door je neus te ademen. 

Niet veel later raakte ik voor de tweede keer

in paniek. Mijn man belde om te vertellen dat

hij langs zou komen met ons dochtertje. Ik

keek in de spiegel en dacht: dit kan ik mijn

kind niet aandoen. Hier houdt ze een trauma

aan over. Mijn man kwam vervolgens alleen

en zei dat het wel meeviel. Heel lief, maar 

niet erg geloofwaardig. Mijn gezicht was één

grote bloeduitstorting. 

Na een week mochten de tampons uit mijn

neus. Dat was letterlijk en figuurlijk een

opluchting. Toen kwam ook langzaam de

blijdschap: ik had het eindelijk gedaan.”

PLASTISCH CHIRURG Dr. Erik Jan

Timmenga ZIEKENHUIS Diaconessenhuis

Voorburg PRIJZEN www.timmenga.com
‘Die neus

zit in 
de familie’

1020247_plastischechirurgie  02 05 2005  11:32  Pagina 5



00lLINDA.

‘Ik was bang 
dat mijn oren terug 
zouden klappen’

Louise 
de Frel
(24) 
heeft zeven

jaar geleden

haar flaporen recht laten zetten.

“Af en toe probeerde ik mijn flaporen met

plakband vast te plakken om te zien hoe ik

eruit zou zien met normale oren. Met sporten

kreeg ik van de coach op mijn kop: ‘Waarom

zet je je haar niet vast?’ Ik begon me er

steeds meer zorgen over te maken. Was

bang dat ik een baan zou krijgen, waarbij ik

mijn haar op moest steken. Uiteindelijk ben ik

naar de huisarts gegaan. Die zei gelijk: ‘O, ik

zie het al’ en gaf me een verwijsbrief voor de

plastisch chirurg.

De ingreep zelf stelde niet zoveel voor. Er

werden onder plaatselijke verdoving wat inci-

sies gemaakt in het kraakbeen. Vervolgens

kreeg ik een week een drukverband om.

Omdat ik net eindexamen had gedaan, hoef-

de ik gelukkig niet naar school. Niemand wist

het en dat wilde ik graag zo houden. Als de

bel ging, rende ik naar boven. Ik was zeven-

tien en schaamde me kapot.

De hele week had ik het gevoel dat mijn oren

andersom stonden. Je hersenen moeten zich

aanpassen aan de stand van je oren. Het

deed veel pijn. Toen het verband eraf ging,

schrok ik. Mijn oren waren blauw, flink

gezwollen en zaten onder de korsten. 

Pas na een paar weken kon ik er echt blij

mee zijn. Toch was ik er nog niet gerust op

dat ik voorgoed van mijn flaporen verlost

was. Zo was ik de eerste keer dat ik in een

vliegtuig zat, bang dat mijn oren terug

zouden klappen.”

ZIEKENHUIS Gelderse Vallei in Ede
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Monique
Lanjouw
(30) 
is honderd kilo

afgevallen.

Binnenkort

wordt het vel van haar armen, borsten,

buik, dijbenen en billen strakgetrokken.

“Ik ben honderd kilo afgevallen in een half

jaar tijd. Helemaal op eigen kracht. Toch heb

ik me nooit echt aan mijn gewicht gestoord.

Ook toen ik 175 kilo woog, ging ik zonder

problemen naar het zwembad. Maar ik vond

het vervelend dat mijn conditie minimaal

was. Als ik mijn kinderen boven in bed had

gelegd, moest ik een half uur bijkomen van

het traplopen. 

Een jaar geleden besefte ik dat ik het aan

mijn kinderen verplicht was af te vallen. Ik

verruilde de cola voor water en de chips voor

rauwkost. ’s Morgens begon ik met een paar

glazen lauw water om de spijsvertering op

gang te brengen. De warme maaltijd at ik

voortaan ’s middags, zodat het meer tijd had

om te verbranden. De kilo’s vlogen eraf. Ik

was niet moe. Had geen honger. En vond het

dan ook helemaal niet moeilijk. Als ik op de

weegschaal stond, voelde ik me trots. Maar

zodra ik in de spiegel keek, maakte dat

gevoel plaats voor afschuw. Omdat ik in een

razend tempo ben afgevallen, heeft mijn huid

de kans niet gehad om mee te krimpen. Het

lubbert aan alle kanten. Er zit niks anders op

dan het overtollige vel weg te laten snijden. In

een paar operaties wordt vijftien tot twintig

kilo huid verwijderd. Het klinkt eng, maar ik

kan niet wachten tot het zover is.”

ZIEKENHUIS Scheper Ziekenhuis Emmen

‘Nu nog 
twintig kilo
huid’
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Ingrid
Segers
(37) 
kreeg anderhalf

jaar geleden 

verschillende

inspuitingen in haar gezicht.

“In de krant stond een advertentie waarin

modellen werden gevraagd voor inspuitin-

gen. Ik las het precies op het goede moment.

Ik was net zeventien kilo afgevallen en had

eindelijk een mooi figuur. Maar mijn gezicht

kwam er minder genadig vanaf. Het was

ingevallen en rond mijn mond zaten diepe

groeven. Ik zag er altijd doodmoe uit. Toen ik

de oproep las, heb ik me dan ook meteen

aangemeld. Ik werd uitgenodigd voor een

gesprek en tot mijn verbazing kwam ik in

aanmerking voor de gratis behandeling. 

Hoewel ik vroeger al flauwviel als ik een spuit

zag liggen, vielen de inspuitingen me erg

mee. Ik kreeg een klein beetje Botox in mijn

voorhoofd voor de fronsrimpels. Mijn wan-

gen werden gevuld met Bio-Alcamid, een gel

die voor het grootste gedeelte uit water

bestaat. En rond mijn mond werden de

groefjes opgevuld met PMS, een siliconen-

olie. Dat zijn biologisch niet-afbreekbare

producten, die permanent blijven zitten.

Botox is na een half jaar uit het lichaam ver-

dwenen. Alles is onder plaatselijke verdoving

gedaan. Kleine prikjes, die ik niet of nauwe-

lijks voelde. Mijn gezicht was een paar uur

een beetje opgezet, maar ik kon dezelfde

dag weer de straat op. Met een gezicht waar-

uit alle vermoeidheid was verdwenen.” 

ARTS Dr. Helga van der Elzen KLINIEK

Velthuis Kliniek in Eindhoven PRIJZEN

www.velthuiskliniek.com
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Judith
Huisman
(39) 
ging vorig jaar

van cup A naar

cup C.

“Ik had het gehad met wijde shirts. En met

die push-up bikini’s, die na het zwemmen

drie uur lang vol water blijven zitten. Ik wilde

van die eeuwige onzekerheid af. Uiteindelijk

gaat het erom dat je rust vindt en dat je je

lekker voelt. En als grotere borsten daaraan

kunnen bijdragen, waarom niet?

Niet iedereen in mijn omgeving dacht daar zo

over. Mensen kennen me niet anders en zei-

den: ‘Het past gewoon bij je’. Maar dat vond

ik onzin. Als ik grote borsten had gehad, zou-

den ze precies hetzelfde zeggen. Ik besloot

een kliniek te bellen voor een afspraak om

eens te vragen wat de mogelijkheden waren. 

Al snel kwam ik erachter dat het helemaal

niet iets groots en engs was. De plastische

chirurg vertelde me dat mijn verhoudingen

anatomisch gezien niet klopten en dat de

verzekering het hierdoor waarschijnlijk zou

vergoeden. Dat bleek inderdaad zo te zijn.

De operatie was een eitje. Ik vond het eerst

een vervelend idee dat mensen met mijn

lichaam aan de gang zouden gaan, zonder

dat ik daar invloed op had, maar het was zo

voorbij. Ik was hartstikke blij: eindelijk had ik

borsten. Toch werd het ook snel gewoon. Af

en toe denk ik nu zelfs: Zo groot zijn ze ook

weer niet. Als je zelf cup A hebt, dan vind je

dat vrouwen met cup C ontzettend grote

borsten hebben. Maar dat valt natuurlijk best

mee.”

PLASTISCH CHIRURG Dr. Leo Peter van

der Weij KLINIEK Klein Rosendael in

Rozendaal PRIJZEN www.medinova.com

‘Zo groot zijn ze
ook weer niet’
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Lydian de 
Leede
(42) 
heeft sinds een

paar dagen geen

overhangende

oogleden meer.

“Ik kan nu al beter zien. Mijn ogen staan

duidelijk wat meer open. Een bijkomend

voordeel eigenlijk. De belangrijkste reden

voor de ingreep was namelijk mijn vermoeide

blik. De zijkanten van mijn oogleden hingen

erg. De één wat meer dan de ander. 

Tot voor kort was ik van mening dat je niet in

gezond vlees moet laten snijden. Maar ik ben

toch aangestoken door vriendinnen die het

wel hadden laten doen. Ze zagen er duidelijk

meer uitgerust uit, terwijl het om een heel

subtiele verandering ging. 

De operatie duurde een half uurtje. De arts

tekende op mijn oogleden af wat hij weg ging

snijden. Vervolgens kreeg ik een plaatselijke

verdoving. Drie prikjes per oog. Nadat hij 

de huid had weggesneden, brandde hij de

haarvaatjes dicht. Dat vond ik naar. Het stinkt

en je beseft dat het jouw huid is die je ruikt. 

Ik probeerde niet stil te staan bij het feit dat

er in mijn ogen werd gesneden. Op zo’n

moment besef je hoe belangrijk je ogen zijn.

Hoe graag je er controle over houdt. Nu zat

er niks anders op dan me over te geven. 

Na de ingreep heb ik nog twee uur op een

ziekenhuisbed gelegen met kompressen op

mijn ogen. Gisteren mochten de pleisters

eraf en kon ik het resultaat voor het eerst

bekijken. De hechtingen vallen reuze mee. Ik

stelde me een soort naaimachinehechting

voor, maar het zijn gewoon twee dunne

lijntjes.” 

PLASTISCH CHIRURG Dr. Erik Jan

Timmenga ZIEKENHUIS Reinier de Graaf

Gasthuis PRIJZEN www.timmenga.com
‘De hechtingen 
vallen reuze mee’
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