totaalmislukt

Soms beland je na een cosmetische ingreep in de hel. “Ik had
nota bene voor een zeer gerenommeerde kliniek gekozen.”

l
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‘Toen
kreeg ik
allemaal
bulten’
Alida Westerhoff (50) liet
zich in 2003 inspuiten
met de permanente rimpelvuller Bio-Alcamid.
“Na twee tia’s en een hersenbloeding hing mijn mond scheef. In de
kliniek konden ze me wel helpen.
Achteraf hoorde ik dat ik helemaal
niet behandeld had mogen worden.
Ik was gedeeltelijk verlamd en slikte
bloedverdunners. Tijdens de behandeling spoot het bloed alle kanten
op. Mijn scheve mond was niet weg.
In plaats daarvan kreeg ik diepe
groeven in mijn mondhoeken.
Vier jaar later kreeg ik een bult
in mijn gezicht. Mijn behandelaar
besloot me wekelijks te injecteren
met vloeibare prednison. Omdat ik
er alleen maar meer bulten bij kreeg,
besloot ik met de behandeling te
stoppen. Twee verschillende plastisch chirurgen hebben me vervolgens geopereerd. Één bult is inmiddels voor 97% verwijderd, andere
harde plekken zijn niet operabel. De
steken en het branderige gevoel in
mijn gezicht zijn ondraaglijk. Ik zie
het niet meer zitten: ik durf de straat
niet meer op en ik zie er ouder uit
dan mijn moeder van 72.”
jurk BY MALENE BIRGER bij DE BIJENKORF
trui MODSTROM

Een permanente rimpelvuller wordt in de huid gespoten. Het lichaam kapselt het vulmateriaal in. Het

lBINDWEEFSEL¬DAT¬WORDT¬GEVORMD ¬VULT¬DE¬RIMPEL¬OP¬EN¬BLIJFT¬LEVENSLANG¬ZITTEN¬s¬6OORBEELDEN¬VAN¬PERMANENTE¬
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Henriëtte BertinaLeygraaf (54) is in 2001
behandeld met de semipermanente rimpelvuller
Dermapolymeren.
“Ik had een vermoeid, futloos
gezicht. Een arts die zich bezighield
met anti-aging stelde voor om mijn
lip, de diepe rimpel in mijn kin en
de huilgroeven bij mijn neus en
wangen in te spuiten. Door mijn
siliconenborsten, die waren gaan
lekken, wist ik dat ik allergisch was
voor siliconen. Dat heb ik hem ook
verteld. Toch heeft hij de rimpelvuller vermengd met siliconenolie.
Hij heeft dit later moeten toegeven
toen een ander slachtoffer met een
rechtszaak dreigde.
De nachtmerrie begon pas vier jaar
na de inspuitingen. Ik ontdekte eerst
bultjes. Die gerstekorrels zijn inmiddels grote open wonden. Mijn haar
heb ik aan de zijkant af moeten
scheren, omdat het door de pus
samenklonterde. Ik kan niets op
mijn huid verdragen: geen water,
geen zon, geen make-up. Om de
pijn te verzachten, slik ik morfinepijnstillers.
Artsen kunnen niks voor me doen.
Ze denken dat ik een dwangneurose
heb en mijn eigen huid openkrab. Ik
ben meer dan eens doorverwezen
naar een psychiater. Ik wil andere
vrouwen smeken: accepteer jezelf
alsjeblieft.”
jurk LA DRESS

‘Ze denken
dat ik de
boel zelf
openkrab’

RIMPELVULLERS¬ZIJN¬0-3¬SILICONENOLIE ¬!RTECOLL ¬!QUAMID ¬$ERMALIVE¬EN¬"IO !LCAMID¬s¬$E¬PERMANENTE¬FILLER¬
Dermalive staat bij de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde op de zwarte lijst omdat het LINDA.
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Sylvia Veerman (52) is in
2001 behandeld met de
permanente rimpelvuller
Dermalive.
“Een jaar nadat ik was behandeld
met Dermalive, verscheen er een
gigantische bult op mijn voorhoofd.
In eerste instantie negeerde ik het,
maar uiteindelijk ging ik ermee naar
de kliniek. Volgens mijn behandelaar was dit zo verholpen. Hij spoot
om de dag vloeibare prednison in.
Het werd alleen maar erger. Ik had
ondraaglijk veel pijn, de pus kwam
uit mijn ogen. De plastisch chirurg
in het ziekenhuis schrok zich een
hoedje. Het enige wat hij kon doen,
was de ontsteking wegsnijden. Hij
kon me niet zeggen hoe het eruit
zou komen te zien. Ik werd wakker met een diepe gleuf in mijn
voorhoofd. De ene verminking was
ingeruild voor een andere. Sindsdien
leef ik van behandeling naar behandeling. Foto’s van vroeger heb ik
weggegooid. Die Sylvia bestaat niet
meer. Dankzij mijn plastisch chirurg en vele duizenden euro’s aan
operaties, zie ik er op dit moment
toonbaar uit. Maar mijn toekomst
is verdwenen. Ik kan morgen weer
een ernstige complicatie krijgen. En
als de ontsteking dan naar binnen
schiet, ben ik dood.”

‘De pus
kwam uit
mijn ogen’

SYLVIA HEEFT IN 2009 DE STICHTING
SLACHTOFFERS COSMETISCH ARTSEN
OPGERICHT (WWW.LEGAALVERMINKT.NL).
jasje SPIJKERS EN SPIJKERS hemdje YXN
COLLECTIONS

TE¬VEEL¬COMPLICATIES¬ZORGT¬s¬0ERMANENTE¬FILLERS¬KUNNEN¬JAREN¬LATER¬NOG¬VOOR¬PROBLEMEN¬ZORGEN¬ONTSTEKINGEN ¬

lABCESSEN ¬KNOBBELS¬s¬3OMS¬HELPEN¬ANTIBIOTICA¬OF¬PREDNISONACHTIGE¬MIDDELEN ¬VAAK¬ZIT¬ER¬NIKS¬ANDERS¬OP¬DAN¬
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Claudia (48) is in 2000
ingespoten met de permanente rimpelvuller
Dermalive.
“Aan een plastisch chirurg in het ziekenhuis vroeg ik of hij iets wist tegen
de kleine rimpeltjes in mijn bovenlip.
Ik was 39, net gescheiden en erg
onzeker. Hij stelde voor om me in te
spuiten met ‘iets nieuws’. Volgens
hem ging het om een wetenschappelijk geteste rimpelvuller. Zonder te
overleggen spoot hij drie ampullen
Dermalive in het gebied rond mijn
mond. Behalve mijn bovenlip nam
hij ook de zijkant van mijn mond en
de plooien naast mijn neus mee.
Vier, vijf jaar later kreeg ik harde
bulten in mijn gezicht, die geleidelijk
steeds harder en groter werden. Via
internet ben ik achter de bijsluiter
van de filler gekomen. Daarin las ik
dat Dermalive bestaat uit acrylaat,

‘Ik had
hard weg
moeten
lopen’

een vloeibaar plastic.
Ik had bewust gekozen voor een
ziekenhuis, omdat ik dacht dat ik
daar veilig was. Maar als ik dit had
geweten, was ik hard weggelopen.
Ik heb een paar kleine bulten bij mijn
lip weg laten snijden. Voor de grotere
bulten is dat geen optie; ik zou daar
grote kuilen aan overhouden. Zo nu
en dan word ik met bonkend hart
wakker, bang dat de bulten in mijn
lip zijn gegroeid. Wat dan? Moeten
ze dan mijn mond wegsnijden?”
jasje SUPERTRASH jurk SCEE BY TWIN-SET
bril SMAAK AMSTERDAM

WEGSNIJDEN¬s¬$E¬)NSPECTIE¬VOOR¬DE¬'EZONDHEIDSZORG¬RAADT¬PERMANENTE¬RIMPELVULLERS¬AF¬s¬%EN¬TIJDELIJKE¬VULLER¬¬
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‘Ik kan
wel
janken’
José van Lingen (54) is in
2003 behandeld met de
permanente rimpelvuller
Dermalive
“Ik had onder mijn jukbeen een rimpel. Aan een plastisch chirurg in een
ziekenhuis vroeg ik of hij daar wat
voor had. Voordat ik het wist, spoot
hij een ampul Dermalive in mijn

boven mijn lip en in mijn mondhoeken mee. Na een jaar ontstonden
er bobbeltjes. Niemand die ze zag,
maar ik wist dat ze er zaten. Drie jaar
na de inspuitingen zei een vriendin
die ik een tijd niet had gezien: ‘Wat
heb jij nu voor knobbeltjes op je
lippen?’ Ik heb direct een afspraak
gemaakt bij de plastisch chirurg, die
ze uiteindelijk heeft weggesneden.
Hij had verteld dat ik littekens zou
krijgen, maar ik had niet verwacht zo
gehavend uit de operatie te komen.
Inmiddels ben ik zeven operaties
verder. Ik heb nooit een groot gevoel
voor eigenwaarde gehad, maar als
ik nu in de spiegel kijk, kan ik wel
janken. Als ik mijn lippen op elkaar
doe, zit er een gat in mijn rechtermondhoek. Als ik te snel drink, loopt
het zo over mijn kin. Mijn zoon zegt:
‘Mama, je bent hartstikke mooi.’
Vroeger geloofde ik dat al niet, laat
staan nu.”
blouse IKKS

TEKST PATRICIA VAN DEN HEUVEL FOTOGRAFIE ANNALEEN LOUWES STYLING ANGELA KUPERUS HAAR & VISAGIE SIDDHARTHA

gezicht. Hij nam meteen de lijntjes

AFGEBROKEN¬s¬3EMIPERMANENTE¬FILLERS¬ZOALS¬"EAUTICAL¬EN¬.EW¬&ILL3CULPTRA¬BLIJVEN¬DRIE¬TOT¬VIJF¬¬JAAR¬IN¬HET¬LICHAAM¬

lZITTEN¬s¬"OTOX¬IS¬GEEN¬RIMPELVULLER ¬MAAR¬EEN¬SPIERVERLAMMER¬¬s¬)EDEREEN¬MAG¬ZICH¬@COSMETISCH¬ARTS¬NOEMEN¬
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Leonie (22) kreeg in 2009
een minifacelift.
“De arts stelde een minifacelift voor
toen ik van mijn hamsterwangen
af wilde. Volgens hem een kleine
ingreep, die hij wel drie keer per
week uitvoerde bij meisjes van mijn
leeftijd. Hij liet me foto’s zien van
een vrouw die er zes weken na de
operatie weer tiptop uitzag.
De operatie, die normaal gesproken veel langer duurt, was bij mij
in drie kwartier gepiept. Na een
week mochten de hechtingen eruit.
Na twee weken begon ik te twijfelen.
De littekens lagen ver voor mijn oor
en zagen er bovendien heel slordig
uit. Op de foto’s die ik op internet
vond, vielen de wonden voor een
groot gedeelte keurig in het oor. De
arts verzekerde me dat het er prachtig uitzag. Na een paar maanden
vroeg ik een second opinion aan bij
een andere plastisch chirurg. Die
vertelde me dat het prutswerk was.
Ik confronteerde mijn behandelaar
ermee, maar die bleef volhouden
dat hij het resultaat heel mooi vond.
Volgens hem had geen enkele andere chirurg het beter kunnen doen.
Later, in datzelfde gesprek, zei hij
dat ik de littekens vast had opengekrabd of mijn oren had bewogen.
Langzaam begin ik te beseffen wat
dit allemaal inhoudt: ik kan mijn haar
niet meer in een paardenstaart dragen
en ik ben altijd bang dat ik mijn haar

‘De arts
is wel
tevreden’

per ongeluk achter mijn oor strijk.”
blouse SPIJKERS EN SPIJKERS
bril KARL LAGERVELD

(ET¬IS¬GEEN¬BESCHERMDE¬TITEL ¬ZOALS¬PLASTISCH¬CHIRURG¬s¬(EB¬JE¬COMPLICATIES¬GEKREGEN¬NA¬INSPUITING¬MET¬EEN¬
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