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COSMETISCHE INGREPEN ZIJN STEEDS MEER  TE VERGELIJKEN MET EEN KAPPERSBEZOEKJEREPORTAGE

Emma Thies

T
heophanous laat vandaag een skin-
boosterbehandeling uitvoeren door 
haar cosmetisch arts, Jan Aghina van 
kliniek Biutifill in IJsselstein. De kleine 
prikjes in haar gezicht zorgen voor een 

‘gezonde gloed’. Ze is geen vreemde in het we-
reldje: Theophanous, zelf jarenlang werkzaam ge-
weest in de branche, begon ooit met botox na een 
ongeluk, maar is inmiddels heel wat behandelin-
gen verder. Nee, fillers, opgespoten lippen, daar 
doet ze niet aan. De ‘natuurlijke look’, daar tekent 
ze voor.

Ze is niet de enige. De ‘gezonde huid’ is 
populair onder meiden en vrou-
wen, geeft een aantal cosme-
tisch artsen in de regio 
Utrecht aan. Op chirur-

Piepkleine naaldjes in het gezicht waardoor de huid frisser oogt en 
bovenal gaat stralen. Inge Theophanous (49) laat zich met het 
volste vertrouwen injecteren door haar cosmetisch arts. Ze is niet 
de enige: huidbehandelingen zijn populair onder meiden en 
vrouwen. Met name de clean look lijkt momenteel een trend.

‘Ik wil gewoon 
dat mijn huid 
er goed uitziet’

gisch gebied blijven borstvergrotingen populair, 
al gebeurt dat lang niet altijd meer met siliconen 
borstimplantaten. 

,,Ik wil gewoon dat mijn huid er goed uitziet’’, 
zegt Theophanous. ,,En ik ben niet de enige hoor, 
dit leeft echt wel, sinds een tijdje. Een betere huid 
is wel een hype geworden.’’ De ‘skinbooster’ is 
niet nieuw, maar wint aan populariteit, ziet ze. 
,,Je ziet het steeds meer voorbijkomen. Überhaupt 
wordt het minder een taboe, denk ik, cosmetische 
behandelingen. Het hoort er gewoon bij. Net als 
naar de kapper gaan.’’

Cosmetische behandelingen waarbij ‘snijden’ 
niet aan de orde is, zijn in trek. Een ‘booming 
business’ in Utrecht, noemt Jeannette Hessels het. 
Ze is cosmetisch arts, aangesloten bij beroepsver-

eniging KNMG en 
heeft haar eigen, ge-
lijknamige kliniek in 
Utrecht-Oost. Wat ze 
aanbiedt is breed: van 
fillers tot huidverbe-
terende behandelin-
gen en ingrepen om 
‘positief ouder te 
worden’.

Vooral huidverbe-
terende behandelin-
gen zijn populair, ziet 
Hessels. ,,Peelings bij-

voorbeeld, en skinboosters, dus. Dat zijn behan-
delingen waarbij we met kleine prikjes onder an-
dere hyaluronzuur in de huid aanbrengen, waar-
door je huid een mooiere gloed krijgt en er wat 
voller uit gaat zien’’, legt de cosmetisch arts uit.

Buurvrouw
De natuurlijke manier is ‘in’, zegt Hessels. ,,We 
willen zélf een verbetering zien, maar niet dat de 
buurvrouw zegt: ‘Wat heb jij laten doen?’” 

Een zelfde beeld heerst bij Dikrama Clinics in 
de binnenstad van Utrecht, zegt directeur Petra 
Dikrama: ook bij haar kiezen steeds meer mensen 
voor dit soort ‘huidverbeterende’ behandelingen.

Vrouwen onder de 18 behandelt Hessels niet – 
dit is wettelijk dan ook niet toegestaan – en het 
liefst ook niet onder de 21 (‘om te voorkomen dat 

l 
Als ik vind dat 
iets niet 
esthetisch 
verantwoord is, 
doe ik het niet
 – Jeannette Hessels,

 g Inge Theophanous (49) krijgt een skin-
booster in kliniek Biutifill van Jan Aghina. 
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 e Een borstimplan-
taat dat verwijderd 
werd na complica-
ties. FOTO HOLLANDSE 
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iemand uit onzekerheid bepaalde dingen wil la-
ten doen’). Tóch ziet ze wel dat het taboe onder 
jonge vrouwen afneemt. ,,Ze hebben het er met 
vriendinnen over: waar laat jij dit of dat doen? Er 
zijn nog steeds vrouwen die ‘incognito’ komen, 
maar ik zie dat het toenemend bespreekbaar 
wordt. Het wordt meer gezien als iets wat erbij 
hoort, zoals een bezoek aan de kapper of sport-
school.’’

Wordt het steeds normaler om ‘iets te laten 
doen’, zeker nu jongeren op sociale media veel ge-
confronteerd worden met opgespoten lippen en 
gladde huidjes? Dr. Anne-Mette Hermans (Til-
burg universiteit) deed samen met collega’s eind 
vorig jaar onderzoek naar de normalisatie van 
cosmetische ingrepen.  ,,Wat we concludeerden 
was dat mensen die influencers volgen die cos-
metische ingrepen hebben laten doen, zelf ook 
een grotere bereidheid hadden om ingrepen te 
ondergaan’’, zegt Hermans. ,,De mensen die in-
fluencers volgden die géén cosmetische ingrepen 
hadden laten doen, toonden minder bereidheid.’’

Grote lippen
Ja, zo ziet Hermans, deze influencers verspreiden 
en versterken bepaalde idealen: het creëert en 
versterkt een norm. ,,En als dat heel grote lippen 
zijn, kan dat de norm worden. Al zien we dat dit 
nu wel een beetje afneemt. In een ander onder-
zoek dat ik uitvoer spreek ik met jongeren die be-
nadrukken dat rondingen nog steeds wel bij het 
ideaalbeeld horen. En een goede huid, waardoor 
het lijkt alsof je geen make-up nodig hebt gehad, 
evenals een gymbody. Zowel onder jongens als 
meisjes.’’

Toch ligt de uiteindelijke bereidheid onder jon-
geren om een ingreep te laten doen vrij laag. 
,,Twee derde van de groep in ons onderzoek zei: al 
zou ik het gratis en veilig kunnen laten doen, dan 
zou ik alsnog niks willen. Er wordt soms een 
beeld gecreëerd alsof jongeren in de rij staan voor 
die klinieken, dat klopt dus niet.’’

Hessels ziet het ook: de lipfillertrend, die een 
opmars maakte doordat steeds meer influencers 
met volle lippen op sociale media verschenen, 
neemt af.  ,,Die trend was een tijd lang aan de 
gang, maar dat verandert een beetje heb ik het 
idee. Die ontzettend volle lippen zíjn natuurlijk 
ook niet heel mooi.’’ Dat beaamt ook collega Jan 
Aghina van kliniek Biutifill in IJsselstein, volgens 
hem zijn de wat natuurlijkere lippen momenteel 
meer in de mode.

Hessels probeert te allen tijde eerlijk te zijn te-
gen haar klanten: niet alleen op haar website 
maakt ze dat duidelijk (‘geen botoxlippen, geen 
duckface, geen onnatuurlijk strakgetrokken vel’), 
dat doet ze ook in gesprekken. ,,Ik deel mijn visie 
en als ik vind dat iets niet esthetisch verantwoord 
is, doe ik het niet.’’

Geen beschermd beroep
Marguerite van Randwijck is cosmetisch arts, 
aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (KNMG), en tevens 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cos-
metische Geneeskunde. ,,Een beetje die clean look 

is wel in de mode nu onder jongeren, injectables 
zijn in trek’’, ziet ook zij. ,,Al is ‘jong’ een relatief 
begrip, onder de 18 jaar is namelijk verboden, en 
zelf behandel ik ook niet onder de 25 jaar.’’ Cos-
metisch arts is overigens geen beschermd beroep, 
ziet Van Randwijck. ,,Daarom is het belangrijk 
om te weten door wie je behandeld wordt: is een 
arts aangesloten bij de KNMG, bijvoorbeeld? 
Dikke lippen zetten is niet behandelen, dat is ge-
woon prikken, en dat is goed voor de omzet van 
sommige mensen. Een échte arts kijkt naar het 
totaalplaatje en helpt iemand zijn eigen gezicht te 
behouden.’’

Voor sommige vrouwen of mannen houdt het 
niet op bij skinboosters, botox of fillers. Wie meer 
wil laten doen, komt al snel terecht bij het ‘snij-
werk’: plastische chirurgie. Eén van de grootste 

klinieken van Nederland op dit vlak, de Boer-
haave kliniek, opende begin deze maand een ves-
tiging in Utrecht. Een immens ziekenhuis werd 
uit de grond gestampt in Leidsche Rijn: vier ope-
ratiekamers, ellenlange, klinische hallen en spik-
splinternieuwe en brandschone patiëntenkamers 
tekenen het gebouw. Volgens Ilse van Waarden-
burg, kliniekmanager van Boerhaave, is er veel 
vraag naar de ingrepen die de kliniek aanbiedt – 
de vestiging in Amsterdam groeide dan ook uit 
haar jasje. Klanten komen vanuit het hele land. 
,,Het populairst bij ons is nog steeds de borstver-
groting. Daarnaast doen we veel ooglid-, neus- en 
buikwandcorrecties. Die laatste vooral omdat 
mensen steeds dikker worden. Als ze dan veel af-
vallen, komen ze bij ons terecht. We zien vooral 
vrouwen in de kliniek, maar steeds vaker ook 
mannen. Onder hen is een ooglidcorrectie of 
neuscorrectie vooral populair, of de buikwand-
correctie.’’

De doelgroep is – met name bij borstvergrotin-
gen – breed. ,,We onderscheiden drie categorieën: 
vrouwen die ‘plat geboren zijn’ en op hun acht-
tiende, zodra ze het mogen, echt zoiets hebben 
van: hier heb ik op gewacht. Daarnaast zijn er de 
vrouwen die al protheses hebben die gewisseld 
moeten worden en de vrouwen die moeder zijn 
geworden’’, zegt Van Waardenburg. De kliniek 
biedt dan ook mommy make-overs aan, vaak een 
combinatie van een buikwandcorrectie en een 
borstlift of –vergroting. Totaalprijs: 5550 euro. 

Opereren onder de 18 is niet toegestaan, toch 
melden zich dus ook relatief jonge patiënten. ,,We 
nemen bij een consult, dat we gratis aanbieden, 
dan ook uitgebreid de tijd. Je wil uitsluiten dat er 
twijfel of verkeerde beweegredenen in het spel 
zijn’’.

Risico’s van implantaten
Met name de borstvergroting door middel van 
implantaten lag in de afgelopen jaren onder vuur. 
Dit soort implantaten nemen risico’s met zich 
mee omdat ze kunnen scheuren en lekken, en 
veel vrouwen kwamen dan ook naar buiten met 
verhalen over dit soort ‘lekkende implantaten’ 
waardoor ze ernstig ziek werden. YouTuber Di-
onne Slagter (‘Onnedi’) maakte er zelfs een docu-
mentaire over: Moordtieten.

Dat er nu een verandering zit in hetgeen dat 
vrouwen met hun borsten willen laten doen, ziet 
ook Marc Verheyen, eigenaar bij Flexclinics, een 
behandelcentrum in Utrecht dat zich richt op 
hoogwaardige orthopedische en plastische chi-
rurgie. ,,We zien een afname in het aantal borst-
protheses en zien een duidelijke stijging in 
liposuctie en lipofilling van de borsten. Hierbij 
wordt eigen vet gebruikt om terug te plaatsen 
naar gewenste plekken. Een natuurlijke manier 
om borsten te vergroten en meer vorm te geven’’.

Waardenburg beaamt dat. ,,Je merkt dat er door 
die verhalen wel een kleine verschuiving is ont-
staan, ja. Protheses worden nog steeds veel gezet, 
maar lipofilling is steeds populairder. Deze optie 
was jaren geleden ook nog niet zo bekend. Vet dat 
elders op je lijf wordt weggehaald, wordt bij je 
borsten ingebracht: win-win dus.’’
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Prijskaartje kan erg verschillen 
Het prijskaartje voor een skinboos-
terbehandeling kan erg verschillen 
en is afhankelijk van het merk en de 
dosering (aantal milliliter). Voor een 
eerste behandeling van 1 à 2 millili-
ter leggen klanten bij de meeste kli-
nieken al gauw minstens 200 à 300 
euro neer. Het resultaat verschilt, 
maar de skinbooster is vaak onge-
veer zes maanden zichtbaar.

skinboosters kunnen overigens 
wel gevolgen met zich meebren-
gen, zoals gevoeligheid, jeuk, zwel-
lingen of bloeduitstortingen.

een borstvergroting kost bij een 
kliniek als Boerhaave 3600 euro, 
voor een vergroting met siliconen 
prothesen leggen klanten 2950 
euro neer. 


