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 Wie de opgespoten lippen 
op haar tijdlijn bekijkt, 
de strakgespannen 
voorhoofden van 

presentatrices bestudeert of googelt 
op before/after foto’s van nose jobs van 
celebrities, trekt al snel de conclusie: 
cosmetische chirurgie is doodnormaal. 
Was het vroeger iets voor actrices op 
leeftijd, tegenwoordig lijken we steeds 
jonger in de weer met injectables. Zo 
laat menig influencer zich glad- of 
opspuiten en filmt dit voor de volgers. 
Monica Geuze (23) en Roxeanne Hazes 
(25) hadden zelfs een heuse fillerdate bij 
Roxeannes favoriete kliniek. Cosmeti-
sche chirurgie lijkt de normaalste zaak 
van de wereld. Maar is dat ook zo? Is 
het echt zo wijdverbreid? We zochten 
het uit. Motivaction hield in opdracht 
van Glamour een enquête onder 525 
vrouwen tussen de 18 en de 60 jaar om 
te achterhalen hoe gedacht wordt over 
cosmetische chirurgie en of het echt zo 
vaak voorkomt. 

Cosmetische chirurgie: 
de stand van zaken

Rimpels, wallen, 
armflapjes: nergens 

meer voor nodig 
tegenwoordig. 
Even langs de 

cosmetisch arts en 
alle oneffenheden 

verdwijnen als sneeuw 
voor de zon. Maar dat 
het kan, betekent dat 
ook dat we het doen? 

Glamour hield een 
grote enquête en dit 
zijn de opvallendste 

uitkomsten.
TEKST AMANDA VAN SCHAIK 

Plastic 
 fantastic?

=



dossier

059058

Geen instant 
zelfbeeld-boost
Komt het vaak voor? De uitslag: een op 
de tien vrouwen uit het onderzoek heeft 
een ingreep ondergaan, variërend van 
een ooglidcorrectie tot een borstver-
kleining of -vergroting. Voornamelijk 
waren dit vrouwen van 30 jaar en ouder. 
28% van de vrouwen die een ingreep 
onderging, deed dit voor meer zelf- 
vertrouwen, 21% gaf als reden ‘zelf- 
verbetering’. Maar we moeten zo’n 
ingreep vooral niet zien als een instant 
zelfbeeldboost, benadrukt Tom  
Decates, cosmetisch arts bij Erasmus 
Medisch Centrum: “Cosmetische be-
handelingen kunnen je mooier maken, 
maar zijn geen middel om van onzeker- 
heden af te komen of om gelukkiger te 
worden.” Professor Liesbeth Woertman, 
hoogleraar psychologie aan de Universi-
teit Utrecht en auteur van ‘Psychologie 
van het uiterlijk’, beaamt dit: “We weten 
uit onderzoek dat als mensen één aspect 
van zichzelf laten aanpassen, iets wat 
ze al heel lang vervelend vinden, ze 
tevredener met zichzelf worden. Maar 
wat onderzoek ook duidelijk maakt, is 
dat die ene ingreep vaak leidt naar een 
andere. Stel, je bent van je frons af, dan 
valt het ineens op dat je wallen hebt.  
Die je dan ook wegpoetst. Vervolgens 
wordt de stap kleiner om iets aan je 
lippen te doen. Zo kom je in een cirkel 
terecht en volgen de behandelingen en 
ontevredenheid elkaar op.”

Glijdende schaal 
En dan wordt je lichaam een pijnlijk en 
kostbaar eindeloos cosmetisch verbe-
teringstraject. Sophie (40) herkent dit: 
“Mijn eerste behandeling was rond mijn 
dertigste: ik liet botox spuiten in mijn 
fronsrimpel en doe dat al jaren. Als je 
eenmaal begint, blijf je bezig, want je 
moet het wel bijhouden. Tegenwoordig 
laat ik ook m’n horizontale voorhoofds-

Hoe veilig is het?
Botox, van oorsprong een geneesmiddel, is uitvoerig 
getest en veilig, zegt cosmetisch arts Decates. Mits 
niet te intensief gebruikt, want dan ligt de frozen 
Nicole Kidman-look op de loer. Botox is na zo’n drie tot 
zes maanden volledig door het lichaam afgebroken. 
Fillers blijven zo’n negen tot twaalf maanden in je lijf, 
maar kunnen ook direct worden verwijderd door een 
enzym te injecteren. Permanente fillers zijn in Neder-
land verboden. Of injectables als botox en fillers veilig 
zijn, hangt af van de spuitende arts en het materiaal. 
En de kwaliteit van dit aanbod is bijzonder wisselend. 
De toenemende populariteit van cosmetische genees-
kunde brengt namelijk een onaangenaam neveneffect 
met zich mee: een wildgroei aan beunhazen. Cosme-
tisch arts is geen beschermde titel, elke arts mag zich 
zo noemen. Zoals bijklussende tandartsen; sommigen 
vullen naast gaatjes ook rimpels. “Op het materiaal 
van fillers is weinig toezicht: er zijn mensen die hun 
eigen fillers in elkaar flansen, met alle complicaties 
van dien,” weet Decates. Op het complicatiespreekuur 
voor fillers, dat Decates en collega-artsen houden in 
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, komen 
regelmatig probleemgevallen voorbij, zoals blauwe, 
opgezwollen lippen door verkeerd gespoten fillers. Bij 
Sophie pakte haar injectable-gebruik niet altijd even 
goed uit: “Het is best een dure grap om bij te houden, 
dus ik ging voor een goedkope arts. Toen ik zijn 
kliniek binnenliep, schrok ik van de receptioniste die 
tot de nok was opgespoten – ze zag er echt eng uit. 
Geen goed visitekaartje. Maar het was cheap, dus ik 
zette door. Het ging een beetje mis: ik kreeg de Jack 
Nicholson-look, met van die scheve wenkbrauwen, 
waardoor ik er best hysterisch uitzag. Ook mijn 
tweede traanbuisinjectie met filler ging mis. Die arts 
zei: ik heb iets nieuws, een filler uit Zwitserland. Moet 
je dus nooit doen hè, proefkonijntje spelen. Er zit nu 
nog steeds een verdikking onder m’n ogen. Ik zie dit 
zelf duidelijk, maar anderen gelukkig niet.”  

rimpels weg botoxen, want toen mijn 
frons weg was, vielen die groeven ineens 
op. Ik vroeg een keer aan mijn arts: wat 
raadt u me aan? Moet je nooit vragen 
natuurlijk, maar ik hou blijkbaar van 
zelfpijniging. Een filler in mijn traan-
goot, adviseerde hij. Dan zouden mijn 
wallen niet meer opvallen. Ik twijfelde, 
maar ik dacht: vooruit, waarom ook niet, 
ik lig hier nu toch. En hij had gelijk. Ik 
zag er jaren jonger uit. Die keer daarop 
nam ik lipfillers, want mijn bovenlip is 
niet in verhouding met mijn onderlip. 
Het wordt steeds laagdrempeliger om 
‘even’ iets aan jezelf aan te passen. Het 
is een glijdende schaal.” 

Invloed social media
Een deelnemer aan onze enquête merkt 
op: “Door toedoen van social media 
zie ik dat vrouwen veel onzekerder zijn 
over hun uiterlijk. Dat leidt ertoe dat 
meer jonge vrouwen iets laten doen.” 
Liesbeth Woertman onderschrijft dat. 
“Jongeren nemen niet alles klakkeloos 
over wat influencers doen, maar ze zijn 
wel makkelijk door hen te beïnvloeden. 
Ze zijn onzeker, weten nog niet wie ze 
zijn en wat ze willen en zien zo’n influen-
cer die ongelooflijk veel aandacht krijgt. 
En wat wil elke puber – en ook menig 
( jong)volwassene die om wat voor reden 

Kate Winslet (43) 
vertelt aan de Brit-
se krant The Daily 
Telegraph niet toe 

te geven aan  
de Hollywooddruk 
om cosmetische 

chirurgie te 
ondergaan, want: 
“It goes against 

my morals, the way 
that my parents 

brought me up and 
what I consider to 
be natural beauty.” 

57%

77%

43%

50%

Zal nooit een cosmetische 
ingreep puur om mooier te 
worden, ondergaan.

van de vrouwen die een cos- 
metische ingreep heeft onder-
gaan, is (zeer) tevreden met het 
resultaat, voor 20% is het om 
het even. 2% is ontevreden. 

kent wel iemand bij wie een cos-
metische ingreep is uitgevoerd. 

Vindt de drempel om aan cos-
metische chirurgie te beginnen 
tegenwoordig veel te laag. 

Cijfers uit het 
onderzoek
Deze zomer onderzocht onder-
zoeksbureau Motivaction in 
opdracht van Glamour hoe ge-
dacht wordt over cosmetische 
chirurgie. 525 vrouwen tussen 
de 18 en 60 jaar oud vulden de 
online vragenlijst in.

De helft van de vrouwen zou 
wel een cosmetische ingreep 
willen of staat ervoor open. 
Op het verlanglijstje: 
1  Ooglidcorrectie (10%) 
2  Laserhaarverwijdering (8%) 
3  Buikwandcorrectie (7%) 
4  Borstverkleining (5%) 
5  Liposuctie (5%) 
6   Borstvergroting (4%)  

(populair bij de vrouwen  
jonger dan dertig) 

7  Nose job (3%) 
8  Botox (2%) 
9  Lipfillers (2%) 

10  Chemische peeling (2%)

Ik twijfelde, 
maar dacht: 
vooruit, ik lig 
hier nou toch’

‘
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Weet wie je kiest 
Waar moet je op letten 
bij het zoeken van een 
cosmetisch arts? 
1  Let erop dat de arts BIG-

geregistreerd is en lid is van de 
Nederlandse Vereniging van 
Cosmetische Geneeskunde 
(NVCG). Dit kun je online op-
zoeken. Deze artsen moeten hun 
papieren op orde hebben en hun 
kennis en vaardigheden bijhouden. 
2  Gebruik je gezonde verstand. 

Als het te mooi om waar te zijn 
lijkt – zoals een fillerbehandeling 
voor 100 euro – dan is het dat 
vaak ook. Rimpelblogger Maaike 
Dorsteen: “Daar schuilt altijd een 
addertje achter. Je kunt geen 
lippen opvullen voor 100 euro, 
de inkoop van materiaal is al 
200 euro.” 
3  Ga voor de beste arts die je 

kunt vinden en bezuinig hier niet 
op. Dorsteen: “Ik weet het, dit is 
voor mij makkelijk praten want 
ik hoef voor de meeste behan-
delingen niet te betalen. Maar 
ik krijg geregeld berichten van 
mensen bij wie het is misgegaan 
omdat ze voor een onbetrouw-
bare budgetarts gingen. Bezuinig 
niet op je gezicht of lichaam. En 
lees je in. Wat zijn de resultaten 
van behandelingen? Kies een 
arts die wordt aangeraden door 
bekenden, vraag referenties, ga 
op gesprek en bezoek meerdere 
klinieken.”

dan ook een laag zelfbeeld heeft –  het 
allerliefst? Gezien worden. Als een vlog-
ger, iemand zoals zij, maar dan iemand 
die in het middelpunt staat, een filmpje 
opneemt waarin ze aan haar gezicht laat 
sleutelen, interpreteert een jong meisje 
dit onbewust als: zo’n behandeling zorgt 
voor aandacht. Die dikke lippen an  
sich worden niet per se mooi gevonden, 
het gaat om de aandacht die ze hopen 
te krijgen.”
May Cate (33) is zo’n beauty-influencer. 
Ze ging afgelopen december voor botox 
in haar frons, en fillers in haar lippen en 
kin, om haar overbeet te compenseren. 
“Dat staat net wat mooier op make-up- 
foto’s.” Zij was hiertoe geïnspireerd 
door mede-influencers op social media. 
“In die wereld hebben veel vrouwen aan 
zich laten sleutelen, variërend van een 
beetje tot bovenmatig.” Maar ze denkt 
niet dat Instagram volgers aanzet tot 
cosmetische chirurgie. “Instagram 
toont de mogelijkheden, maar het moet 
ook maar net je smaak zijn. Ik koos 
zelf voor mijn behandelingen omdat ik 
van die look houd. Wellicht zijn jonge 
meiden beïnvloedbaarder, maar mijn 
volgers zijn tussen de twintig en veertig 
en die weten zelf al wat ze mooi vinden.” 
Als je niet op Instagram zit, gaat die 
hele lipfillertrend waarschijnlijk aan 

Ik wil niet 
dat mijn 
vriend 
ervan op 
de hoogte 
is, want hij 
houdt er 
niet van’

Nog altijd de trend: dikke lippen  
Arts Tom Decates omschrijft de trend in cosmetisch-
chirurgieland als plastisch fantastisch: het onnatuur-
lijke druipt ervan af. Dit is zeker niet voor iedereen de 
trend, nuanceert hij, maar een kleine groep, zoals de 
Barbie’s van deze wereld – gaat helemaal los. En dat 
komt vooral door – daar hebben we ’m weer – social 
media. Decates: “Ze maken elkaar helemaal gek op 
Instagram.” Tijdlijnen lijken bevolkt door volle lippen, 
met regelmatig een doorgeslagen variant – de duck 
face. Of ‘de schans’, zoals Decates het noemt. Kylie 
Jenner zegt zelf niet meer aan fillers te doen, maar 
het Kylie-effect grijpt nog steeds om zich heen. In 
Decates’ praktijk vragen jonge meisjes geregeld om 
overdreven dikke lippen. “Zo’n influencer krijgt een 
gratis behandeling, en hun voornamelijk jonge volgers 
twijfelen ineens aan hun lippen en willen meer, hoe 

groter hoe beter,” zegt hij.  
“Ik probeer ze common sense 
bij te brengen. In 99% van 
de gevallen zijn hun eisen 
helemaal niet realistisch en 
is een behandeling nergens 
voor nodig.” En over de be-
handelingen van de rest van 
de prominente social media 
Kardashian/Jenner-familie, 
zoals Kim Kardashian, is 
Decates niet te spreken. “Wat 
een lelijke bilvergroting. Dat 
sommige vrouwen dat mooi 
vinden en sommige artsen dat 
uitvoeren, verbaast mij.”  Zo’n 

plastisch fantastisch-trend is tijdelijk. Want wat mooi 
wordt gevonden, is aan verandering onderhevig. Zo 
waren ten tijde van ‘Baywatch’ – de serie, niet de film 
– grote borsten à la Pamela Anderson en dunne wenk-
brauwboogjes de begeerde look. Professor Woertman: 
“Enkele schoonheidsidealen zijn universeel, zoals 
grote ogen en een gave huid. Maar de rest is cultureel 
bepaald. Dus die dikke lippen die nu in zijn, kunnen zo 
worden vervangen door een ander ideaal. Wie weet wil 
iedereen over een paar jaar schuine ogen.”

Nikkie de Jager (24) 
van NikkieTutorials 

was in een 
aflevering van ‘In 
bed met Fred’ van 
Fred van Leer open 
over haar ingrepen. 

Zo gebruikt ze botox 
naast haar neus, in 

haar voorhoofd en om 
haar mondhoeken te 

liften, en fillers in haar 
wangen, topje van de 
neus, kin en lippen, en 

onder haar ogen. 

je voorbij, denkt May Cate. “Over het 
algemeen is in Nederland de mentaliteit 
toch meer: doe maar normaal, dan doe 
je al gek genoeg.” 

Toch een taboe
Deze gedachtegang komt ook terug in 
het onderzoek. Hoewel de helft van de 
vrouwen ervoor openstaat, of zelf een 
ingreep zou willen ondergaan, staat 
slechts 13% positief en 2% zeer positief 
tegenover cosmetische chirurgie. Dus 
het valt nog wel mee met hoe genor- 
maliseerd het is om aan jezelf te laten 
sleutelen. Maaike Dorsteen van de 
populaire rimpelwebsite Furrow denkt 
ook dat het alleen in bepaalde scenes 
heel normaal is, zoals in de grote steden 
van de Randstad: “Ik geloof echt niet 
dat de dochter van Mien uit Purmerend 
haar lippen laat opvullen. Want dat 
kost gewoon vijfhonderd euro, echt 
heel veel geld.” En wie iets heeft laten 
doen, kan maar mondjesmaat rekenen 
op complimenten: slechts 37% krijgt 
positieve reacties als ze vertelt dat ze 
zich cosmetisch heeft laten opfleuren. 
Rimpelblogger Dorsteen: “Zodra ik 
vertel dat ik botox gebruik, reageren 
mensen een beetje verbolgen. Zo van: 
moet dat nou? Ik krijg zelden positieve 
reacties.” Wellicht is dat ook de reden 
waarom 18% van de vrouwen uit het 
onderzoek niet wil dat mensen zien dat 
ze een cosmetische ingreep heeft laten 
uitvoeren. Ook Sophie houdt haar cos-
metische verfraaiingen voor zich: “Mijn 
vriend weet het niet, want die houdt 
er niet van. Ik wil ook niet dat collega’s 
ervan op de hoogte zijn. Want het is nog 
wel een taboe hoor, je laten opspuiten. 
Dat ik in me laat prikken is toch een 
bewijs dat ik ijdel ben.” 

Ga voor de 
beste arts die 
je kunt vinden 
en bezuinig 
daar niet op

‘
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en fillers prikken, het gebruik 
van injectables in kaart  
gebracht. Daaruit blijkt dat
1 op de 49 vrouwen in 2016 
is behandeld met fillers, en 
1 op de 53 met botox. In totaal 
werden dat jaar ruim 390.000 
behandelingen uitgevoerd. De data 
over 2017 worden nog geanalyseerd, 
maar Decates – een van de onderzoe-
kers van deze studie – verwacht dat 
de grens van 400.000 behandelingen 
ruimschoots is gepasseerd. Hoewel 
cosmetische ingrepen dus niet de 
normaalste zaak van de wereld zijn – 
behalve in bepaalde scenes, zoals onder 
de beauty-infuencers – kan dat in de 
toekomst wel het geval zijn. Want hoe 
meer mensen het doen, hoe normaler 
het wordt. Professor Woertman vindt 
de toename van cosmetische ingrepen 
zorgwekkend: “Dankzij alle behande-
lingen gericht op het verfraaien van 
het uiterlijk, wordt een aangepast 
lichaam de norm. Hoe meer mensen dit 
doen, hoe moeilijker het wordt om te 
weerstaan. Wat nu normaal is – rimpels, 
een scheve tand, kleine borsten, grote 
borsten – is dan een afwijking. Zo wordt 
de ruimte om anders te zijn kleiner en 
gaan mensen steeds meer op elkaar 
lijken. Jezelf accepteren met alle 
mooie en minder esthetische kanten – 
wat altijd al lastig was – wordt zo nog 
uitdagender.” 

Wat vinden de 
deelnemers aan de 
Glamour-enquête van 
plastische chirurgie?

1  “Er zijn te veel ingrepen. Sommige 
mensen moeten tegen zichzelf 
beschermd worden. Zeker als je het doet 
om op een ander te lijken.” 
2  “Je bent zoals je geboren bent en 

moet niet aan je lichaam gaan sleutelen, 
het is geen auto of brommer. Wees blij 
met je lijf en geniet er gewoon van.” 
3  “Nu ik zelf ouder word, heb ik meer 

begrip voor bepaalde ingrepen.” 
4  “Vroeger dacht ik dat het onnodig 

was als het alleen om uiterlijk ging. Nu 
weet ik dat sommige ingrepen echt 
noodzakelijk zijn, omdat het anders je 
leven negatief kan beïnvloeden.” 
5  “Er wordt te veel onnodig aan 

mensen gesleuteld. Het is beter om eerst 
vanbinnen mooi te worden en dan pas 
de buitenkant te verfraaien.”      

Zorgwekkende toekomst
Cosmetische chirurgie is nu wel meer 
geaccepteerd dan vroeger, vindt 83%. 
Zoals een deelnemer zegt: “Vroeger 
dacht ik dat dit luxe was, iets voor als 
je te veel geld hebt. Nu zie ik vaak het 
geluk wat het met zich meebrengt.”  
In Nederland worden ook steeds meer 
cosmetische ingrepen uitgevoerd,  
weet Tom Decates. Dit blijkt uit een  
nog lopende studie van het Erasmus  
Medisch Centrum in Rotterdam: hierbij 
wordt door middel van een enquête 
onder alle artsen in Nederland die botox 

Halina Reijn (42) 
vertelt aan de 

Volkskrant dat ze 
botox gebruikt, 

want: “Ik vind het 
gewoon heel leuk, ik 
kan ervan genieten. 
Net zoals dat ik er 

ontzettend van kan 
genieten om veel 

make-up te kopen, 
of een Rolex, of  
een overdreven 

dure jurk.”
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