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Wat zou jij aan jezelf
veranderen?

Een breder lijf of plattere buik? Zes Gelderlanders over hun schoonheidswens.

Friso de Swart
(24) uit Arnhem

Wat? ,,Ik zou wat voller en breder
willen zijn.’’
Waarom? ,,Ik ben heel lang, wel
2,05 meter. En ik ben dun. Dus is
kleren kopen een drama: broeken
en truien die lang genoeg zijn, zijn
altijd veel te wijd.’’
Hoeveel heb je daarvoor over?

,,Niks, als ik naar mijn oudere
broers kijk zie ik dat het later
vanzelf wel goed komt.”
Wat er mogelijk is: Mensen met een
zogeheten ectomorf type lichaam
zijn lang en mager. Ze kunnen
vaak veel eten zonder aan te
komen. Dit is niet te opereren of
anderszins te behandelen.

‘KLEREN
KOPEN IS EEN
DRAMA, MAAR
HET KOMT
WEL GOED’

hebben.’’

Waarom? ,,Communiceren is

belangrijk voor me, daarom wil ik
alles perfect horen. Nu draag ik
gehoorapparaatjes, maar dat
luistert minder ontspannen.’’
Hoeveel heb je ervoor over? ,,Ik
zou wel 3.000 euro willen betalen
om van die gehoorapparaatjes af te
komen.’’
Wat er mogelijk is: Beschadigingen
aan het midden- en buitenoor zijn
meestal goed te verhelpen met
medicatie of een ingreep. Beschadigingen aan het binnenoor
komen meestal voor als gevolg van
veroudering. Een gehoorapparaat
is de aangewezen oplossing.
Wat het kost: Tussen de 400 en
1.700 euro. Zorgverzekeraars
vergoeden tot maximaal 75
procent in het basispakket.

Hoeveel heb je ervoor over?

,,Eigenlijk niks, ik vind dat je
niet moet sleutelen aan een
gezond lichaam.’’
Wat er mogelijk is: Met de
Ilizarov-methode kunnen
benen gemiddeld 10
centimeter verlengd worden.
Het is een bijzonder pijnlijke
en langdurige procedure, die
maanden revalidatie vergt. In
Nederland wordt de behandeling alleen om medische
redenen gedaan: als het ene
been veel korter is dan het
andere bijvoorbeeld.
En wat het kost: De kosten
kunnen oplopen tot vele
tienduizenden euro’s.

Thitipor Sirimongkol
(53) uit Zetten

Hoeveel heb je ervoor over?

Wat? ,,Ik zou smallere voeten

Ben Uithol (66) uit Arnhem

Wat? ,,Ik zou langere benen
willen hebben.’’
Waarom? ,,De verhouding
tussen mijn rug en mijn
benen klopt niet. Ik heb een
lange rug en korte benen.’’

Wat? ,,Ik zou betere ogen
willen hebben.’’
Waarom? ,,Ik vind het
vervelend dat ik niet meer
zonder bril kan lezen.’’

Maria Koopmans (54)
uit Tiel

Wat? ,,Ik zou betere oren willen

Chantal Bosklopper
(44) uit Kesteren

,,Niks eigenlijk.’’

willen hebben.’’
Waarom? ,,Ik pas nooit in leuke
schoenen of laarsjes.’’
Hoeveel heb je ervoor over? ,,Ik
zou hopen dat de verzekering het
vergoedt. Maar ik zou het alleen
doen als ik daarna niet heel lang
hoef te revalideren.’’
Wat er mogelijk is: In de VS is de
Assepoester-behandeling
populair. Dat zijn operaties om
smallere of kleinere voeten te
krijgen. Vaak erg pijnlijk en niet
zonder risico. In Nederland worden alleen medische problemen
behandeld, zoals scheefgroei of
grote bulten op je voet.
Wat het kost: Een paar duizend
euro.

Wat er mogelijk is: Verziend-

heid is te behandelen met een
laseroperatie, waarbij de
kromming van het hoornvlies
wordt gecorrigeerd.
Wat het kost: Rond de 1.500
euro per oog. Het zit niet in
het basispakket, maar
sommige verzekeraars
vergoeden het (deels) via een
aanvullende verzekering.

Melinda Hendriksen (21) uit Ede
Wat? ,,Ik zou een plattere buik
willen hebben.’’
Waarom? ,,Dan kan ik strakkere
kleding aan, dat vind ik mooier.
Nu draag ik vaak wijde blouses.’’
Hoeveel heb je ervoor over? ,,Niks.
Misschien kan ik beter nog wat
meer gaan sporten.’’
Wat er verder mogelijk is: Met

liposuctie kan overtollig buikvet
worden verwijderd om een
plattere buik te krijgen. Maar het is
geen methode om af te vallen. Als
je meer dan 15 procent boven je
normgewicht zit, kom je niet in
aanmerking.
Wat zou zo’n ingreep kosten? Rond
de 1.250 euro.

