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Niet langer interesseren enkel vrouwen zich voor esthetiek en 
cosmetiek: op mijn spreekuur zie ik steeds meer mannen. In 
navolging van ontwikkelingen in de cosmetische branche, waar de 
afgelopen jaren al steeds meer huidverzorgingsproducten voor hém 
op de markt verschenen, is voor de man nu ook het taboe op 
esthetische chirurgie van de baan.

Het is geen trend van de ‘metroman’, íedere man mag zich 
bekommeren om zijn uiterlijk. Sterker nog, de meeste vrouwen 
vinden het juist leuk dat hun partner dit doet.

Veel mannelijke cliënten komen bij mij met klachten over hun 
oogleden. Vaker dan bij vrouwen echter, zijn het niet alleen de 
bovenoogleden die zorgen voor klachten en een vermoeid uiterlijk. 
Het zakken van de wenkbrauwen in de tijd bij mannen speelt vaak 
een rol. Wanneer wenkbrauwen die altijd al dicht op de ogen 
stonden in de loop van de jaren verder zijn gezakt, kan dit 
‘opgestroopte’ bovenoogleden veroorzaken. Welke ingreep ik 
dan zal uitvoeren, hangt mede af van de wensen van mijn cliënt. 
Tijdens een gesprek kijken we  goed welke opties er mogelijk zijn en 
welk resultaat mag worden verwacht. Een ooglidcorrectie verhelpt 
vaak al een deel van de klachten, maar soms is voor een duurzamer 
resultaat tevens een lift van de wenkbrauwen verstandig. Deze 

wenkbrauwlift wordt overigens tegenwoordig vaak als voorhoofdslift 
mbv een kijkoperatie uitgevoerd. De littekens zitten hierbij 
onopvallend in het haar.

IJdeltuiten zijn het zeker niet. Laagstaande wenkbrauwen kunnen 
serieuze klachten geven. Een voorhoofdslift biedt de man een oplos-
sing voor dit probleem: een boze uitdrukking, vermoeid gevoel of 
verminderd gezichtsveld wordt verholpen. Een prettige bijkomstig-
heid is verder dat een voorhoofdslift voor een frissere oogopslag en 
daardoor een aantrekkelijker uiterlijk zorgt. En welke vrouw wil dit 
nu niet van haar partner? 

De man mag in de lift, dat is geaccepteerd. En zo kan ik in de 
spreekkamer ook eens gewoon lekker over voetballen praten. 
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