Cosmetische ingrepen
Wat botox om rimpels weg te werken collageen om lippen op te vullen of implantaten voor
een grotere cup: allemaal cosmetische ingrepen waar we niet meer van opkijken.

1 Heb jij wel eens een cosmetische ingreep laten uitvoeren?
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Ja, na een noodzakelijk medische ingreep i.v.m. ziekte
Dit is echt oer dom. Je weet de effecten op lange termijn niet.
Een beugel was medisch gezien niet nodig, daarom niet gedaan. Ik heb een heel groot
litteken op mijn hoofd en ik word langzaam kaler, maar in 30 jaar is er maar 1 iemand die
er iets van heeft gezegd. Ik laat het zo.
Elke leeftijd heeft zijn charme
Ik zal `t ook NOOIT doen!
Je moet niet in een gezond lichaam gaan rommelen.
Knutselen deden we vroeger op school... Aan je lichaam of lichaamsdelen sleutelen om er
volgens eigen zeggen beter (lees jonger) uit te zien is gewoon jezelf voor de gek houden.
Je kunt de verpakking van bijv. een pakje boter wel vernieuwen maar de inhoud blijft
dezelfde...
Mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. Ethische cosmetische ingrepen om jezelf
'mooier' te maken vind ik helemaal onzin. Vaak wordt het er alleen maar slechter op.
Niet qua opvulling..wel mijn bovenste ooglijntje laten tattooeren..
Niet sleutelen aan een gezond lichaam Dit maakt de zorg onnodig duur. Het zou niet
vergoed moeten worden tenzij je een ziekte hebt doorstaan (te denken aan kanker)
Niets veranderen aan en in een gezond lichaam
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1.1 Welke cosmetische ingreep heb je laten uitvoeren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Borstimplantaten
Borstverkleining
Buikwandcorrectie4
Kleine huidtransplantatie
Oorcorrectie
Wenkbrauw tattoeage
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2 ‘Een cosmetische ingreep komt voort uit onzekerheid’
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Als je een ong
Er is een bepaald ideaalbeeld, waaraan veel mensen proberen te voldoen. Hierdoor
verliest mijn de werkelijkheid (we zijn namelijk allemaal maar gewoon mensen) uit
het oog en moet het allemaal mooier, beter en jonger. Gelukkig zijn met wie je bent
en jezelf accepteren is nummer 1!
Ja de mensen die zoiets laten doen zijn vaak onzeker over hun uiterlijk met
uitzondering van operaties die medisch noodzakelijk zijn als b.v borst CA hazelip
amputaties e.d.
Afgezien van opinileiders (bijv bn-ers) die deze ingrepen en tatoeages gebruiken
voor o.a. image building
Bij misschien de meeste mensen wel maar door alle aandacht in de media vinden
mensen het ook gewoon geworden.
Combinatie persoon en ernst zichtbare afwijking bepalen of iemand er onzeker door
is.
Deels mee eens. Soms is het nodig bij bijv. grote opvallende gezichtskenmerken.
Ik denk vaak wel maar het kan ook een medische reden hebben natuurlijk.
Onzekerheid of hoogmoed
Bij sommige mensen is het onzekerheid, onvrede over hun eigen lichaam door een
beeld hoe je zou moeten zijn wat gevormd is dmv meningen van andere mensen. Bij
andere mensen is het ook noodzakelijk, zoals ooglift of borstverkleining, om het
leven wat fysiek aangenamer te maken.
Een cosmetische ingreep kan ook een noodzakelijke ingreep zijn. Denk aan
borstverkleiningen voor vrouwen met rugklachten of oogleden die over het oog
hangen.
Er zijn natuurlijk ook medische redenen te bedenken waarom voor een cosmetische
behandeling wordt gekozen.
Hoeft niet, kan ook andere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door ziekte of ongeluk.
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Kan wel maar ook na een ongeval of brandwond.
Soms medisch noodzakelijk
Soms wel, maar de meeste mensen die het in kleine schaal doen vinden het
belangrijk om er mooi uit te zien en dat is dan een reden om een behandeling te
doen.
Vaak mischien wel ,maar kan ook andere reden hebben
Vaak zal het onzekerheid zijn maar ook ijdelheid.
Wat is een cosmetische ingreep? ingreep na brandwonden t.o.v. het wegwerken
van rimpeltjes.
Cosmetische ingreep kan noodzakelijk zijn als gevolg van verminking o.i.d.
Dat kan, als iemand verminkt of verbrand is of een andere ernstige zichtbare
aandoening. Maar het kan ook domheid zijn van mensen die denken er mooier van
te worden.
Dat zou kunnen maar hoeft niet
Dit kan ook nodig zijn na noodzakelijke operaties of medische indicatie maar als
zuiver cosmetisch sta ik hier zeer terughoudend tegenover.
Helemaal niet,je wilt rimpels weg laten werken,niets mis mee.
Kan ook nav een ziekte nodig zijn.
Mensen worden geboren of krijgen later b.v door een ongeluk dusdanige
'verminkingen' dat een cosmetische ingreep zinvol is
Niet altijd, mensen met brandwonden of andere verminkingen doen dit echt niet uit
onzekerheid. helaas hebben zij vaak geen keus
Niet altijd.. een ingreep kan ook plaatsvinden doordat diegene er last aan
ondervindt
Onzekerheid wordt gevoed door datgene waarvoor iemand ontvankelijk is. Als je
maar vaak genoeg hoort dat je neus niet recht is ga je daar op den duur in mee. Dat
kan leiden tot onzekerheid. Zegt evenwel niks over het karakter van een persoon.
Karakter is belangrijker dat uiterlijk.. Met een kromme neus kun je net zo goed
ruiken als met een rechte...
Soms is een cosmetische ingreep noodzakelijk bv. na een maagverkleining met vet
over of als je een operatie hebt ondergaan en daarna nog een cosmetische ingreep
nodig hebt
Soms wel, soms niet.
Uitgezonderd in extreme gevallen zoals bv brandwonden
Vaak wel maar lang niet altijd Denk an borstamputatie
Zo`n ingreep kan ook iemands leven totaal ten gunste veranderen wanneer men
gebukt gaat onder een lelijke misvorming.
De oorzaak van een cosmetische ingreep kan ook een ernstige lichamelijke oorzaak
hebben en daarbij gepaard gaan met geestelijk leed.
Het is geen onzekerheid, maar psychisch lijden. Steeds werd mij gevraagd of ik moe
ben. Na de ooglidcorrectie vroeg niemand dat meer.
Tegenwoordig wordt het te pas en te onpas uitgevoerd. Als het echt noodzakelijk is
dan moet het kunnen . anders zou het verboden moeten zijn .
Sorry, maar dit onderwerp interesseert me ook niet zo. Ik ben gewoon nog steeds
tevreden met mijn kop in de spiegel. Die is niet bijzonder schattig maar het is wel de
mijne.
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3 ‘Er rust nog altijd een taboe op het ondergaan van een
cosmetische ingreep’
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Een cosmetische ingreep verbetert echt je leven!



Jammer genoeg wordt er door de meeste mensen die negatief commentaar leveren,
geen rekening gehouden met vaak diepliggende geestelijke en lichamelijke kwalen.
Niet echt taboe, maar mensen praten er niet heel veel over, sommige mensen
schamen zich er denk ik ook voor en veel mensen zijn ook niet echt positief over. Je
moet wel `perfect` zijn maar dan zonder ingrepen...
Omdat er vanuit gegaan wordt dat het altijd om een schoonheidsingreep gaat maar
het kan ook andere redenen hebben
Grotendeels denk ik wel. Hoewel het bij bepaalde doelgroepen inmiddels vrij
normaal is. Denk hierbij aan beroemdheden.
Iedereen moet zelf weten of hij/zij zich wil laten pimpen. Is gewoonweg niet
natuurlijk en kost veel geld Alleen bij heel hinderlijke of door een ongeval
optredende verminking zou ik een cosmetische ingreep logisch vinden. Maar als het
puur gaat om er beter uit te zien dan zeg ik: Niet doen!
Ik denk dat het nogal afhangt van welke cosmetische ingreep. Er zal meer begrip zijn
voor bv een ooglidkorrectie dan voor een lift/filling van de bilpartij.
Ligt eraan wat de reden is.
Mag juist van mij wel dat er een taboe op rust! Onzin zo`n cosmetische onzin! Waar
gaat t heen wanner zijn we nog tevreden.
Mocht iemand een cosmetische ingreep willen dan is de mening van derde
irrelevant.
Om lichamelijke afwijkingen te verbeteren is het goed. b.v. borstamputaties
kunstbeen. waar ligt de grens? Erg moeilijk te stellen. Boven genoemde gevallen
gaan in ieder geval te ver.
Er worden steeds vaker cosmetische ingrepen gedaan en men vertelt er
tegenwoordig ook openlijk over.
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Weet niet



Ik denk dat het heel normaal is, en van beugels en littekens wegwerken kijkt
niemand meer op. Maar als het er duidelijk nep uitziet (zoals borstvergrotingen, erg
gladde huid) dan zie je mensen wel kijken.
Maar wel vee onnodig gespuit en gesnipperde om jeugdiger te lijken!
Tegenwoordig niet meer,als het met mate gebeurd zie je. het nog geen eens en kan
het mooi zijn.
Iedereen kan lekker doen wat hij wil als ik het maar niet hoef.
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