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‘In mijn familie heeft iedereen last van hangende oogleden, dat is echt
een genen-ding. Ik krijg dan ook regelmatig te horen dat ik er zo moe
uitzie en daar baal ik enorm van. Een goede vriend noemde ze eens
gekscherend mijn ‘vleesgordijnen’; geen compliment natuurlijk. Ik had
ooit al besloten om er rond mijn veertigste iets aan te laten doen.
Maar ik ben nu 38 en eigenlijk durf ik het niet goed. Ik ben wat dat
betreft echt een bange schijterd. Het idee om in mezelf te laten
snijden druist tegen al mijn gevoel in. Maar ja, als je dan die foto’s
van George Clooney of Brad Pitt ziet, denk ik toch steeds:
zo’n frisse blik wil ik ook.
En zodoende beland ik bij Velthuis Kliniek, waar ik gelukkig snel
behandeld kan worden, zodat ik niet te veel tijd heb om in de stress
te raken. Eerst krijg ik een intakegesprek bij de plastisch chirurg,
dr. Laura Moojen-Zaal, echt een lief mens. Ze legt me heel duidelijk
uit wat er gaat gebeuren tijdens de operatie, en ze stelt me direct
gerust door te vertellen hoe simpel de ingreep voor hen is. Het is
daar bijna lopendebandwerk, dus het moet wel héél gek lopen, wil
zo’n ooglidcorrectie mislukken. Door dit gesprek heb ik van zenuwen
weinig last. Die komen pas als ik eenmaal op die operatietafel lig.
Het zweet klotst over mijn hele lijf, en ik moet echt tegen mezelf
zeggen: “Roel, nu even doorademen.” Maar uiteindelijk stelt het
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echt heel weinig voor. Voor de verdoving krijg ik twee prikjes in allebei
mijn wenkbrauwen, die ik nauwelijks voel, en voordat ik het in de gaten
heb, is de plastisch chirurg al aan het snijden. Die hele operatie is
echt peanuts; na een minuut of tien is het al klaar. Daarna moet ik
nog een halfuurtje met een ijsmasker op liggen en binnen een uur sta
ik weer buiten.
De eerste twee dagen zie ik er niet uit. Mijn ogen zijn helemaal dik
en ik loop met grote blauwe wallen. Ook heb ik veel last van jeuk,
maar pijn voel ik amper. De hechtingen mogen er na een week al uit
en daarna gaat de genezing heel snel.
We zijn nu anderhalve maand verder en je ziet eigenlijk amper meer
iets van de operatie. Vrienden merken op dat ik zoveel frisser uit mijn
ogen kijk, maar ze zien niet direct dat ik daarvoor onder het mes ben
geweest. Ik ben heel blij dat ik het toch heb aangedurfd, want ik ben
eindelijk die vermoeide blik kwijt, waardoor ik er meteen een stuk
jonger uitzie. En de ingreep heeft me ook meer bewustzijn gegeven,
want nu ik zo’n frisse blik heb, is het zonde om verder ongezond te
leven. Dus ben ik meteen gestopt met roken en heb ik mijn eetpatroon
aangepast. Je kunt wel zeggen dat de operatie me lichamelijk én
geestelijk een oppepper heeft gegeven.’
Voor meer info: www.velthuiskliniek.nl
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