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Marijke Vaarkamp is directeur van academie 
Louman. Oit is een school voor lichaams
verzorging. Ze doen er vrijwel alles op dat 
gebied, van manicure, via massages tot 
permanent make up. Marijke wil vooral iets kwijt 
over het gemak waarmee artsen en instituten 
blijvende veranderingen aan mensen 
aanbrengen, vaak zonder degelijke voorlichting 
en vrijwel altijd met haast. 
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Let maar niet op de troep, er was gisteren avond een 
les voor travestieten", zegt Marijke wanneer ze me 
rondleidt door het gebouw. Tussen een rij strak witte 
stoelen staan enorme bakken make up. 
Na de rondleiding nemen we plaats in de pauzeruimte, 
de enige ruimte waar gerookt mag worden, en dat 
doen we. 
"Kijk, wat ik nou zo jammer vind", zegt Marijke als we 
op borstvergrotingen komen, "is dat het vaak zo groat 
mogelijk gaat. Dan komt hier een meisje, mooi, slank, 
en die gaat dan van weinig borst naar cup D. De 
ellende die dat geeft, het staat zo strak dat het zeer 
blijft doen en het is vaak oak nog geen gezicht op zo'n 
tenger lijfje. Als je in zo'n geval al wilt vergroten, dan 
kun je eigenlijk maximaal naar een B cup. Met rimpels 
gaat het al net zoo ledereen gebruikt teoe,..,u~r,..f,...., 
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Collageen, maar wil je blijvend iets doen dan helpt 
aileen plastische chirurgie. Wanneer je dan om advies 
vraagt heeft de chirurg nooit tijd. Je krijgt de informatie 
wei, maar in tien minuten sta je weer buiten. Vaak is 
er iets vergeten of niet begrepen. Ook de vraag 'voor 
wie' is voor de arts niet interessant, terwijl daar de 
kern ligt. Wanneer je zoiets voor de buitenwereld doet, 
begin er dan niet aan. Ik kan me voorstellen dat een 
hoer het doet met het oog op de verdienste, dat is dus 
heilloos. Op het moment dat het hier", ze klopt op haar 
maag, "vandaan komt, dan zeg ik prima, doen, maar 
doe het nooit voor die buitenwereld." 
Het gebrek aan voorlichting en tijd blijft terugkomen. 
"Tegenwoordig is er lasertechniek", vertelt Marijke, 
"hoe dat blijft na vele jaren weet men eigenlijk nog 
niet. Wat wei zeker is, is dat je er na de behandeling 
niet uit ziet, helemaal rood en gezwolien. Nu zijn daar 
middelden tegen, middelen die die bijwerkingen 
remmen, maar ook daar hoor je zelden iets over". 
Voorlichting, controle, ethiek het zou beter kunnen, 
maar waar begint het nou eigenlijk? 
"Het begint allemaal bij de beeldvorming. Aile 
plaatjes van perfecte lijven. ledereen hier op school 
doet een dieet, dat helpt dus geen tuck. Er gaan zes 
kilo's at en als je stopt komen er zeven bij. Het enige 
dat helpt is anders eten, bewust eten. Wie weet er 
nou wat er in een boterham met kaas zit, daar moet 
je je dus bewust van worden. Minder eten dan je 
verbruikt, de rest is bull shit. Erfelijkheid spee/t ook 
een rei en dan niet aileen die genen, maar de 
voedingsgewoonten die je thuis geleerd hebt. Oak hier 
is het dus weer hetzelfde liedje, voor de branche 
rinkelt de kassa en dat wordt minder wanneer ze 
kanttekeningen plaatsen. Het zou vaak veel beter zijn 
pluspunten te benadrukken dan te gaan sleutelen. Heb 
je mooie ogen dan vallen die lelijke oren echt minder 
op. Door naar die oren te blijven staren in de spiegel 
raakt je beeld vertekend.. Je moet in de spiegel kijken, 
dat is heel belangrijk, maar je moet het wei objectief 
maken. Beter is het nag am aan je omgeving te 
vragen hou je overkomt, maar haast niemand durft 
dat." 
Zelf heeft Marijke vroeger, zo'n vijftien jaar geleden, 
siliconen borsten laten zetten, nadat ze 
kwaadaardige knobbels had gehad. Inmiddels zijn die 
implantaten er uit. Ik vraag haar of rancune niet 
meespeelt. 
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