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EHBO
EERSTE HULP BIJ 
ONZEKERHEID
HET ZIJN ECHT NIET ALLEEN DE VROUWEN DIE ONZEKER ZIJN, NEE, OOK WIJ MANNEN KUNNEN ER WAT VAN. DE LAT LIGT STEEDS HOGER EN 

DUS NEMEN OOK DE ONZEKERHEDEN TOE. WIE ZICH ER NIET BIJ NEER KAN LEGGEN KAN MAAR BETER EEN OPLOSSING ZOEKEN… EN DIE 

VIND JE HIER! 

Haaruitval
Jammer maar waar: haarverlies is bij 
mannen vanaf het twintigste levensjaar 
heel normaal en daar is niet iedereen even 
blij mee! Haartransplantaties worden dan 
ook steeds populairder en dat is niet gek, 
want de technieken zijn de laatste jaren 
flink verbeterd. Daarom is een mooie bos 

haar nu veel bereikbaarder. De behande-
ling vindt plaats onder plaatselijke verdoving 
en kan op twee manieren. De zogeheten 
FUE-transplantatie, waarbij met een holle 
naald steeds kleine stukjes huid met haar 
worden weggenomen en teruggeplaatst 
op de kale delen, is het populairst. Je krijgt 
hier geen littekens van en het effect is 

bovendien blijvend. Na een maand of vier 
komt de haarproductie weer op gang en na 
twaalf maanden is het definitieve resultaat 
zichtbaar. 

Extreme haargroei
Waar haar op het hoofd vooral zo lang 
mogelijk moet blijven staan, is haar het op 
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Zien jullie veel mannen die onzeker zijn over hun gebit?
‘Wat we vooral zien is dat mannen onzeker zijn over hun gebitsproble-
men, maar ook bang zijn om te komen. Ze schuiven het voor zich uit, 
omdat ze de drempel zo hoog vinden. Onze ervaring is dat het voor 

mannen over het algemeen een veel grotere stap is om hun gebit op te 
laten knappen dan dat het voor vrouwen is. Vaak komen mannen dan 
ook nadat hun vrouw bij ons is geweest, of ze worden door hun vrouw 
gestuurd. Het zijn ook mannen die verder gewoon goed voor zichzelf 

zorgen – ze hebben een goede baan, een mooi horloge, een gave auto 
en een net pak, maar aan de mondhygiëne schort het. Pas als de stap is 
gezet en het gebit is opgeknapt wordt het nut van goede mondhygiëne 

ingezien. Tot die tijd is het vaak met hangen en wurgen.’

Komen er ook mannen voor gebitsverfraaiing? 
‘Ja, dat zien we ook steeds meer. Meer dan de vorige generaties willen 

mannen van onze generatie toch dynamisch blijven en mooi oud 
worden.’

Heb je voor iedereen de gewenste oplossing?
‘Praktisch wel ja. Wat we het meest doen zijn het plaatsen van facings. 
Dit zijn heel dunne porseleinen plaatjes en het is de minst ingrijpende 

manier om de vorm, stand en kleur van de tanden te verbeteren. Facings 
zijn er in twee soorten. Je hebt facings waarbij je niets van de tand 

afslijpt en hoewel die moeilijker zijn om te maken, is dit wel het meest 

vriendelijk naar je eigen tanden toe. Bij de andere facings wordt er wel  
een heel dun laagje van je tanden geslepen. Die porseleinen plaatjes 
worden na het bakken met een chemische verbinding aan je glazuur 
bevestigd en die gaat eigenlijk niet meer los. Je kunt je tanden ook 

daarna dus gewoon in een appel of een broodje zetten! De volgende 
stap in het oplossen van gebitsproblemen zijn kronen, waarvoor er meer 
van de tand afgeslepen moet worden. Als er helemaal geen tand is kun 
je kiezen voor implantaten of een brug. Heb je helemaal geen tanden 
meer in je mond of ontbreken er grote delen, dan kan er een prothese 
gemaakt worden op een implantaat, waardoor mensen toch het gevoel 

hebben dat ze hun eigen tanden weer terug hebben.’ 

Wat vind jij de grootste uitdaging in je werk?
‘Om mensen een zo natuurlijk mogelijk uiterlijk te geven. Men denkt 
vaak dat wit en glamoreus een goed uitgangspunt is, maar juist een 

“normaal” resultaat is goed – dat is het mooist en het chicst. Het is de 
bedoeling dat niemand echt wat aan je ziet na een behandeling – dan is 
het geslaagd. Om de samenwerking tussen de patiënt en de tandtech-
niek zo goed mogelijk uit te voeren blijft een enorm grote uitdaging. 
Ik heb dan ook een ontzettend leuk beroep! Mensen komen uit eigen 

beweging naar ons toe en we brengen soms wel vijf tot veertig uur met 
iemand door in de stoel, dus ik leer hen ook echt goed kennen. En dan 

mag ik ook nog eens heel mooie dingen maken!’

Tanden
Ook het gebit is voor veel mannen een punt van onzekerheid en daarom hebben al velen aangeklopt bij Kleinsman in het Duitse Bocholt. Hun doel? 

De mooiste tanden maken. Richard Kleinsman is één van de oprichters van de kliniek en vertelt ons over zijn werk.

k l e i n s m a n Richard Kleinsman
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het lichaam soms juist hartstikke 
ongewenst. Want veel mannen zijn 
onzeker over overbeharing – met 
name op de rug. De makkelijk-
ste oplossing? Dat is waxen. En 
dat wordt steeds populairder, ook 
onder mannen dus. Treatwell deed 
er onderzoek naar en ontdekte dat 
het aantal waxbehandelingen in 2016 
zo’n vijftig procent is toegenomen 
ten opzichte van twee jaar eerder. 
Het meest gewaxte onderdeel bij de 
man is inderdaad de rug. En omdat 
dit een typisch gevalletje ‘don’t try 
this at home’ is, kun je het best naar 
een professionele salon als Delete 
Waxing gaan. Naast de rug kun je hier 
overigens ook elk ander denkbaar 
lichaamsdeel laten ontharen. 

Vetoverschot
Een buikje en zogeheten man boobs 
vormen ook een grote ergernis 
onder mannen, maar helaas laat niet 
alle vet zich zomaar wegsporten of 
-diëten. Sterker nog: soms is dat 
zelfs onmogelijk. Borstvorming bij 

mannen heeft bijvoorbeeld lang niet 
altijd met overgewicht te maken; het 
kan ook erfelijk zijn en in dat geval 
kom je er op eigen houtje niet vanaf. 
Dé manier om definitief met de ‘man 
boobs’ af te rekenen is liposuctie. Via 
kleine sneetjes wordt het overtollig vet 
weggezogen en op die manier wordt 
de oorspronkelijke borst hersteld. Het 
resultaat is natuurlijk en blijvend en is 
na drie maanden helemaal zo als het 
moet zijn. En liposuctie kan dus ook 
toegepast worden op de buik. Voor 
wie die love handles of zijn hangende 
buikje maar niet wegkrijgt, is dit zelfs 
een goede oplossing. De behandeling 
is veilig en – omdat er zeer nauwkeu-
rig lokaal gewerkt kan worden – ook 
effectief. Want vetcellen die eenmaal 
verwijderd zijn die komen nooit meer 
terug. Maar een sixpack krijg je er niet 
van… daar moet je nog steeds voor 
trainen!

Hoe groot is ‘ie?
Dan bedoelen we natuurlijk de penis. 
Hoewel deze onzekerheid – in ieder 

geval voor het grote publiek – het 
minst zichtbaar is, is dit het meest 
heikele punt. En vaak nog onterecht 
ook. Want wat is normaal? Tussen 
de 13,1 en 14,8 centimeter in 
stijve toestand is gemiddeld, maar 
eigenlijk is elke erectie tussen de elf 
en twintig centimeter in orde – best 
een marge dus. Aan vrouwen zal 
het overigens (over het algemeen 
en voor de verandering) ook niet 
liggen. Een vagina is prima in staat 
zich aan te passen aan het formaat 
van de bezoeker en wordt vanzelf 
wat nauwer dan wel wijder – net wat 
nodig is. De grootste vrees zou je 
dan moeten hebben voor je maten 
in de kleedkamer, maar die tijd is wel 
voorbij toch? Een ingreep is in ieder 
geval niet aan te raden, omdat dit 
vaak mis gaat. Is de grootte (of het 
gebrek daaraan) echt een probleem 
voor je, dan is het beste advies om 
daar met een professional over te 
praten. •
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