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’Knutselen’ met
botox werd
serieuze missie

Op zoek naar geluk
Waarom doen mensen wat
ze doen? Wat maakt mensen gelukkig? En lukt dat
ook? Het zijn die vragen die
Nel Kleverlaan zich met
enige regelmaat stelt. De
Alkmaarse psychologe probeert aan de hand van een
serie portretten - die om de
week worden geplaatst - het
antwoord te achterhalen.
Deze week op zoek naar het
geluk met Van Hung Ha.

Een serieuze behandeling voor ellendige
bekkenbodemklachten in een cosmetische
kliniek die de naam Gooise Rimpels draagt.
Daar wil je toch meer van weten.

Iets betekenen voor je
medemens en familie
In Vietnam hebben namen vaak
een betekenis, zo’n door de ouders vastgelegde naam moet in
het leven worden waargemaakt.
Hung betekent dapper. „Ach”,
zegt Van Hung Ha (45) bescheiden. „Ik probeer gewoon goed te
doen.” Eerst maar eens de vraag
hoe het zit met de volgorde van
de namen. In het Vietnamees
staan ze net andersom, dus eerst
de achternaam Ha, dan de roepnaam Van Hung. Een brede
glimlach: „Ik heet dus meneer
Ha, hoe leuk kan dat zijn?”
We zitten in zijn modern
ingerichte Alkmaarse doorzonwoning met als blikvanger de
grote open keuken. In de Vietnamese cultuur zijn gastvrijheid en
eten onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De inwendige mens
moet goed voelen, van daaruit
kun je verder. Dus zijn etentjes
met veertig personen in huize
Ha heel gewoon. „We maken de
tafel groter en beginnen rond
15.00 uur om ’s avonds laat te
eindigen. Nu maar hopen dat die
tijd weer terugkomt, want zo is
het wel heel erg stil.”
Tot zijn achtste levensjaar
woont Hung op het Zuid-Vietnamese platteland. De oorlog is
voorbij, maar de bevolking zucht
onder het communisme. „Je
mocht niks, alles werd gecontroleerd en overal was politie. Vooral opvallen was gevaarlijk, want
dat werd meteen tegen je gebruikt. We voelden ons erg onveilig. Daar kwam bij dat mijn
vader onder de Amerikanen had
gediend.”
Op zoek naar vrijheid gaat de
familie Ha, na jaren van voorbereiding, in 1983 in een zelfgebouwde vissersboot samen met
65 anderen van wie circa de helft
kind is, de Zuid-Chinese Zee op.
Twee dagen en drie nachten
laveren ze tussen de vrachtschepen, tot ze worden opgepikt
door een Nederlandse olietanker.
„De kapitein wist dat het die

Het gezin Ha.
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nacht hevig zou gaan stormen en
schatte in dat we dat niet zouden
overleven. Uit humanitair oogpunt werden we na toestemming
van de koningin op de tanker
gehesen en in Korea aan land
gezet. Na drie maanden in een
opvangcentrum te hebben gezeten, konden we door naar Nederland. Eerst naar Apeldoorn, drie
maanden later naar Alkmaar
waar de ontvangst warm en
hartelijk was. Hij maakt een
vergelijking met de bootvluchtelingen van nu. „De verhalen over
ziektes, piraterij, slecht weer,
kapotte boten en vrijheid zijn
hetzelfde, maar het gaat nu om
veel meer mensen. Bovendien is
de economie veranderd en daarmee de tolerantie.”
Alweer 37 jaar woont hij in het
huis waarin de familie ooit begon. Zijn ouders wonen een paar
straten verder en ook zijn broers
en zussen hebben hun eigen
plek. „Volgens onze ouders heb
je maar één keer geluk in je
leven en moet je zo goed mogelijk je best doen. Dan komt alles
goed.” En het kwam goed. Na
stug doorleren is Hung architect
geworden. Daarnaast was hij
gedurende tien jaar voorzitter
van de Vereniging van Vietnamese Vluchtelingen Alkmaar. Een
vereniging die samen met omwonenden tal van culturele
activiteiten organiseert, zodat je
iets van elkaar kunt leren. Bedachtzaam formuleert hij zijn
geluk. „Geluk is dat je iets kunt
betekenen voor je medemensen
en familie. Dat vind ik heel belangrijk. Dat geldt ook in mijn
werk. Zelf ben ik omringd door
aandacht en liefde en dat wil ik
anderen ook geven.” Wat de
opvoeding van zijn eigen kinderen betreft zijn gehoorzaamheid,
respect hebben en hard werken
de belangrijkste pijlers. „Je moet
je kinderen goede bagage meegeven, want je bouwt je leven en je
geluk niet in één dag op.”
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Cosmetisch arts Lidy Knigge bij de stoel die je bekkenbodem ’opschudt’.
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11.000 slimme spiercontracties

Z

o k*t, ik heb last van
verslapte bekkenbodemspieren. Pardon? Niet echt
een sexy mededeling. Toch moeten we dit ellendige probleem
vrijuit willen bespreken, vindt
Lidy Knigge, die als cosmetisch
arts in Hilversum in de loop der
tijd wel vaker taboes heeft doorbroken. Bovendien heeft ze goed
nieuws: dankzij een stoel met
een elektromagnetisch zitvlak
kun je die verslapte spieren
dusdanig stimuleren dat klachten als urineverlies enorm verminderen.

Eerst maar even afrekenen met het
vooroordeel dat incontinentie bij
oude vrouwtjes hoort. Het tegendeel is waar. Drie maanden na een
bevalling heeft naar schatting 1 op
de 3 jonge moeders hier nog steeds
last van. Daarnaast kent ongewild
urineverlies nog tal van andere
oorzaken die helemaal niks met
leeftijd hebben te maken.
Stop met persen, er is interessant
bekkenbodemnieuws. De Hilversumse cosmetisch arts Lidy Knigge
heeft de Nederlandse primeur.
Daarbij schroomt ze niet om haar
eigen verhaal te delen: ,,Mijn kinderen zijn nu 23, 20 en 12 jaar oud.
Het zijn destijds pittige bevallingen geweest. Daar kun je vervelen-

de klachten van krijgen. Dat hoeft
niet meteen, de problemen kunnen
ook pas jaren later optreden. Ik
had last van urineverlies bij het
sporten. Ik doe aan volleybal en je
kunt niet even de wedstrijd uitlopen voor een sanitaire stop. Vanuit
het ongemak dat ik zelf ervoer,
raakte ik geïnteresseerd in de Emsella-methode. Ik besloot de behandeling eerst maar eens zelf te ondergaan om te kijken of er door de
fabrikant geen loze beloftes werden gedaan. Ik ben echt heel blij
met het resultaat. Ik voel nu mijn
bekkenbodem veel meer waardoor
ik de spieren regelmatig even kan
aanspannen en kan blijven trainen.’’
De Emsella-methode? Nooit van
gehoord. Ronald Koopman, salesmanager van het Tsjechische bedrijf BTL Aesthetics dat de speciale
stoel heeft ontwikkeld, geeft graag
tekst en uitleg in de kliniek van
Lidy. ,,Ga maar zitten op de stoel.
Nee, je hoeft je niet uit te kleden.
Actieve pose, niet hangen. Knieën
in een hoek van 90 graden. Je gaat
zo ervaren dat je spieren vanzelf
samentrekken. Weet je waar het
perineum zit? Daar moet je het
goed voelen.’’ Wat zegt hij nu?
,,Misschien had ik je dit beter door
Lidy kunnen laten vertellen...’’
Zeg dat wel, ja. Ook vanwege die
ongekende sensaties. 28 Minuten
zit je op die speciale stoel. In dat
half uurtje worden de verslapte

Nieuwe aanpak
verslapping
bekkenbodem
spieren gestimuleerd door een
wisselend elektromagnetisch veld.
Te vergelijken met een MRI in het
ziekenhuis. MRI-scanners werken
immers met een sterk magneetveld
en radiogolven waarmee de organen in het lichaam zichtbaar worden gemaakt. De stoel gebruikt de
magnetische golven voor een ander
doel: je basis wordt versterkt. Er
worden meer dan 11.000 spiercontracties opgewekt. Alle bekkenbodemspieren doen vanzelf mee. Ze
kunnen niet anders. Zo worden de
spieren gericht getraind en versterkt. Het blijkt een aparte ervaring met wisselende gewaarwordingen. Van prikkend, naar kloppend en ga zo maar door.

Seksueel genot
Deze behandeling, legt Ronald
ondertussen uit (hoe ongemakkelijk terwijl je op zo’n stoel zit...)
komt voort uit de zogenoemde
Emsculpt-technologie. ,,Die werd
in de beautyklinieken al enige tijd
toegepast bij bodyshaping. Dankzij
de spiercontracties - een half uur is

vergelijkbaar met 20.000 sit-ups wordt vet verbrandt en spierweefsel aangemaakt. Eindelijk een
platte buik.’’ Nu is de Emsella
aangepast voor bekkenbodemfysiotherapie en kan het systeem ingezet worden bij de bekkenbodemklachten die het meest voorkomen;
klachten die ontstaan door verslapping van de spieren waar met name vrouwen na een bevalling of na
de overgang last van kunnen hebben. ,,Maar ook mannen kunnen
baat bij de Emsella-behandeling
hebben. Bijvoorbeeld na een prostraatoperatie’’, aldus Ronald.
Uit het persbericht: ,,De Emsellabehandeling wordt over een periode van drie weken zes keer uitgevoerd. De resultaten zijn tot op
heden veelbelovend. Vrouwen die
de behandeling ondergaan vanwege incontinentie hebben gemiddeld 75 procent minder incontinentiematerialen nodig. Vrouwen
die de behandeling ondergaan
vanwege verlies aan intimiteit
rapporteren een verbetering van 85
procent van het seksuele genot.’’
Waarom zou je je nu nog laten
opereren aan verzakking als deze
stoel op een makkelijke manier
uitkomst biedt? Omdat de therapie
nieuw is, nog niet vergoed wordt
door de zorgverzekeraar en je dus
zelf in de buidel moet tasten...
,,Sinds die behandeling, hoef ik
mijn bed niet meer uit om te plassen’’, geeft Lidy aan. ,,De stoel staat

nog maar net in mijn kliniek en ik
vind het leuk de primeur te hebben. Bij de vrouwen die hier al
kwamen zitten, zijn - ongelogen fantastische resultaten geboekt.
Laatst zei iemand: ’De boel is lekker opgeschud en daarmee ook ons
bed’. Als je last hebt van verslapte
bekkenbodemspieren kan je seksleven daar onder lijden. Dat is toch
zonde.’’

De naam is een uit de hand gelopen grap.
,,We zaten op het terras met een glas witte
wijn toen een vriendin van me aanbood een
website voor me te maken. ’Onder welke
naam’, vroeg ze. ’Doe maar Gooise rimpels’,
zei ik melig. Ik heb echt nooit gedacht dat
mijn guilty pleasure booming business zou
worden...’’
Lidy Knigge was (,,Al’’) dertig toen zij aan
de studie geneeskunde begon. ,,Daarvoor
had ik economie gestudeerd, maar ik had
grote behoefte meer voor anderen te kunnen betekenen. Tijdens mijn studie ontdekte ik dat de specialismen waarbij je als arts
nauwkeurig werk moet verrichten, mij
uitzonderlijk goed lagen. Ik ben gewoon
een pietje-precies. Het liefst had ik me dan
ook gespecialiseerd tot plastisch chirurg
maar ik was al 37 toen ik afstudeerde. Te
laat om het hele pad nog af te lopen. Uiteindelijk heb ik wel als assistent plastische
chirurgie kunnen werken en daarvan heb ik
nu als cosmetisch arts heel veel profijt.’’
,,In mijn vrije tijd knutselde ik - zo
noemde ik dat voor de grap - met botox en
fillers. Vriendinnen en kennissen waren
lyrisch over het resultaat, dus ik kreeg
steeds meer verzoeken. Ik weet dat mensen
al snel vraagtekens plaatsen bij het nut van
de cosmetische geneeskunde, maar mijn
ervaring is toch echt dat ik mensen gelukkig maak en zelfvertrouwen geef. Als je
altijd hoort ’wat kijk je boos’ en ik zorg
ervoor dat die diepe denkrimpel verdwijnt,
voel jij je echt bevrijd.’’
Het ’geknutsel’ aan huis groeide uit tot
een gespecialiseerde privékliniek. ,,De
naam Gooise rimpels heb ik gehouden. Als
marketinggereedschap. Al heb ik het in het
begin best schroom gevoeld om de telefoon
op te nemen met ’Gooise Rimpels, met
dokter Lidy Knigge’. Ik ben blij dat een jaar
geleden ‘cosmetische geneeskunde’ erkend
werd als geneeskundig profiel. Dat laat
zien dat ik als arts aantoonbaar bekwaam
en opgeleid ben. Op mijn manier maak ik
de wereld net een stukje mooier en mensen
een beetje gelukkiger. Daar past de Emsella-behandeling heel goed bij. Een makkelijke manier om je bekkenbodemspieren te
verstevigen om af te rekenen met ongemakken als incontinentie of pijn bij het vrijen.
Het lijkt tegenstrijdig voor iemand met een
goed stel hersens maar beslissingen neem
ik het liefst op gevoel. Investeren in die
nieuwe bekkenbodemtherapie is daar een
voorbeeld van.’’
www.gooiserimpels.nl
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