De passie van drs, Lidy Knigge

'Heel goed kijken, heel
precies behandelen'
Passie en bevlogenheid vind je ook in beroepskringen waar je die niet in eerste instantie zou
verwachten. Deze twee 'deugden' worden meestal geassocieerd met de wereld van de - schone kunsten. Niet met gewone beroepen zoals cosmetische chirurgie. Lidy Knigge bewijst het tegendeel.
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"Af en toe voel
ik mij een
beeldhouwer,
dan weer een
psycholoog"
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Het vertrouwen groeit dat de middelen die

behandelen en werken aan het herstel van

tegenwoordig gebruikt worden veilig zijn.
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