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Plastische chirurgie is puur ter verfraaiing van het lichaam 
o Juist 
o Onjuist 
o Weet niet 

 
Ik ben zelf in aanraking geweest met plastische chirurgie 

o Juist 
o Onjuist 
o Weet niet 

 
Iemand in mijn omgeving is in aanraking geweest met plastische chirurgie 

o Juist 
o Onjuist 

 
Iemand in mijn naaste omgeving is werkzaam in de medische/paramedische sector 

o Juist 
o Onjuist 

 
Welke van onderstaande gebieden behoren tot het werkterrein van  de plastisch 
chirurg 

o Acute handletsels (verwondingen met pees- en/of zenuwletsel, complexe 
breuken) 

o 2e en 3e graads brandwonden 
o Borstvergrotingen/borstverkleiningen 
o Huidkanker 
o Chronische handaandoeningen (bijv. bewegingsbeperking door reuma of 

gewrichtsslijtage) 
o Borstreconstructie (creëren nieuwe borst) na borstkanker 
o Ernstige verwondingen van het gezicht 
o Flaporen 
o Aangeboren handafwijkingen 
o Hazenlip 
o Operaties om het uiterlijk te verfraaien 
o Facelift 
o Liposuctie 
o Botox 
o Zenuwletsels 
o Littekencorrectie 
o Ooglidcorrectie 

 
Als ik ontevreden met mijn uiterlijk zou zijn zou ik contact zoeken met een plastisch 
chirurg 

o Helemaal niet  
o Een beetje 
o Nogal  
o Heel erg 

A. Tan, aios plastische chirurgie, Medisch Centrum Leeuwarden

onbekend maakt onbemind? 
Enquête naar kennis over plastische 
chirurgie
A. Tan

Op de NVPC-najaarsvergadering van 2010 werd het imago van de plas-
tisch chirurg onder de aandacht gebracht. Veel mensen lijken toch een 
verkeerd beeld van de plastisch chirurg te hebben. Mislukte esthetische 
ingrepen die in de media worden belicht, vaak niet eens uitgevoerd door 
plastisch chirurgen, geven plastische chirurgie een negatieve klank. Vaak 
wordt het vak vooral geassocieerd met esthetiek en blijken de reconstruc-
tieve chirurgie en handchirurgie veel minder bekend. Om te onderzoe-
ken wat bekend is over plastische chirurgie ontstond het idee mensen uit 
verschillende leeftijdsgroepen en steden te enquêteren. 

methode

Van november 2010 tot april 2011 werden personen uit ver-
schillende steden benaderd een enquête in te vullen over 
plastische chirurgie (figuur 1). Demografische kenmerken 
zoals geslacht, leeftijd, opleiding en beroep werden ook in-
gevuld. De enquête bestond uit vragen om te toetsen of men 
op de hoogte was welke aandoeningen tot het vakgebied van 
de plastisch chirurg gerekend kunnen worden. Met behulp 
van de keuzemogelijkheid juist/onjuist kon van een aantal 
onderwerpen aangegeven worden of deze bij de plastisch chi-
rurg thuishoorde. Ook werden vragen gesteld om een beeld 
van het imago van plastische chirurgie te verkrijgen. Er werd 
gevraagd een top 3 in te vullen van operaties waarvan men 
dacht dat die met name door een plastisch chirurg uitgevoerd 
worden. Ook werd getoetst of men op de hoogte was van het 
verschil tussen een plastisch chirurg en een cosmetisch arts. 
In de enquête werd gebruikgemaakt van open en meerkeu-
zevragen. De enquête moest direct weer ingeleverd worden 
waardoor een ‘response rate’ ontstond van 100%. De resulta-
ten zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van SPSS 18.0. 

resultAten

Er werden 191 enquêtes verzameld van 57 mannen en 134 
vrouwen woonachtig in verschillende steden in Nederland. 
De meeste respondenten woonden in Zuid-Holland en Over-
ijssel. De verdeling van de respondenten over de Nederland-
se provincies wordt weergegeven in tabel 1. De leeftijd vari-
eerde van 18 tot 80 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 43 
jaar. Van de respondenten had 58% een HBO/WO- en 24% 
(V)MBO-opleidingsniveau, 12% had alleen een middelbare-
schoolopleiding. Van de respondenten was 28% in aanra-
king geweest met plastische chirurgie, 53% had iemand in 
de naaste omgeving die in aanraking was geweest met plas-

 
 

E ê  
 
 
Geslacht:  

o Man 
o Vrouw 

 

Leeftijd: ……………jaar 
 

Beroep:………………………………. 

Opleiding: 
o Middelbare school 
o (V)MBO 
o HBO/WO 
o Anders:  

 Woonplaats: …………………………. 

Welke operaties denkt u dat met name door een plastisch chirurg worden verricht 
(top 3): 
1............................................... 
2............................................... 
3............................................... 
 
Een plastisch chirurg werkt meestal niet in het ziekenhuis maar in een privékliniek 

o Juist 
o Onjuist 
o Weet niet 

 
Hoeveel procent van de tijd denkt u dat een gemiddeld plastisch chirurg in de 
privékliniek werkt? 
......................% 
 
Een cosmetisch arts is hetzelfde als een plastisch chirurg 

o Juist  
o Onjuist 
o Weet niet 

 
Hoeveel % van het werk van een plastisch chirurg bestaat uit puur cosmetische 
ingrepen? 
……………..% 
 

Figuur 1. Enquête.
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tische chirurgie en 43% had iemand in de naaste omgeving 
die werkzaam is in de (para)medische sector.
De respondenten dachten dat een plastisch chirurg gemid-
deld 41% van de werktijd in de privékliniek doorbracht en 
dat 41% van het takenpakket van een plastisch chirurg uit 
uitsluitend esthetische ingrepen bestond. Van de responden-
ten was 70% op de hoogte van het feit dat een cosmetisch 

Een plastisch chirurg werkt meestal niet in het 
ziekenhuis maar in de privékliniek

valide %

Juist 16,8

Onjuist 73,3

Weet niet 15,8

Een cosmetisch arts is hetzelfde als een plastisch 
chirurg

Juist 14,2

Onjuist 70

Weet niet 15,8

Plastische chirurgie is puur ter verfraaiing van het 
menselijk lichaam

Juist 7,4

Onjuist 89,4

Weet niet 3,2

Tabel 2. Resultaten meerkeuzevragen. 

Tabel 3. Respondenten werd gevraagd met de keuzemogelijkheid juist/onjuist aan te geven of ze dachten dat deze vakgebieden tot het ter-
rein van de plastische chirurgie behoorden.

Aandoening juist (%) onjuist (%)

Acute handletsels 42 58

Brandwonden 78 22

Borstverkleining/vergroting 95 5

Huidkanker 49 51

Chronische handaandoeningen 18 82

Borstreconstructies 95 5

Letsels van het aangezicht 89 11

Flaporen 90 10

Congenitale handaandoeningen 44 56

Hazenlip 90 10

Operaties ter verfraaiing uiterlijk 87 13

Facelift 81 19

Liposuctie 66 34

Botox 51 49

Zenuwletsels 23 77

Littekencorrecties 94 6

Ooglidcorrecties 90 10

Frequentie (%)

Zuid-Holland 83  (43,5)

Noord-Holland 1     (0,5)

Overijssel 89  (46,6)

Gelderland 9    (4,7)

Groningen 3    (1,6)

Friesland 1    (0,5)

Brabant 1    (0,5)

Utrecht 1    (0,5)

Zeeland 1    (0,5)

191

Tabel 1. Provincie waar respondent woonachtig is.
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arts geen plastisch chirurg is. De uitslagen van de meerkeu-
zevragen staan vermeld in tabel 2. 
Door middel van de keuzemogelijkheid juist of onjuist kon 
aangegeven worden of een bepaalde aandoening tot het 
werkterrein van de plastisch chirurg behoorde. Gemiddeld 
wist men 12 van de 17 onderwerpen bij de plastische chirur-
gie te plaatsen. In tabel 3 staan deze resultaten weergegeven. 
Handchirurgie en de behandeling van zenuwlaesies bleken 
relatief onbekende terreinen in de plastische chirurgie. Met 
name de esthetische ingrepen waren bekend. Er was geen 
significant verschil in score tussen mannen en vrouwen.
In tabel 4 staat vermeld wat door de respondenten ingevuld 
werd als top 3 meest uitgevoerde ingrepen door een plastisch 
chirurg. 

discussie

De enquêtes werden afgenomen van november 2010 tot 
april 2011. Het bleek dat handletsels en herstel van zenuwlet-
sel als werkgebied van de plastisch chirurg relatief onbekend 
zijn. Door de openvraagstructuur van de drie meest verrichte 
ingrepen door een plastisch chirurg werden zeer veel diverse 
antwoorden verkregen. Dit leidde na telling tot veel verschil-
lende aandoeningen met lage frequenties. Borst operaties 
werden veelvuldig genoemd. Door de openvraagstructuur 
was echter niet te herleiden of men dan doelde op een borst-
vergroting, borstverkleining, borstreconstructie, andere 
vorm van borstcorrectie (bijvoorbeeld een lift) of al deze 
vormen van borstoperatie. Door 8,4% werd echter als meest 
voorkomende ingreep door de plastisch chirurg specifiek de 
borstvergroting genoemd. 

Door de NVPC is een samenwerking aangegaan met de Re-
putatiegroep om mensen beter inzicht te geven in het werk-
terrein van de plastische chirurgie. Deze samenwerking 
heeft onder ander geleid tot ‘De nationale dag van de plasti-
sche chirurgie’. Diverse klinieken door het hele land openen 
dan hun deuren om het publiek in aanraking te laten komen 
met alle facetten van de plastische chirurgie. Mensen krijgen 
zo de mogelijkheid een kijkje achter de schermen te nemen 
en te ontdekken dat het vak bestaat uit veel meer dan esthe-
tiek. Na het grote succes vorig jaar zal deze dag binnenkort 
voor de tweede maal plaatsvinden. 

Ook door middel van sociale media en positieve persberich-
ten wordt getracht een completer, reëler en vaak positiever 
beeld van plastische chirurgie te creëren. Het nogmaals en-
quêteren van personen geeft wellicht andere resultaten om-
dat men nu beter op de hoogte is. 
Bij deze groep respondenten lag het opleidingsniveau hoog, 
58% van de respondenten genoot een HBO/WO-opleiding. 
Het merendeel van de respondenten was van het vrouwelijk 
geslacht (70%). De uitkomsten van deze enquête kunnen 
dan ook niet representatief bevonden worden voor de alge-
mene kennis omtrent plastische chirurgie. Het geeft echter 
wel een indicatie van de kennis en laat zien dat nog veel 
winst te behalen is op het gebied van kennis over plastische 
chirurgie. Het takenpakket en het verschil met cosmetische 
artsen is in deze respondentengroep voor een groot deel on-
bekend. 

conclusie

Onbekend maakt onbemind? Deze enquête laat zien dat de 
kennis omtrent plastische chirurgie nog niet volledig is en 
dat belangrijke onderdelen zoals handchirurgie en herstel 
van zenuwlaesies relatief onbekend zijn. 
Betere kennis omtrent de vakinhoud van plastische chirur-
gie draagt vast bij aan een meer geliefd imago. 

Tabel 4. Meest ingevulde antwoorden (%) op de open vraag welke 3 ingrepen 
het meest door een allround plastisch chirurg uitgevoerd worden. 

correspondentieAdres

Drs. Anouk Tan
E-mail: anouktan@hotmail.com

Top 1 (%) Top 2 (%) Top 3 (%)

Borstoperaties 
(8,9)

Neusoperaties 
(6,8)

Ooglidcorrecties 
(8,4)

Borstvergrotingen 
(8,4)

Ooglidcorrecties 
(6,3)

Buikwandcorrecties 
(6,7)

Brandwonden 
(7,9)

Borstoperaties 
(6,3)

Cosmetische/
schoonheidsoperaties 
(5,2)

Ooglidcorrecties 
(7,9)

Liposuctie
 (5,2)

           

          

  

   
  

        
    

 

                             
                          
                                        

        

       

                

 
 

  
    

    

           


