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COMPLEX-PRESENTATRICE
DORIEN LEYERS

EN PLASTISCH CHIRURG
FABRICE ROGGE

SCHOONHEID
zit niet alleen

vanbinnen
Plastische chirurgie doet vaak denken aan Hollywood. Aan een luxebranche voor rijken. Klopt niet,

blijkt in het nieuwe VIJF-programma Complex. Daarin volgt presentatrice Dorien Leyers (32) 
twintig mensen die doodongelukkig zijn met hun grote neus, scheve tanden of flaporen. Onder 

anderen plastisch chirurg Fabrice Rogge (39) helpt hen af van dat complex.
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DORIEN: «Maar bij sommige cases valt ook
niets te relativeren. Soms is het verschrik-
kelijk en begrijp ik dat iemand niet geluk-
kig is. Zonder uitzondering hebben we
twintig verhalen waar ik begrip voor had.»
FABRICE: «Het juist coachen van patiënten is
dan ook zeer belangrijk. Dorien had ook
een grote emotionele intelligentie om pa-
tiënten aan te voelen zonder vooroordelen.
De psychologie in ons vak is zo belangrijk.»
Als het over schoonheid gaat, wordt er in onze maat-
schappij snel geoordeeld en ook veroordeeld.
DORIEN: «Er waren zelfs kandidaten die
geen job vonden. Als ze in de maatschappij
niet kunnen meedraaien, kun je niet afko-
men met ‘schoonheid zit vanbinnen’.»
FABRICE: «Een lichte afwijking van de norm
is geen probleem op zich. Niet iedereen
moet een symmetrisch gezicht hebben.
Het is ook niet aan
ons om te stellen wat
esthetisch ideaal is
en waar iedereen
naartoe moet. Ze zeg-
gen vaak dat schoon-
heid vanbinnen zit.
Dat is zeker terecht,
maar je moet ook
niet naïef zijn. Als je
echt een probleem
hebt, ben je spijtig ge-
noeg niet veel met
dat gezegde. Denk
maar aan verminkin-
gen na ongevallen of
wegnames van kan-
ker, of ook aangeboren afwijkingen. Wat ik
wel vind, is dat charme en expressie ook
meespelen. Als iemand een hele dag
slechtgehumeurd rondloopt, zal ik die per-
soon minder mooi vinden. Iemand die su-
perlief is, vind ik vanzelf mooier. Maar het
is een evenwicht tussen beide en uiterlijk
speelt natuurlijk mee.»
Mensen zullen misschien denken dat jullie 
makkelijk praten hebben, want jullie zijn twee
mooie mensen.
FABRICE: «Sommige mensen hebben fysiek
gewoon geen geluk. Soms krijgen patiën-
ten de vraag of ze moe zijn. Of gehuild heb-
ben. Maar ze hebben twaalf uur geslapen
en zijn enorm gelukkig. Dat stoort. Wallen
hebben niets te maken met moe of verdrie-
tig zijn. Dat is puur genetisch.»
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DORIEN: «Mijn vader maakte zo wel eens een
rake opmerking. Wij kwamen thuis en ver-
telden dat we een platte band hadden. Een
vriendelijke gast had ons geholpen. Toen
zei mijn vader: ‘Allee, je zal maar een le-
lijke vent zijn met een platte band. Die zal
lang kunnen wachten aan de kant van de
weg.’ Dus je voelt dat je soms dingen ge-
daan krijgt door je uiterlijk te gebruiken.»
FABRICE: «Daar bestaan ook studies over.
Mensen die mooier zijn, raken makkelijker
aan een job. Ook economisch blijkt dat die
meer verdienen. Ik wil niet zeggen dat 
uiterlijk cruciaal is, maar een mens blijft
hoe dan ook een instinctief dier.»
DORIEN: «En visueel ingesteld.»
FABRICE: «Onze maatschappij heeft een 
bepaald beeld van esthetiek, van wat mooi
is. Men zegt vaak dat dat door de media

komt, maar daar ga
ik niet volledig mee
akkoord. Een vrouw
die drie kinderen
gebaard heeft, kan
met huidoverschot
zitten op haar buik.
Zo iemand wil geen
fotomodel worden,
die wil gewoon dat
vel weg. Mensen zijn
echt wel realistisch.»
Dorien, jij hebt al 
verschillende dingen 
gedaan in de media. 
Heb jij druk gevoeld?
DORIEN: «Druk is er

zeker. Ik heb ook geen maatje 36, terwijl
een small standaard bij de stylisten hangt.
Ik zit in het vakje ‘Je voelt je lekker hoe je
bent, goed voor jou’. Cru gezegd: als mijn
zoontje bij me is, voel ik me beter, want dan
kan ik zeggen dat ik al een kind gehad heb.
Dus wees aardig voor mij. En tegen twinti-
gers durf ik ook eens te zeggen dat we wel
zullen zien hoe hun lijf eruitziet als zij een
driejarige hebben. Maar op sociale media
onder vriendinnen zit iedereen constant
naar elkaar te kijken. Dat is gewoon zo.»
Zijn complexen meer vrouwelijk dan mannelijk?
DORIEN: «Er zitten drie mannen in het pro-
gramma op twintig. Sommige problemen
kunnen ze niet hebben natuurlijk, zoals
alles wat met borsten te maken heeft, al ligt
het wel meer in de vrouwelijke aard om

Een deel van 
de plastisch 

chirurgen gaan
te ver en dat is

jammer
DOKTER 

FABRICE ROGGE

D
okter Fabrice Rogge staat al meer
dan vijftien jaar in de operatiezaal.
Hij zag als plastisch chirurg dus al
heel wat patiënten passeren, maar

dat zijn niet allemaal vrouwen die een cup-
maat groter willen. Dat  cliché stoort hem,
maar toch twijfelde hij even toen de vraag
kwam om mee te werken aan Complex.
«Ik wou geen hollywoodtoestanden waar-
bij ze bij me thuis kwamen filmen», zegt
hij. «Plastische chirurgie komt vaak in de
media als iets extreems, waarbij een zekere
oppervlakkigheid de toon is, en dat is niet
zo. Dat geldt echt wel voor al mijn collega’s
in België. Wij zijn begaan met ons vak. Via
dit programma kunnen we tonen wat de
realiteit van de dagelijkse praktijk is.»

Vanwaar komen die misverstanden over 
plastische chirurgie?
FABRICE: «Misschien omdat er een groot 
verschil is tussen Europa en de VS. Een
deel van de plastisch chirurgen gaat daar
te ver en dat is jammer, want die voorbeel-
den komen dan in de media.»
DORIEN: «Catwoman! Die vrouw die op een
kat wou lijken.»
FABRICE: «Voor ons is dat bijzonder frustre-
rend. Bepaalde media pikken graag in op
extremen of controversen. Zulke voorbeel-
den zijn gewoon grotesk en weerspiegelen
geenszins ons mooie beroep.»
De titel van het programma is Complex, maar
vanaf wanneer kan je van een complex spreken?
DORIEN: «Als het gaat om iets dat je leven be-
heerst en je daardoor ongelukkig bent. Het
beïnvloedt je werk, je relatie, zelfs je seks-
leven. In het programma zit een vrouw die
tegen haar man zegt: ‘Kijk niet naar mij,
want ik weet dat je naar mijn neus aan het
kijken bent.’ Terwijl hij dat misschien he-
lemaal niet zo erg vindt.»
FABRICE: «Die mensen willen gewoon nor-
maal zijn, ze komen niet binnen met de
vraag om hen te veranderen in een manne-
quin. Bij een operatie komt er veel kijken,
dus het moet weloverwogen zijn.»
Gebeurt het dat je een patiënt van zijn idee 
probeert af te brengen, omdat het niet nodig is?
FABRICE: «Zeker, meer dan men denkt.
Omdat het technisch niet kan. Ofwel omdat
het verwachtingspatroon te hoog ligt. Het is
niet makkelijk om uit te leggen dat je niet
kan helpen, maar dat is onze taak.»
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