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Huize Barnaart gaat eventjes open
John Oomkes

Haarlemmermeer

Haarlem ✱ Huize Barnaart aan de
Nieuwe Gracht 7, gebouwd tussen
1803 en 1807, gaat de laatste fase van
een intensieve restauratie in.
Vereniging Hendrick de Keyser is eigenaar van het grachtenpand en gaf
opdracht voor de hersteloperatie.
Zij opent de deuren op zaterdag 17
oktober en zaterdag 14 november
(van 13 tot 17 uur) van het in Empire-

stijl opgetrokken interieur in het
voormalige woonhuis van de Commissaris van de Koningin.
Tijdens de open dagen geven deskundigen inzage in hun werkwijze
en de manier waarop ze research
hebben gepleegd. Onder hen de restauratiearchitect, de restaurator van
het imitatiemarmer en de restauratieschilder, de kleuronderzoeker en
de stoffendeskundigen. Tijdens de
middagen worden ook korte lezin-

gen gehouden over de ontstaansgeschiedenis van dit tijdens de Napoleontische tijd gebouwde pand. Het
ontwerp en het interieur zijn van de
hand van de toenmalige Amsterdamse stadsarchitect Abraham van
der Hart.
Huize Barnaart is lang nauwelijks
toegankelijk geweest voor het publiek. Dat kan nu kennis nemen van
de prachtige Marmerzaal, de Gouden Salon en de Etrurische Kamer.

David Jairath demonstreert het gebruik van de 3d-camera. Voor een werkelijke opname moet de vrouw haar bovenkleding uitdoen.

Huize Barnaart

FOTO UNITED PHOTOS

FOTO UNITED PHOTOS/REMCO VAN DER KRUIS

3d-foto’s voor grotere borsten
Arthur de Mijttenaere

a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl

Heemstede ✱ Plastisch chirurgen
David Jairath en Rudy Christiano
hebben een cosmetische kliniek in
het Spaarne Gasthuis in Heemstede.
Sinds kort gebruiken zij voor borstvergrotingen 3d-simulaties, waardoor een vrouw al voor de operatie
een beter zicht krijgt op haar figuur
na de operatie. Veel is mogelijk,
maar lang niet alles. ,,Van cup a naar
cup d kan dus niet.’’
Welke vrouwen komen langs
voor een borstoperatie?
Christiano: ,,Vooral vrouwen van 25
tot 35 jaar, zij zijn ontevreden over
hun borsten in verhouding met hun
lichaam en willen dat veranderen.
En een tweede categorie; vrouwen
die na het krijgen van een of twee
kinderen iets meer vulling willen.’’
Groeit het aantal ingrepen?

Jairath: ,,Landelijk is sprake van een
licht stijgende lijn, dat merken wij
ook. Wij zijn een kliniek voor niet
verzekerde cosmetische zorg. Er zit
meer groei in injectables, tegen rimpels in het gezicht. Wat we ook veel
doen: ooglidcorrecties bij mannen
en vrouwen.’’
Komen er ook mannen voor een
borstoperatie?
Jairath: ,,Nee, alleen mannen met
een pijnlijke vergrote borstklier (gynaecomastie) kunnen hun borsten
laten verkleinen. Dat is een medische aandoening. Mannen met overgewicht en borsten worden bij ons
niet geholpen. Die krijgen al aan de
telefoon de simpele boodschap: u
moet afvallen.’’
Hoe gebruikt u 3d-beelden?
Christiano: ,,Met een 3d-camera op
een iPad worden van de vrouw foto’s
gemaakt, die gaan via een beveiligde
internetverbinding naar het Zwitserse bedrijf Chrisalix. Snel daarna
krijgen wij de 3d-beelden, die wij

’Van cup a naar
naar cup d kan
dus niet’
kunnen bewerken met het gewenste
implantaat, bijvoorbeeld 250 cc of
200 cc. De vrouw krijgt dan, dankzij
de simulatie, een reële indruk hoe
haar borsten er na de operatie uitzien, waarbij wij kunnen variëren
met de vorm en grootte van de protheses.’’
Zijn er nog meer voordelen?
Jairath: ,,We kunnen meer beelden
van na de operatie met de computer
maken. De vrouw met een rode of
blauwe jurk op de computer. Hou je
van een groene bikini? Met een knop
op de computer bootsen we dat na.
Zij krijgt een betere benadering van
het resultaat van de operatie. Zowel

het beeld van voren, als het beeld opzij. Niet alleen vrouwen die grotere
borsten willen kunnen profiteren
van dit programma. Het gaat ook
om vrouwen met asymmetrische
borsten en vrouwen met borstkanker die na hun operatie kiezen voor
een directe borstreconstructie.’’
Krijgen vrouwen weleens spijt?
,,Er zijn niet veel spijtoptanten na
een borstoperatie. Als vrouwen na
een half jaar voor controle langskomen is het wel vaak: achteraf had het
van mij iets groter gemogen.’’
Is borstvergroting nog een taboe?
Beiden. ,,Nee, dat was in de jaren zeventig. Een borstvergroting helpt
jonge vrouwen die door de natuur
niet goed bedeeld zijn. Je ziet een
vrouw binnenkomen met een slobbertrui en een half jaar na de operatie is zij veranderd. Ze komt dan
voor de nacontrole binnen, gekleed
in een strak T-shirt en helemaal
happy.’’
Is alles mogelijk?

Jairath: ,,Bij ons zeker niet. Wij maken een cosmetische en een medische afweging, waarbij we mensen
soms teleurstellen. Wij kunnen ons
de luxe permitteren om tegen een
vrouw te zeggen: deze wens is niet
passend. We gaan niet iemand van
een a-cup aan een d-cup helpen. Er
komt dan teveel spanning op de
huid en er ontstaat kans op niet genezende wonden. Je kunt niet ongestraft alles doen.’’
Is het een dure operatie?
Christiano: ,,Een borstvergroting is
niet verzekerd en kost tussen de
3850-4500 euro. Daarin zitten twee
consulten vooraf, de operatie en de
nazorg.’’
Is dat geen absurd hoog bedrag
voor het plaatsen van een bolletje
plastic?
Christiano: ,,Onze implantaten komen van het Amerikaanse bedrijf
Mentor, met een fabriek in Leiden.
Ze behoren tot de beste van de wereld.’’

