


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. 

'Het is fantastisch wanneer je van je passie je 

werk mag maken. Ik houd ervan om met mijn 

handen heel precies te werken en om dingen 

mooier te maken. Vroeger hield ik al van 

creatief bezig zijn, ik heb voor mijn kinderen 

dan ook de ene na de andere interieur

make-over van hun slaapkamers helemaal 

zelf gedaan.' 

'Als cosmetisch arts ben ik op dezelfde 

manier bezig. Heel goed kijken, heel precies 

behandelen en werken aan het herstel van 

gezichtscontouren. Accenten leggen die het 

gezicht een positieve en energieke uitstraling 

geven. Af en toe voel ik me een beeld

houwer, dan weer een psycholoog. 

Elk huis heeft zijn kruis. Dit geldt ook voor elk 

gezicht, waarachter een eigen verhaal schuilt. 

Niet alleen moeilijke periodes door 

bijvoorbeeld ziekte of scheiding, maar ook 

verouderingsprocessen laten hun sporen 

achter waardoor je er vaak getekend of 

vermoeid uit kan zien. Echter, wanneer je 

je van binnen wel zoveel beter voelt, is de 

confrontatie met een geschonden uiterlijk 

van de omgeving extra moeilijk. Ik heb 

cliënten gehad die niet eens meer in de 

spiegel durfden te kijken!' 

'Aan mij de taak om deze sporen van het 

gezicht te laten verdwijnen met bijvoorbeeld 

botox en fillers. De kunst hierbij is om net 

datgene te doen wat deze 'twist' geeft. Niet 

teveel. Iemand moet juist gewoon zichzelf 

blijven, maar nèt wat zachter, nèt wat frisser 

met een minder vermoeide, boze of 

verdrietige uitstraling.' 

'Het is fijn dat het taboe over de 

behandelingen die ik geef minder wordt. 

Het vertrouwen groeit dat de middelen die 

tegenwoordig gebruikt worden veilig zijn. 

Het lichaam breekt ze weer af. Daarnaast ziet 

men dat er juist hele mooie en natuurlijke 

resultaten behaald kunnen worden. Op die 

manier mag ik meebouwen aan een stukje 

zelfvertrouwen bij mensen die uitstralen hoe 

ze zich van binnen voelen.' 

"Af en toe voel 

ik mij een 

beeldhouwer, 

dan weer een 

psycholoog" 
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