
Wat schoonheid nu precies is, is al duizen- 
den jaren een debat en door diverse filo-
sofen beschreven. 
Sappho (7e eeuw voor Christus) zei: 
“Wat mooi is, is goed”. Plato (5e eeuw voor 
Christus) zei: “Wat goed is en echt, is mooi”. 
Giphart verduidelijkte deze tekst met de 
woorden “Het mooie is een manifestatie van 
het goede. Een mooie, aantrekkelijke vrucht 
is een gezonde vrucht en dus een goede 
vrucht” en vroeg zich af of het ook (nog 
steeds) zo voor mensen geldt: zijn ‘mooie’ 
mensen betere mensen? 
Immanuel Kant (18e eeuw) zei: “Schoonheid 
is datgene wat onze belangeloze interesse 
of de tevredenheid vangt”. 

In andere woorden, onze interes-
se wordt aangewakkerd door 

schoonheid, met als enige reden 
dat het mooi is. 1, 2 

Kunstenaars hebben eeuwen 
lang hun eigen interpretatie 
aan schoonheid gegeven. 
Botticelli schilderde een 
perfecte versie van Venus, 
zo perfect dat ze in wer-
kelijkheid niet zou kunnen 
bestaan. Eigenlijk was 
hij een voorloper van wat 
hedendaagse photoshop 
kunstenaars met de 
airbrush tools doen om de 
gezichten van de modellen 

tot in perfectie te krijgen. 
Leonardo da Vinci is bekend 

vanwege zijn Vitruvian Man, 
de afbeelding van de perfecte 

symmetrie en proporties van 
een mannenfiguur. Deze afbeel-

ding is vaak te zien in medisch-
esthetische presentaties. 3      

Uit diverse psychologische studies blijkt 
dat personen die een medisch-cosmetische 
behandeling ondergaan een verbetering 
ondervinden in hun kwaliteit van leven. Ze 
ervaren een beter zelfbeeld, maken een be-
tere eerste indruk, voelen zich zekerder van 
zichzelf en zijn productiever op hun werk. 4 

Aan de andere kant is er geen toegevoegde 
waarde aan een cosmetische verandering als 
de patiënt zich er niet beter bij voelt. 

 Detail uit ‘De Geboorte van Venus’

       van Boticelli, ca. 1483

Wanneer een patiënt bijvoorbeeld last heeft van het eerder in dit 
tijdschrift beschreven Body Dysmorphic Syndroom5, zal geen enkele 
cosmetische interventie de patiënt de voordelen kunnen geven van 
het zich mooier en aantrekkelijker voelen, omdat de patiënt zich per 
definitie niet mooi voelt. 
Het doel van iedere schoonheidsbevorderende behandeling is dan 
ook een psychisch effect ‘van binnen’, terwijl wij aan de buitenkant 
werken.

Beauty is in the eye of the beholder, 
is een bekende Engelse uitdrukking. 
Dat betekent dat schoonheid 
een subjectief begrip kan zijn en 
afhankelijk is van degene die de 
schoonheid moet beoordelen, niet van 
de schoonheid zelf. Degene die het 
object observeert bepaalt dus of 
het object mooi is. 
En daarmee is schoonheid een subjectief 
begrip. Maar is deze stelling echt zo 
absoluut? Of bestaan er universele 
waarheden over wat nu precies mooi is. 
Op de lustrumvergadering van de 
NVCG hield Ronald Giphart een 
bevlogen en amusante presentatie 
over schoonheid, waarbij al snel de 
link gelegd werd tussen schoonheid en 
evolutionaire biologie (en dus seks). 

Maar als arts willen we objectief zijn 
en het onderwerp waarover we spreken 
wetenschappelijk benaderen. Kan dat 
als we het over een subjectief begrip als 
schoonheid hebben? Als we de medische literatuur er 
op naslaan die over het begrip schoonheid en het begrip 
aantrekkelijkheid is gepubliceerd, dan blijkt er een 
grote hoeveelheid aan studies te bestaan. En schoonheid 
blijkt dan ook een wetenschappelijk te bespreken 
onderwerp te zijn. In deze tekst willen we graag 
een aantal van deze artikelen bespreken. 

Rubriek COSMETISCH

Wat is schoonheid?
Auteurs  Burcu Gündogdu, Jani van Loghem en Kim Manuels
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DE EVOLUTIONAIRE BETEKENIS VAN 
SCHOONHEID  EN VEROUDERING
In de evolutionaire biologie is het reeds lang bekend dat wanneer een 
dier symmetrie en jeugdigheid bezit, dit dier een grotere kans heeft 
om zich voort te planten. Binnen de evolutionaire biologie staan 
symmetrie en jeugdigheid dan ook gelijk aan genetisch geschikt, 
ziektevrij en vruchtbaar. De rationale hiervoor is, dat wanneer een 
dier zijn energie kan ‘verspillen’ aan het perfecte uiterlijk met mooie 
symmetrische veren bijvoorbeeld, dat dit exemplaar wel een goed 
immuunsysteem moet hebben en dus een geschikte partner is voor 
reproductie.6

Ook in menselijke evolutionaire biologie is uiterlijk belangrijk. 
Natuurlijk zijn er andere eigenschappen die minstens even belangrijk 
zijn (intelligentie, humor, artistieke vermogens, conversatietalent, 
muzikaal talent, macht, etc). Maar uiterlijk is ook zeer belangrijk in 
de aantrekkelijkheid van mensen. Overweldigend wetenschappelijk 
bewijs toont aan dat mensen met meer symmetrische kenmerken 
mooier worden gevonden en waarschijnlijk worden beschouwd als 
meer genetisch geschikt. 
De mooie mensen worden gunstiger beoordeeld en behandeld 
gedurende hun hele leven. De mooie mensen hebben meer kans op 
betere cijfers op school, het krijgen van de betere banen en ontvan-
gen hogere salarissen. 7, 8  En zoals Giphart ons vertelde geven mooie 
mensen hun bedpartners hevigere orgasmen. De wens om mooi te zijn 
is aangeboren, omdat de natuur de meer symmetrische en jeugdige 
mensen als een mooie persoon markeert; ziektevrij, genetisch ge-
schikt en vruchtbaar. 
Wat wij als schoonheid en aantrekkelijkheid ervaren, weerspiegelt de 
evolutionaire drang naar de geschikte voortplantingspartner. Wat wij 
mooi vinden aan een vrouw (volle lippen, vol haar, heupen, borsten) 
zijn tekenen van jeugdigheid en vruchtbaarheid. Wat wij aantrekkelijk 
vinden bij een man (krachtig, gespierd, hoekiger profiel), zijn tekenen 
van het vermogen om voor de vrouw te zorgen - die veelal correleren 
met testosteron spiegels. 

De vier kenmerken moeten niet als absoluut gezien worden; 100% 
symmetrie is net minder mooi dan wanneer een gezicht een lichte 
mate van asymmetrie bezit. Een gemiddelde neus is mooier dan een 
hele grote of een hele kleine neus, maar dat betekent niet dat het 
gemiddelde van alle gezichten het mooiste is. Seksueel dimorfisme 
wil zeggen dat een man mannelijke uiterlijke kenmerken heeft en 
een vrouw vrouwelijke. Maar subtiele mannelijke kenmerken bij een 
vrouw en subtiele vrouwelijke kenmerken bij een man maken het ge-
zicht nog aantrekkelijker volgens onderzoeken. Het laatste kenmerk, 
jeugdigheid, is natuurlijk ook niet als absoluut te beschouwen. 

De eerste drie kenmerken zijn relatief stabiel tijdens het leven. 
Jeugdigheid is echter veranderlijk met de tijd. En daarom zijn veel 
schoonheidsverbeterende behandelingen gericht op het verjongen 
van het uiterlijk.

De Gulden Snede wordt gevonden in diverse mathematische model-
len zoals de logarithmische spiraal, het pentagon, het decagon en het 
dodecagon. De Gulden Snede wordt gevonden in de lengte van onze 
ledematen, de vingers, het ECG van onze hartslag, de spiraal van zon-
nestelsels, in de bloemschakeringen van planten en zelfs het DNA. 
En ja, ook in het gezicht is de Gulden Snede terug te vinden. 

Een mooi gezicht is niet te smal, niet te kort, niet te breed, maar 
precies goed. Mooie verhoudingen van het gezicht zijn 1:1,618. 
Deze verhouding kan worden teruggevonden in diverse metingen 
van een mooi gezicht. 
 

De Amerikaanse plastisch chirurg Stephen Marquard investeerde 
zijn tijd om foto’s te analyseren van honderden professionele 
fotomodellen. Hij mat de verhoudingen in het gezicht en ontwierp 
het Golden Ratio Masker en patenteerde dit. Op zijn website, 
www.beautyanalysis.com is een duidelijke uitleg te zien over 
wat deze ratio inhoudt. 
Het Golden Ratio Masker is 
afgeleid van een 11-punts 
pentagonaal complex is het 
eerste objectieve meetinstru-
ment waarmee schoonheid 
gemeten kan worden.9

Uiteraard is het masker nog 
niet perfect en zijn er verschil-
lende maskers voor mannen 
en vrouwen, maar het is een 
mooi instrument dat gebruikt 
kan worden in de analyse van 
een gezicht en de planning van 
cosmetische ingrepen.10 

 

DE GULDEN SNEDE
Onderzoek van meer dan 20 jaar toont 
aan dat mensen uit diverse culturen, 
achtergronden, werelddelen en tijden 
schoonheid van het gezicht hetzelfde 
waarderen. En het feit dat er een dui-
delijk universeel idee bestaat van wie 
mooi is en wie niet, is de aanleiding van 
een grote zoektocht naar een mathe-
matisch model voor schoonheid. 
Diverse publicaties bespreken de 
gulden snede, de Golden Ratio, de 
Goddelijke Verhouding, ofwel het getal 
Phi. Het is een mathematisch bijzonder 
getal. Phi = 1:1,618. Wanneer een lijn 
in tweeën wordt verdeeld, bestaat er 
maar één punt, waarbij het korte deel 
ten opzichte van het lange deel precies 
dezelfde verhouding heeft als het lan-
ge deel ten opzichte van de lengte van 
de gehele lijn. 

De Gulden snede werd al in de Griekse 
en Romeinse tijd gebruikt in de archi-
tectuur van de tempels en gebouwen, 
de renaissance schilders gebruikten de 
Gulden Snede om hun portretten er 
mooier uit te laten zien en de Gulden 
Snede wordt vandaag de dag in allerlei 
kunst, mode en design gebruikt.

Ook in de natuur komt de Gulden Sne-
de veelvuldig voor. Daarom wordt het 
ook wel de Devine Ratio genoemd, de 
goddelijke verhouding. 

De pauw heeft meer kans op reproductie 
wanneer zijn veren symmetrisch zijn
Foto: Stock.xchng

Deze gezichten zijn niet te kort en niet te lang, maar precies goed. 
Mooie gezichten hebben de verhouding 1:1,618

Het Golden Ratio Masker van Stephen Marquard

Uit onderzoek blijkt dat aantrekkelijkheid bij mensen afhankelijk is 

van 4 karakteristieken:

  Symmetrie 

  Gemiddeldheid 

  Sexueel dimorfisme

  Jeugdigheid 
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KLINISCHE CASUS
Het masker kan worden gebruikt bij de 
analyse van de proporties van het gelaat. 
In deze casus werd niet alleen het masker, 
maar ook de Steiner Lijn gebruikt.11  
Deze lijn loopt idealiter in het profielaan-
zicht vanaf de onderzijde van de neuspunt 
naar de projectie van de kin, waarbij zowel 
de boven- als de onderlip de lijn raken.

Aangezien bovenstaande dame reeds 29 jaar 
was, had zij geen behoefte aan een verjon-
gende behandeling; zij ziet er immers jonger 
uit dan ze werkelijk is. Maar als we naar de 
proporties kijken, zien we het volgende. Ze 
heeft een vrij rond gezicht. De breedte van 
haar gezicht is te groot ten opzichte van de 
lengte van het gezicht. Daarnaast is de kin 
vrij teruggetrokken, zoals te zien is aan de 
Steiner Line. Om de balans van de proporties 
in haar gezicht te optimaliseren, werd ge-
kozen voor het accentueren van de V-vorm 
van het gezicht. Met een 3-punts canule 
techniek werden de contouren die de lengte 
van het gezicht accentueren versterkt: de 
laterale wenkbrauw, het laterale zygomati-
cum en de projectie van de kin. Dit werd ge-
daan volgens het schema, waarbij de filler in 
een multi-level techniek werd aangebracht: 
deels op het periost en deels op de overgang 
tussen dermis en subcutis.

Uiteindelijk werd met een 25G, 50 mm canu-
le 4,5 ml calciumhydroxylapatiet (Radiesse, 
Merz Aesthetics, Frankfurt, DE) gebruikt; 
2 ml in de kin, 1 ml beiderzijds in de jukbeen-
regio en 0,10 ml in de laterale wenkbrauw. 
De overgebleven 0,15 ml werd op het periost 

ESTHETIEK
Esthetiek  houdt zich bezig met de natuur van kunst en schoonheid. Essentie 
hierbij is de creatie en waardering van schoonheid. Wanneer we iets mooi vinden, 
hebben we een esthetische ervaring en ervaren we positieve emoties. 
In onze samenleving wordt schoonheid vooral beschouwd als fysieke aantrekke-
lijkheid. Bij de eerste ontmoeting wordt een mens meestal aangesproken op zijn/
haar fysieke verschijning. De fysieke aantrekkelijkheid is het meest zichtbare en 
meest toegankelijke kenmerk van een persoon en heeft een belangrijke informa-
tieve waarde. Het begrip esthetiek houdt veel meer in dan schoonheid alleen en 
bevat ook categorieën als het sublieme, het pittoreske en het lelijke. Het gaat in 
de esthetiek niet om de waarneming op zich, maar om wat de waarnemer vindt 
van hetgeen hij waarneemt. 1, 4, 8, 12 
Schoonheid zit in ieder mens. De cosmetische geneeskunde kan helpen dit te 
benadrukken of het mindere te laten vervagen. Creatie van esthetiek vertaalt 
zich in jeugdige en stralende schoonheid en het verminderen van imperfecties. 

Analyse van het gezicht met zowel de lijn van Steiner als het PhiMasker. De stippellijn geeft de ideale Steiner Lijn aan, terwijl de doorgetrokken lijn de werkelijke situatie is.

in de top van de neuslippen plooi geplaatst met 
een 28G, 19 mm naald. Vanwege de hoge visco-
siteit is dit product bijzonder geschikt voor aug-
mentatie van de kin en het liften van de wangen. 
Doordat het tevens een zeer hoge elasticiteit be-
zit zal het verkregen resultaat behouden blijven 
omdat het product goed in de geïnjecteerde vorm 
zal blijven. De verwachte duur van het effect zal 
zo’n 12 maanden of meer zijn. 

Steiner Lijn: van de inferieure zijde van de neustip 

via de lippen naar de kin (uit Elif et al. 2002).

- L i k e  T E C H N O L O G Y
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