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  Bekende Nederlanders als Gerard 
Joling, Wesley Sneĳ der en 
Frans Bauer maken er geen 

geheim van dat ze de natuur ’n handje 
toestaken, maar het gros van de Beken-
de Vlamingen stelt zich liever discreet 
op als het gaat over haartransplantaties.  
 Tot nu. Exclusief in Dag Allemaal 
getuigen topchef Wout Bru, Debby 
Pfa� s echtgenoot Nicolas Liébaert, 
en zanger Filip D’haeze en over 
de ‘haargroeireis’ naar Turkĳ e 

ZIJ WAREN DE PLAGERIGE OPMERKINGEN BEU

die ze een halfjaar geleden samen 
maakten.  

 Heren, wat was jullie drijfveer voor deze 
ingreep? 

  Wout:  Bĳ  mĳ  was er geen directe aan-
leiding. Plastisch chirurgen wezen mĳ  
al jaren op mĳ n terugwĳ kende haar-
lĳ n, maar ik vond ’t niet nodig er iets 
aan te laten doen. Ik ben geen ĳ deltuit. 
De mensen moeten mĳ  maar nemen 
zoals ik ben, vond ik, mét mĳ n karak-
terkop. Tot ik mezelf eens in een 
tv-programma zag, toen schrok ik er 
toch van hoe weinig haar ik nog had. 
  Filip:  Mĳ n kapper zei me tien jaar 
geleden al dat mĳ n haar fel begon uit 
te dunnen. Het is erfelĳ k, mĳ n vader 
heeft ook al een hele tĳ d geen volle 
haardos meer. 

 En bij jou, Nicolas? 
  Nicolas:  Ik heb het voordeel dat ik 
groot ben, de mensen zagen niet dat ik 
een kalende kruin had. Al plaagden 
sommige vrienden me er weleens mee. 
Zoals ze in het West-Vlaams zeggen: 
‘J’èt een gat in je mutse’.  (lacht)  

Maakten die plagerige opmerkingen je 
onzeker ? 

  Nicolas:  Nee, maar onbewust begin je 
je er toch aan te ergeren. 
  Filip:  Ik raakte op den duur toch ge-
fi xeerd op mĳ n kalende hoofd. Ik kom 
vaak in beeld door mĳ n werk voor 
Ment TV, sta bĳ na elke dag op een 
podium, er zĳ n fotoshoots… Noodge-
dwongen ben ik vrĳ  veel met mĳ n 
uiterlĳ k bezig. Maar al bĳ  al heb ik er 
zeker een jaar over nagedacht. Want je 
weet nooit of er iets misgaat. 

 Een pruik of haarstukje was geen optie? 
  Filip : Oh nee, da’s echt een brug te ver. 
Dan nog liever al mĳ n haar eraf! 
  Wout:  Marc Coucke  (zĳ n zakenpart-
ner in zĳ n nieuwe restaurant in 
Durbuy, ndvr)  heeft mĳ  over de streep 

NICOLAS LIÉBAERT, WOUT BRU, en FILIP D’HAEZE:        samen op haargroei-vakantie naar Turkije

‘VEEL MENSEN   DENKEN DAT IK 
EEN JONGERE VERSIE   VAN MEZELF BEN’

Drie BV’s verenigd door hetzelfde 
vurige verlangen: zichzelf 

opnieuw met een volle haardos in 
de spiegel kunnen zien. Nicolas 

Liébaert (38), Wout Bru (49), en 
Filip D’Haeze (45) reisden samen 

naar Turkije voor een 
haartransplantatie. En ze keerden 

terug als andere mannen, zowel 
uiterlijk als vanbinnen. 

 ECHTGENOTE DEBBY PFAFF: 

  Nicolas’ echtgenote Debby 
Pfa�  (43) is in de wolken met 
het nieuwe uiterlijk van haar 
man. ‘Ik vind dat het enorm 
goed gelukt is’, zegt ze. ‘Niet 
dat ik ’t echt nodig vond, hoor, 
hij moest dat voor zichzelf 
doen. Dat is zoals bij plasti-
sche chirurgie: iedereen moet 
daar zelf over beslissen.’ 
 Het was een heel andere 
Nicolas die na de transplan-
tatie-ingreep uit Turkije 

terugkeerde. ‘Ik vond hem 
best wel knap zo, met zijn 
‘broske’’, vertelt Debby. ‘Ik 
had hem nog nooit met zo’n 
kort haar gezien. Dat stond 
hem echt goed, maar nu zijn 
haar weer begint te groeien, 
is het ook wel heel mooi.’ 
 Ook innerlijk is Nicolas door 
de ingreep een ander mens 
geworden, vindt Debby. ‘Niet 
dat hij vroeger liep te treuren 
over zijn dunner wordende 

haardos’, zegt ze. ‘Ergens had 
hij zich er al bij neergelegd, 
denk ik. Maar hij voelt zich 
duidelijk beter in zijn vel dan 
ervoor. Hij is veel zelfverze-
kerder geworden. Ik ben ook 
heel erg te spreken over de 
begeleiding ginder. Nicolas is 
vooraf heel goed geïnfor-
meerd en alles verliep 
superhygiënisch. Dus wat mij 
betreft is het zeker een 
aanrader.’ n JR  

‘NICOLAS IS ZELFVERZEKERDER GEWORDEN’
Nicolas, toen hij pas terug 

was uit Turkije, en Debby. ‘Ik 
vond hem best wel knap met 

dat broske’, zegt Debby.

Om de transplantatie goed te 
kunnen doen, moest het kapsel 

van de heren eerst volledig 
gekortwiekt worden

Nicolas 
wordt 
voorbereid 
voor de 
ingreep. 
De zwarte 
lijn geeft 
aan tot 
waar zijn 
haardos 
zal komen.

Nicolas, Wout 
en Filip zoals 
ze er nu, een 

hal� aar na de 
transplanta-

tie, uitzien. 
Het volle 

eff ect is er 
pas 12 

 maanden na 
de ingreep. 

Wout voor 
de opera-
tie: ‘Toen 
ik mezelf 
eens op tv 
zag, 
schrok ik 
ervan hoe 
weinig 
haar ik nog 
had.’

Wout 
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getrokken. Hĳ  zei: ‘Als ik in iets 
van plastische chirurgie geloof, 
dan is het wel haartransplantatie, 
en zeker bĳ  die specialisten in 
Turkĳ e’. Dat zĳ n inderdaad de 
beste in de wereld, dat heb ik nu 
zelf ondervonden. 

 Dat medisch toerisme heeft bij ons 
nochtans een kwalijke reputatie. 

  Nicolas:  Onterecht. We zĳ n daar 
heel vriendelĳ k en correct ont-
vangen. In het Nederlands. We 
logeerden in een deftig hotel en 
het medisch personeel wist waar 
het mee bezig was. 
  Filip:  Bĳ  mĳ  werd de transplanta-
tie uitgevoerd door allemaal 
vrouwen. Dat vond ik wel aan-
genaam.  (lacht)  

 Waren jullie niet bang voor de in-
greep? 

  Filip:  Ik had van ons drieën het 
meeste stress. Tĳ dens de opera-
tie zat ik met het zweet in mĳ n 
handen, terwĳ l Wout en Nicolas 
meer op hun gemak waren. 
  Nicolas:  Ik was helemaal niet 
bang. Het deed ook geen pĳ n. ’t 
Was alleen een beetje een lastig 
gevoel, maar dat heb je bĳ  de 
tandarts ook. En de dagen nadien 
zĳ n sommige plekken nog gevoe-
lig of gezwollen, of heb je een 
haartje dat ingroeit en ontsteekt, 
maar da’s allemaal niet erg. 
  Wout:  De techniek is ook veel 
verbeterd de jongste jaren. Ik heb 
in het verleden mannen gezien bĳ  

HAARTRANSPLANTATIE

 ZANGER IVANN VERMEER BIEDT MEDISCHE REIZEN NAAR TURKIJE AAN 

 ‘MÉT NAZORG IN BELGIË’ 
 Zanger  Ivann Vermeer (36)  liet 
enkele jaren geleden zelf een 
haartransplantatie uitvoeren in 
Turkije en is nu zaakvoerder van 
Esthetic Airlines, een organisatie 
die advies verleent voor medi-
sche reizen.   ‘Dat doen wij op drie 
vlakken: plastische chirurgie, 
tandheelkunde en haartrans-
plantaties’, zegt Ivann. ‘De meest 
gevraagde behandelingen zijn 
die van de haartransplantatie. 
Elke week zetten we gemiddeld 
zeven klanten op het vliegtuig 
naar Turkije. Vlamingen hebben 
vooroordelen wat betreft de 
kwaliteit van de ingrepen in Tur-
kije. Maar die is dezelfde als bij 
ons, alleen betaal je ginds drie tot 
vier keer minder.’ 

 Hoeveel kost zo’n haartransplanta-
tiebehandeling dan? 

 Voor een transplantatie van 
maximaal 4.000 haarwortels 
betaal je 1.665 euro, met vlucht 
en hotel erbij kom je op onge-
veer 2.000 euro. In België mag je 
8.000 tot 9.000 euro rekenen. 

 Wat houdt de behandeling in? 
 Je bent vier dagen van huis. Dag 

één is voorzien voor aankomst 
en onthaal, de tweede dag vindt 
dan de ingreep plaats. Die duurt 
acht tot tien uur, en gebeurt on-
der plaatselijke verdoving. De 
chirurg haalt 4.000 haartjes uit 
de nekzone, met wortelzakje. 
Dan worden er groefjes met 
gaatjes in de kale plekken ge-
trokken, en drie personen plan-
ten al die haren dan één voor één 
in. De derde dag is een rustdag en 
op dag vier keer je terug naar 
huis. Je kan dan in principe me-
teen weer aan het werk, maar 
we raden aan toch nog een 
weekje rust in te lassen. 

 Zijn er risico’s aan verbonden? 
 Amper. Maar het resultaat is 
voor iedereen anders en is pas 
na een tiental maanden volledig 
zichtbaar. Na zes tot acht weken 
vallen de haartjes volledig uit, en 
dan gebeurt er enkele maanden 
volstrekt niets. Daarna beginnen 
ze weer te groeien.  

 Voorzien jullie opvolging of nazorg? 
  (knikt)  Elke drie maanden halen 
we de Turkse chirurgen naar 
België, zodat de patiënten hier op 

controle kunnen komen. 
 Werkt het ook bij mensen met héél 
weinig haar? 

 Wie te grote kale plekken heeft, 
moet geen wonderen verwach-
ten. We nemen ook niet zomaar 
iedere klant aan. Als de ver-

wachtingen te hooggespannen 
zijn, geven we negatief advies. 

 Telt jullie klantenbestand veel BV’s? 
 Toch wel, ook voor plastische chi-
rurgie en tandheelkunde. Maar 
niet iedereen wil ervoor uitkomen 
zoals Wout, Filip en Nicolas.  n

wie het slecht gedaan was: dan 
heb je beter géén haar. Maar ik 
had er alle vertrouwen in dat we 
in Turkĳ e in prima handen waren. 
We werden ook goed gebrieft op 
voorhand. ‘Als ’t mislukt, scheer 
ik mĳ n kop wel kaal’, dacht ik. 
Dat deden ze daar trouwens voor 
ze aan de ingreep begonnen: ons 
haar werd gemillimeterd. 

 Jullie gingen toch naar Turkije om 
méér haar te krijgen? 

  Filip:  Ja, maar eerst moet je haar 
eraf zodat ze kunnen zien welke 
haarzakjes achter in je nek ze 
eruit kunnen halen. Mĳ n vrouw 
vond die korte look wel knap, 
trouwens. ‘Laat het maar zo’, zei 
ze. Ik dacht: Awel, merci.  (lacht)  

 Zijn jullie na jullie terugkeer onderge-
doken met jullie bijna kale kop? 

  Filip:  De eerste dagen wel. Het 
was ook wel nodig, om thuis 
even te bekomen. En de weken 
daarna droeg ik dikwĳ ls petjes. 
Maar dat begonnen mensen op 
den duur verdacht te vinden. 
  Wout:  Als bekende fi guur krĳ g je 
inderdaad opmerkingen over je 
‘klakske’. Ik heb dan maar eerlĳ k 
verteld dat ik ’n ingreep had laten 
doen. De reacties waren heel tof, 
verschillende mannen vroegen of 
ik ‘dat adres ’ns kon doorgeven’. 
  Nicolas:  Ik steek ’t ook niet onder 
stoelen of banken, voor mĳ  is dit 

geen taboe. Ik heb er enkele jaren 
mee gewonnen, dat is wat telt. 

Is ’t volle eff ect van de ingreep al 
bereikt?

  Filip:  Nog niet. Dat heb je pas na 
tien tot twaalf maanden. Maar ik 
ben nu al heel gelukkig. Mĳ n 
haardos oogt en ís nu veel dikker. 
  Wout:  Veel mensen die mĳ  niet 
persoonlĳ k kennen, denken dat 
ik een lookalike van Wout Bru 
ben, een verjongde versie.  (lacht)  
  Nicolas:  Op ’t moment zelf heb ik 
een paar keer gedacht: waar ben 
ik mee bezig? Maar achteraf 
bekeken ben ik heel content. Het 
resultaat wordt beter en beter. 
  Wout:  Al was het schrikken toen 
na drie weken tachtig procent van 
de haartjes begon uit te vallen.  

 Oei, wat liep er fout? 
  Wout:  Niks, ’t is een normale 
fase in het proces. Achteraf be-
ginnen die weer te groeien. 
  Nicolas:  Ik was toen ook even in 
paniek. En de hele familie met 
mĳ .  (lachje)  Maar da’s intussen 
helemaal omgeslagen. Nu is het: 
‘Amai, uw haar is zo schoon!’ 

 Wat vinden jullie wederhelften 
ervan? 

  Wout:  Natassia is heel blĳ . We 
zĳ n intussen een jaar samen, dus 
ze kan heel goed de ‘voor en na’ 
inschatten. Ze vond me voor de 
haartransplantatie ook al oké, 
hoor. Maar ze stond wel achter 
de ingreep.  
  Nicolas:  Debby ook. Ze vond 
zelfs dat ik nog meer had moeten 
laten doen, maar ik wou niet 
overdrĳ ven. Het moet er natuur-
lĳ k blĳ ven uitzien. 

 Hoe was het om met z’n drieën tege-
lijk de operatie te laten doen? 

  Filip:  Fĳ n, we gaven elkaar more-
le steun. Ik heb er twee 
kameraden aan overgehouden. 
  Wout:  Nicolas kende ik van vroe-
ger, Filip nog niet. Maar we zĳ n 
goed bevriend nu. 
  Nicolas:  Het schept een band, 
absoluut.  n
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l Info:
 info@esthetic-airlines.be. 
Infodagen op 8, 9 en 10 juni 
in Antwerpen. 

Nicolas, Filip en Wout voor 
de esthetische kliniek in 
Istanboel waar ze de in-
greep lieten uitvoeren.

Ivann ging zijn drie bekende 
klanten zelf uitzwaaien op 
de luchthaven.

 In de nieuwe JEAN-CLAUDE VAN DAMME-fi lm   

 Lukas is de naam van Jean-
Claude Van Dammes persona-
ge, een vader die een Neder-
landse bendeleider moet 
liquideren om zijn dochter 
terug te krijgen.  
 De o�  ciële trailer van de fi lm, 
die trouwens eerst ‘The Boun-
cer’ zou gaan heten, is inmid-
dels uit. En op die fl itsende 
beelden is kijkers met een 
scherp oog alvast één ding 
opgevallen: Kevin Janssens 
met dreadlocks. Meer bepaald 
met strak tegen zijn hoofd 
ingevlochten dreadlocks (in 
het Engels bekend als ‘corn-
rows’ wegens de gelijkenis met 
rijen maiskolven). 
 Kevin is te zien in een scène 
waarin hij de bestuurder van 
een rijdende auto van achteren 
aanvalt. In de auto zit ook Sam 
Louwyck, bekend van ‘Eigen 
Kweek’, die een kleinere rol in 
de fi lm heeft. 
 De opnamen van de fi lm, die 
een budget heeft van 10 mil-

joen dollar, gebeurden in 
februari, onder meer in het 
Waalse Dinant. Ook Dimitri 
Vegas speelt een rol in de fi lm. 
De wereldberoemde dj en ‘The 
Muscles from Brussels’ zijn 
goed bevriend, Jean-Claude 
verscheen eerder in de video-
clip van ‘The Hum’, de wereldhit 
van Dimitri Vegas en Like Mike 
- net als Charlie Sheen trou-
wens.   ‘Lukas’ is de nieuwste 
fi lm van de Fransman Julien 
Leclercq. Hij maakte eerder al 
vier Franse actiefi lms.  n

KEVIN JANSSENS 
MET DREADLOCKS
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 ‘Lukas’ heet de nieuwe 
actiefi lm waarin Kevin 

Janssens (38) schouder 
aan schouder speelt met 

Jean-Claude Van Damme 
(57). Daarin valt vooral 

Kevins kapsel op: 
een hoofd vol ingevlochten 

dreadlocks. 

Kevin zorgt opnieuw voor actie en 
suspense op het witte doek.

Kevin en Jean-Claude 
zijn goede vrienden.

Dimitri Vegas 
(links) speelt 
ook mee.
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