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Sociale leer video 44: Plastische chirurgie 

Nu we naar Oud en Nieuw gaan staat pastor Flohr stil bij het gevaar van vuurwerk en het belang van 

plastische chirurgie. Verwijzend naar de brand in het Hemeltje op Oud en Nieuw jaren geleden in 

Volendam noemt hij de plastische chirurgie een zegen voor een menswaardige toekomst van talloze 

verminkte jonge mensen. Maar of plastische chirurgie, ook wel cosmetische chirurgie genoemd, altijd 

moreel toelaatbaar is, daarover schrijft o.a. de Katholieke Stichting Medische Ethiek op 1 december 

2015: 

“Plastisch chirurgische ingrepen die bedoeld zijn om een aangeboren, door ziekte veroorzaakt of 

traumatisch defect of misvorming te verhelpen zijn heilzaam en geoorloofd. Daarentegen zijn de te 

verwerpen ingrepen die: 

1. louter op verfraaiing of willekeurige verandering van de lichaamsvormen gericht zijn 

(borstimplantaten voor borstvergroting; siliconeninjecties e.d.); 

2. gericht zijn op het veranderen of vergroten van natuurlijke fysieke of psychische vermogens 

(beenverlenging bij atleten, hersenimplantaten voor geheugenverbetering) ; 

3. verandering beogen van de uitwendige geslachtskenmerken (geslachtsveranderingsprocedure bij 

genderdysforie); 

4. een oneigenlijke oplossing van het onderliggende probleem bieden (maagband of maagverkleining 

voor obesitas).” 

Of hersenimplantatie onder plastische chirurgie valt, of dat geslachtsverandering of maagverkleining 

inderdaad moreel ontoelaatbaar is, daarvoor zou naar morele criteria moeten worden gezocht. 

Overigens betekent aldus de website van umcg genderdysforie: 

“Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze 

geboren en opgegroeid zijn. Het gender past niet bij hoe ze zich voelen en hoe ze zich willen uiten. 

Sommigen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot bijvoorbeeld depressieve klachten of 

angst.” 



Vanuit de bijbel kan men aldus pastor Flohr bijvoorbeeld het volgende commentaar op de site van 

GotQuestions Your questions Biblical answer vinden: 

“De Bijbel vermeldt niets specifieks over een Christen die plastische of cosmetische chirurgie wil 

ondergaan. Er staat niets in de Bijbel waaruit afgeleid zou kunnen worden dat plastische chirurgie als 

zodanig en op zichzelf verkeerd is. Er zijn echter diverse zaken die men in overweging moet nemen 

voordat men besluit om zo´n operatie wel of niet te ondergaan. Het veranderen van je lichaam is niet 

natuurlijk, en er bestaat altijd een risico op mogelijke bijwerkingen die zowel lichamelijk als geestelijk 

kunnen zijn. Niemand zou vrijwillig “onder het mes” moeten gaan zonder eerst terdege alle 

alternatieven, risico’s en bijwerkingen te onderzoeken die bij de operatie komen kijken. Iemand die 

zo’n operatie overweegt zou ook zeer goed moeten kijken naar zijn of haar beweegredenen voor het 

willen van de operatie. Voor veel mensen met een lichamelijke afwijking, of die nu aangeboren of 

later ontstaan is, is het natuurlijk om door de gemeenschap geaccepteerd te willen worden en zich 

“normaal” te voelen. Er zijn ook gevallen van kleine onvolkomenheden die er de oorzaak van zijn dat 

mensen zich heel ongemakkelijk voelen, zoals een zeer grote of misvormde neus. Maar veel of 

wellicht alle cosmetische operaties zijn pogingen om emotionele leemtes op een lichamelijke manier 

te vullen, aandacht te trekken of de goedkeuring van anderen na te streven. 

De vaakst uitgevoerde cosmetische ingrepen zijn borstvergrotingen en –correcties, liposuctie (het 

verwijderen van lichaamsvet), facelifts, het liften van oogleden, billen en andere lichaamsdelen, 

spataderbehandelingen, het inspuiten van Botox of vet, en het aanpassen van de vorm van neus en 

gezicht. In Nederland ondergaan jaarlijks zo'n 100.000 mensen dergelijke operaties die hen geld, tijd 

en ongemak kosten. Als iemand door ijdelheid aangezet wordt om een ingreep te ondergaan, is hij/zij 

zijn/haar eigen idool geworden. De Bijbel waarschuwt ons er tegen om ijdel of zelfingenomen te zijn 

(Filippenzen 2:3-4) en om aandacht op onszelf te vestigen door hoe we er uit zien (1 Timoteüs 2:9). 

Een andere overweging zou het kostenplaatje zijn. Dit is een heel belangrijke overweging omdat de 

meeste mensen een gezin hebben en de kosten van plastische chirurgie nooit voorrang zouden mogen 

krijgen op de behoeften van het gezin. De Bijbel zegt ons ook dat we verstandig om moeten gaan met 

het geld dat God ons toevertrouwt (Spreuken 11:24-25; Lucas 16:10-12).” 

In de traditie van de katholieke leer heeft Paus Pius XII in de toespraak Di vivo gradimento van 1958 

tot plastisch chirurgen  gezegd: 

“Dit verlangen, deze daad, zoals in de veronderstelling wordt aangenomen, is in zich noch zedelijk 

goed, noch zedelijk slecht, maar alleen de omstandigheden, waaraan praktisch geen enkele 

menselijke handeling zich kan onttrekken, zullen er de morele waarde van goed of slecht, van 

geoorloofd of ongeoorloofd aan verlenen. Hieruit volgt dat de zedelijke waarde van de handelingen, 

welke op de esthetische chirurgie betrekking hebben, van de concrete omstandigheden van elk geval 

in het bijzonder afhankelijk is. Voor de morele waardering van deze omstandigheden zijn de 

voornaamste voorwaarden, die het meest op de onderhavige materie toepasselijk en het meest 

geëigend zijn om de talloze, door de esthetische chirurgie gestelde problemen op te lossen, de 

volgende: 

*de intentie moet goed zijn, 

*de algemene gezondheidstoestand van het subject dient tegen grote risico's beschermd te worden, 

*de motieven moeten redelijk en 

*aan het "buitengewone middel", dat wordt aangewend, geproportioneerd zijn.” 

Vervolgens zegt de paus in nr. 14: 



“In het oog springend is bijvoorbeeld de ongeoorloofdheid van de ingreep met de bedoeling de 

verleidelijke charme van zijn uiterlijk te vergroten, teneinde op die wijze anderen gemakkelijker tot 

zonde te kunnen verleiden, of met de bedoeling om een misdadiger aan de justitie te onttrekken, en 

duidelijk ongeoorloofd is ook een ingreep, die het regelmatig functioneren van de fysieke organen 

belemmert of die uit pure ijdelheid of als modegril wordt verlangd. Daarentegen kunnen talloze 

motieven de ingreep soms wettigen, soms positief aanraden. Bepaalde mismaaktheden, ook zelfs 

bepaalde onvolmaaktheden kunnen psychische stoornissen bij het subject teweeg brengen, of zelfs 

een hinderpaal worden die normale betrekkingen met familie en maatschappij in de weg staat, of ook 

een belemmering vormen - met name bij personen die in het openbare leven optreden of zich aan de 

kunst hebben gewijd - voor de ontwikkeling van 's mensen activiteit.” 

De paus onderscheidt dus tussen een medische, een esthetische en een psychische indicatie als 

criteria voor de juiste motivatie. Dat laatste betekent dat structurele psychische problemen soms 

door plastische chirurgie kunnen worden verholpen. Of daar ook genderdysforie onder valt daarover 

zal pastor Flohr een andere aflevering spreken. Van belang is echter dat achter de plastische 

chirurgie een bepaald visie op lichamelijkheid schuilgaat en daarmee op menselijke waardigheid. 

Daarover zegt Pius XII:   

“…het staat buiten kijf, dat het Christendom en de christelijke moraal de waardering en de gewone 

zorg voor de lichamelijke schoonheid nooit als op zichzelf ongeoorloofd hebben veroordeeld. 

Integendeel, de wetten die zelfverminking verbieden, die God volledig als de heer en meester over het 

lichaam erkennen, die de gewone zorg voor de lichamelijke gezondheid voorschrijven, hebben ook 

impliciet betrekking op wat een volmaaktheid van het lichaam is. Is het nodig erop te wijzen, dat de 

zin en de zorg voor de schoonheid een kenmerk zijn van de uiterlijke manifestaties van de Kerk en van 

de kerkelijke kunst? Toch mag de christelijke moraal, die op het hoogste doel gericht is en het geheel 

der menselijke waarden omvat en regelt, niet nalaten de lichamelijke schoonheid de plaats toe te 

wijzen, die haar toekomt en die stellig niet de top der waardeschaal is, aangezien zij geen geestelijk 

en zelfs geen essentieel goed is. De eerbiediging van deze gradatie verklaart het wantrouwen en soms 

de minachting jegens de lichamelijke schoonheid, welke men in moraal- of ascesehandboeken en in 

levensbeschrijvingen van heiligen kan vinden. Wanneer de moderne esthetische chirurgie aan de 

christelijke moraal vraagt hoe in dit opzicht haar opvatting is, dan vraagt zij alleen, op welke trap van 

de waardeschaal de lichamelijke schoonheid geplaatst moet worden. De christelijke moraal 

antwoordt, dat zij een goed is, maar een lichamelijk goed, de hele mens betreffende en, zoals alle 

goederen van deze zelfde orde, voor misbruiken vatbaar. Als goed en als gave Gods moet de 

lichamelijke schoonheid worden gewaardeerd en verzorgd, zonder dat zij van de andere kant als 

plicht voorschrijft buitengewone middelen aan te wenden.” 

Juist plastische chirurgie als een buitengewoon middel deelt in de nood van de beperktheid van 

middelen die allereerst genezing naar lichaam en geest moet dienen alvorens louter te worden 

gebruikt voor esthetische perfectionering van mensen die het kunnen betalen. 

Het belang van plastische chirurgie vindt tegen de achtergrond van deze visie op lichamelijkheid een 

extra dimensie waar we het kerstmysterie vieren als menswording van God en wel in de concrete 

lichamelijkheid waarin de schoonheid die God eigen is een bijzondere uitdrukking krijgt, aldus pastor 

Flohr. 

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 



- Welke religieuze waarde mag worden toegekend aan lichamelijke perfectie en de bevordering 

daarvan en waar liggen de grenzen?  

- Wat zegt reclame die gebruik maakt van lichamelijke perfectie-idealen over de waardering 

van de goederen die daarin worden aangeprezen?  

- Hoe verhouden zich medische, esthetische en psychische indicaties voor een moreel 

toelaatbare plastische ingreep tot elkaar? Wat zou uit algemene middelen moeten worden 

betaald?  

- Wat doet plastische chirurgie met de eigen identiteit van een persoon en het sociaal verkeer? 

- Waar liggen verschillen en overeenkomsten met ornamenterende ingrepen op het lichaam 

zoals bewuste vergroeiingen (lange nek bij vrouwen) bodybuilding en tatoeages?   

  

  

 


