
Nasser Nadjmi (44) werd
geboren in Iran en kwam na de
Iraanse revolutie van 1979 met
een studiebeurs naar Vlaande-
ren. Nu is hij maxillofaciaal
chirurg, gespecialiseerd in chi-
rurgie van mond, kaak en aan-
gezicht. Nadjmi opereert veel
schisispatiëntjes, kinderen die
geboren zijn met een gespleten
bovenlip. In Nadjmi’s filosofie
moeten die operaties in meer-
dere stappen gebeuren. ‘Ik doe
een ingreep, laat vervolgens de
natuur haar werk doen en zet
dan een stapje verder’, zegt
Nadjmi. ‘Er zijn in Europa tien-
tallen technieken om kinderen
met een afwijking aan het ge-
zicht te opereren. Ik heb mijn
eigen werkwijze gecreëerd.’

Onze samenleving is geob-
sedeerd door perfecte licha-
men. Een afwijking wordt niet
geduld.

‘We leven in een zeer com-
petitieve maatschappij, dat
klopt. Mooiere mensen krijgen
meer kansen, dat is weten-
schappelijk bewezen. Mijn job
bestaat erin mensen er te doen
uitzien zoals ze zich voelen. Dat
is iets anders dan zuiver plasti-
sche chirurgie. Bij gaat het om

een combinatie van esthetiek
en functionaliteit.’

U werkt hard. Hoe hard?
‘Minimaal zestig uur per

week. Ik verricht ook veel we-
tenschappelijk onderzoek. De
helft van mijn verlofdagen gaat
op aan congressen en buiten-
landse missies. Tijdens die mis-
sies ga ik geregeld naar Afrika
of Azië om mensen gratis te
opereren. Daar opereer ik tot
twintig uur per dag, veertig tot
vijftig mensen per week. Soms
behandel ik mensen van veer-
tig jaar die nog altijd een open
gezicht hebben. Die operatie
verandert hun leven. Dat werk
in Afrika en Azië geeft me ener-
gie om ook hier in België te
kunnen werken. Wij leven na-
melijk in een maatschappij van
luxe. Ik wil onze problemen
hier niet banaliseren, maar je
moet alles in zijn context kun-
nen plaatsen.’

Wat doet u om stoom af te
blazen?

‘Bij mijn twee kinderen zijn,
is voldoende. Een wandeling
maken en naar de opera gaan, is
ook goed. Ik denk niet dat er
veel mensen zijn die van hun
hobby hun job kunnen maken.
Ik heb dat geluk. Wel heb ik

heel veel geïnvesteerd in dit be-
roep. Tijdens mijn opleiding
heb ik mijn ouders maar twee
keer in tien jaar gezien.’

Zou u iets willen verande-
ren aan uw eigen gezicht?

‘(lacht) Dat ben ik niet van
plan. Er zijn mensen die lijden
aan de Body Dysmorphic Dis-
order en daardoor voortdurend
ontevreden zijn over hun li-
chaam, maar ik niet. Ik heb ook
niet snel een oordeel klaar over
iemand die iets aan zijn li-
chaam wil laten veranderen.
Als een actieve vrouw een be-
drijf leidt en ’s morgen op het
werk systematisch de vraag
krijgt of ze slecht geslapen
heeft, terwijl ze bruist van de
energie, kan ik best begrijpen
dat ze iets aan haar gezicht wil
laten doen.’

Er zijn toch ook mensen
die er alles aan doen om niet

‘Ik verander
mensen niet, 
ik verbeter ze’
Zijn specialiteit: kindjes met een gespleten
bovenlip. Zijn filosofie: de natuur haar werk
laten doen. Gezichtschirurg Nasser Nadjmi
toont leven en werk in ‘De Chirurgen’.

TOM DE LEUR

De chirurgen: Vitaya, 20:35

‘Het grootste
compliment is als
vrienden of
familieleden van de
patiënt zien dat er
iets veranderd is,
maar niet precies
weten wat’
NASSER NADJIMI
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BBC 2

7:00 Breakfast 10:00 Lifegivers
10:45 Homes Under the Ham-
mer 11:45 To Buy or Not to Buy
12:30 Sun, Sea and Bargain
Spotting 13:15 Cash in the Attic
13:45 Nieuws, regio en weer
14:20 High School Musical 2
16:05 Bedknobs and Broom-
sticks 18:00 Doctor Who 19:00
Nieuws, regio en weer 19:30 In
Search of England's Green and
Pleasant Land. Landelijke land-
schappen. 20:00 The ONE Show.
Dagelijks magazine. 20:30
Watchdog. Consumentenmaga-
zine. 21:00 EastEnders. Soap.
21:30 Panorama. Reportagema-
gazine met Jeremy Vine. 22:00
King Arthur. Avonturenfilm
van Antoine Fuqua (VS/IRL/GB-
2004). 23:55 Nieuws, regio en
weer 0:10 Inside Sport 0:40
Raising Helen 2:35 Sign Zone
5:35 BBC News (tot 7:00)

BBC 1

7:00 CBeebies: 7:00 Tikkabilla
7:30 Teletubbies 8:00 CBBC 12:20
Blackbeard's Ghost 14:00 Mo-
toGP 15:15 Heir Hunters 16:00
Murder, She Wrote 16:45 Flog It!
17:30 A Question of Genius 18:15
Escape to the Country. 19:00
Eggheads. Quiz. 19:30 Great
British Menu. Kookwedstrijd.
20:00 Legends: The Motown
Invasion. Documentaire (BBC
Four, 2009) over de twee
sleutelmomenten waarop de
zwarte dansmuziek voor het
eerst op het Brits publiek werd
losgelaten. 21:00 Railway Walks.
21:30 Nigella Express. Kooktips
en snel-klaar-recepten. 22:00
Heroes. Actieserie. 22:45 The
Hairy Bikers. 23:00 Stewart
Lee's Comedy Vehicle. 23:30
Almost Famous Again. 0:25 The
Wire 1:20 BBC News 5:00 School-
televisie (tot 7:00)

RTBF LA UNE

6:00 Ochtend-tv 12:00 Table des
terroirs 12:05 Les feux de
l'amour 13:00 Journaal 13:45
Télétourisme 13:55 Derrick 14:55
La crise 16:35 Arabesque 18:30
Le 6 minutes 18:45 Au quotidien
19:20 Monsieur Dictionnaire
19:30 Journaal 20:20 Lucas
fourmi malgré lui 21:50 Enlevés
22:50 Affaires à suivre 23:20 50°
Nord 0:05 Nacht-tv (tot 6:00)

7:00 Ochtend-tv 13:00 Kinder-tv
15:30 C'est pas sorcier 16:00
Kinder-tv 17:55 Toute une
histoire 18:55 Plus belle la vie
19:25 30 Rock 19:50 Un gars, une
fille 20:05 Studio 1 La tribune
22:05 Un gars, une fille 22:30 Le
12 minutes 22:45 Le meilleur du
classique 23:50 OpinionS - CSC
0:20 Nacht-tv (tot 7:00)

RTBF LA DEUX

RTL-TVI

8:30 Dag-tv 15:25 Seconde
chance 15:50 Off Prime 16:20 Top
models 16:50 Numb3rs: la loi
des nombres 17:40 Un dîner
presque parfait 18:20 Faisons
gagner la vie! 18:30 Septante et
un 19:00 Nieuws 19:35 RTL posi-
tif 19:45 Images à l'appui 20:15
TV Belgiek 20:20 Johnny English
21:55 Super nanny 23:00 The
Priests 0:05 Nacht-tv (tot 8:30)

8:00 Dag-tv 17:25 Chapeau melon
et bottes de cuir 18:15 Argen-
tinien - Der Kampf der Wichi
19:00 Vienne, le zoo impérial
19:30 Arte culture 19:45 Arte info
20:00 Sarah und die Küchen-
kinder 20:45 Der Messias/Le
Messie 23:25 Musica 0:20 Arte
culture 0:25 10.000 av. J.-C. 1:50
Nacht-tv (tot 8:00)

ARTE

TF 1

6:00 Ochtend-tv 11:55 Attention
à la marche! 13:00 Journaal 13:55
Un flic à la maternelle 15:55
Beethoven 5: Beethoven et le
trésor perdu 17:35 Las Vegas
18:25 À prendre ou à laisser
19:10 La roue de la fortune 20:00
Journaal 20:45 Joséphine, ange
gardien 22:30 New York, section
criminelle (2 afl.) 0:15 L'em-
preinte du crime 1:05 Nacht-tv

6:00 Dag-tv 13:00 Journaal 14:05
Toute une histoire 15:10 Un cas
pour deux (Ein Fall für zwei)
16:20 Joyeuses Pâques 18:05
Incroyables expériences 19:05
N'oubliez pas les paroles! 20:00
Journaal 20:35 FBI, portés dis-
parus (3 afl.) 22:50 Good Night,
and Good Luck 0:20 Expression
directe 0:30 Nacht-tv (tot 6:00)

FRANCE 2
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In de finale van Beauty & de
Nerd vorige week kwamen de
Gentse nerd Bart Vanryckeg-
hem en zijn Nederlandse beauty
Sanne Sont als winnaars uit de
bus. Het duo mocht naar huis
met 25.000 euro. Sommige beau-
ty’s en nerds moesten Thailand
al snel verlaten en zijn nu be-
nieuwd naar de lotgevallen van

de andere duo’s. Mathias Cop-
pens en Bridget Maasland roe-
pen daarom alle kandidaten sa-
men voor een reünie. De beau-
ty’s en nerds worden voor de
laatste keer ondergedompeld in
de sfeer van Thailand en bekij-
ken samen zowel de hoogtepun-
ten als nooit eerder vertoonde
fragmenten uit de reeks. (DKC)

Beauty & de nerd: VTM, 20:35 

Nerds en beauty’s 
houden reünie 

Wat bezielt iemand om te
blijven voetballen, ook al ris-
keert hij te sterven op het veld?
Een antwoord krijgt u vanavond
in Belga Sport. Die is vandaag
immers gewijd aan voormalig
Germinal Beerschot-speler
Khalilou Fadiga. In 2003 stelden
de dokters van zijn toenmalige
club Inter Milaan hartritme-
stoornissen vast bij Fadiga. Na
een openhartoperatie maakte de
Senegalese middenvelder zijn
comeback, maar tijdens een op-
warming zakte hij plots in el-
kaar en moest hij gereanimeerd
worden. De wereldbefaamde

hartspecialist Pedro Brugada
zorgde voor de oplossing: Fadi-
ga kreeg als eerste profvoetbal-
ler ter wereld een defibrillator
ingeplant in zijn borstkas. (DKC)

Belga Sport: Canvas, 21:10 

Voetballen met gevaar 
voor eigen leven 

Khalilou Fadiga. ©pn

Acteur Carl Ridders, bekend
als Woppy uit Wizzy en Woppy en
dokter Koen Laenen in Spoed,
pleegde op 7 december 2008 eu-
thanasie in zijn huis in Antwer-
pen. De 50-jarige acteur, die
door de ongeneeslijke spierziek-
te ALS aan een rolstoel was ge-
kluisterd, wou niet langer afta-
kelen. De laatste maanden van

zijn leven waakten zijn vrienden
erover dat hij thuis kon blijven
wonen en de nodige verzorging
kreeg. Eén van hen was fotogra-
fe Lieve Blancquaert. Reporta-
gemaker Joeri Vlekken bundel-
de al hun ontmoetingen en hun
gesprekken over zijn geplande
dood tot een aangrijpend por-
tret. (DKC)

Puur persoonlijk: Canvas, 22:05 

Carl Ridders over afscheid
nemen van het leven

ouder te worden?
‘Je hart en je ziel worden

niet oud, maar je uiterlijk wil
soms niet mee. Het is een groot
misverstand dat mensen willen
veranderen omdat ze aanstu-
ren op chirurgie. Tachtig pro-
cent van de mensen die naar
mij komen, willen niet veran-

deren, ze willen er béter uit-
zien. Dat is een groot verschil.
Ik wíl mensen ook niet veran-
deren, ik wil ze verbeteren zon-
der dat ze hun eigenheid verlie-
zen. Als iemand mij vraagt wat
ik aan hem of haar kan veran-
deren, kan ik die persoon niet
helpen. Het grootste compli-

ment na chirurgie is niet: Heb jij
een facelift gehad? Het grootste
compliment is als vrienden of
familieleden van de patiënt
zich afvragen of die persoon
een nieuwe bril heeft of naar de
kapper is geweest. Dat ze zien
dat er íets veranderd is, maar
niet precies weten wat.’

Nasser Nadjmi: ‘Mijn werk in Afrika geeft me energie om ook hier in België te kunnen werken.’ ©Wim Kempenaers 
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6:00 Dag-tv 13:40 Inspecteur
Derrick 14:50 Don Camillo...
Monseigneur! 16:50 Faut rigoler!
17:05 Zorro 17:30 Des chiffres et
des lettres 18:05 Questions pour
un champion 18:40 Journaal
20:00 Tout le sport 20:10 Plus
belle la vie 20:35 Quand la télé
joue le jeu 22:30 Journaal 22:55
Tout le sport 23:00 La Baule-les-
Pins 0:35 Nacht-tv (tot 6:00)

8:30 Dag-tv 16:00 Gewichtheffen.
EK in Boekarest (herh.) 17:00
Snooker. 18:00 Eurogoals. 18:45
Eurogoals (herh.) 19:00 Gewicht-
heffen. EK in Boekarest (herh.)
20:15 Diverse sporten. 20:30
Armworstelen. 21:00 Worstelen.
22:25 Diverse sporten. 22:30
Vechtsport. 23:30 Eurogoals. 0:15
Gewichtheffen. (tot 1:30)

FRANCE 3

EUROSPORT

5:30 Dag-tv 14:50 TKKG - Das
Geheimnis um die rätselhafte
Mind-Machine 16:40 Nieuws
16:50 Der Hauptmann von Kö-
penick 18:20 Nieuws 18:30 Das
heiße Leben der Schneeaffen
19:15 Mein Mekong (2/2) 20:00
Nieuws 20:15 Tatort 21:45 Im
Bann des Yukon (2/2) 22:30
Dagthema's 22:45 Varg Veum -
Begravde Hunder 0:10 Nacht-tv

5:30 Dag-tv 14:15 That Touch of
Mink 15:50 Alisa 17:25 Nieuws
17:30 Am Anfang war die Liebe
19:00 Nieuws 19:15 Wilkommen
in New York 19:30 Terra X 20:15
Entscheidung des Herzens 21:45
Nieuws 21:50 Das Echo der
Schuld 23:30 Nieuws 23:35 The
Count of Monte Cristo 1:45 Mo-
ments 3:15 Nacht-tv (tot 5:30)

ZDF

RAI UNO

6:00 Ochtend-tv 11:30 Nieuws
11:35 Occhio alla spesa 12:00 La
prova del cuoco 13:30 Nieuws
14:00 Economische rubriek 14:10
Il re dei re (King of Kings) 16:55
Nieuws 17:05 Oltre l'oceano
(Jenseits des Ozeans) 18:50
L'eredità 20:00 Nieuws 20:30 Af-
fari tuoi 21:10 X Factor - finale
0:15 Nieuws 0:20 Sottovoce 0:50
Nieuws 1:30 Nacht-tv (tot 6:00)

6:00 Dag-tv 16:20 Amar en tie-
mpos revueltos 17:15 España en
24 h 18:00 Nieuws 18:30 Crónicas
19:15 Spaanse les 19:35 Recetas
de cocina 19:50 Cuéntame cómo
pasó 21:00 Nieuws 21:45 El tie-
mpo 21:50 Españoles en el mun-
do 22:45 Comando actualidad
23:30 La noche en 24 horas 1:15
La mandragora 2:00 Nacht-tv

TVE

KANAALZ

TCM

6:00 Dag-tv 14:00 Hearts of the
West. Komedie (VS-1975). 15:40
The Adventures of Don Juan.
Mantel- en degenfilm (VS-
1948). 17:30 Son of Lassie.
Avonturenfilm (VS-1945). 19:10
Travels with My Aunt. Tragiko-
medie (VS-1972). 21:00 Kelly's
Heroes. Oorlogsfilm van Brian
G. Hutton (VS-1970). 23:20 Point
Blank. Misdaadfilm (VS-1967).
0:50 The Barretts of Wimpole
Street. Drama van Sidney A.
Franklin (VS/GB-1957). 2:35
...tick...tick...tick.... Drama (VS-
1970). 4:10 Clash by Night.
Drama (VS-1952). (tot 6:00)

12:00 GolfZ 12:12 Route Z -
Ardennen 12:27 Compilatie Han-
delsroute China 12:42 De Water-
bouwers 12:52 Herhalingen

NATIONAL GEOGRAPHIC

6:00 Dag-tv 18:30 Remarkable
Vets 19:00 Animal Inspectors
19:30 Zoo Tales 20:00 Jesus: The
Man from Nazareth 22:00 Se-
crets of the Cross 23:00 Digging
the Bible 0:00 Nacht-tv 

6:30 Dag-tv 21:00 Airline 21:30
Coronation Street 22:00 Hell's
Kitchen 23:00 Nieuws 23:15 Al
Murray's Multiple Personality
Disorder 23:45 Jurassic Park III
1:20 Nacht-tv (tot 6:30)

6:00 Dag-tv 18:00 International
Desk 19:00 World Report 19:30
iReport for CNN 20:00 Quest
Means Business 21:00 World
News Europe 23:00 BackStory
23:30 World Sport 0:00 Nacht-tv

ITV-MERIDIAN

CNN
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Een gouden tip voor wie Sis-
ka Schoeters van Studio Brussel
wil verleiden: begin niet over
Studio Brussel. Jelle De Beule,
Bart Cannaerts en Philippe Geu-
bels zijn bij deze gewaarschuwd
voor ‘Mag Ik U Kussen?’.

Siska Schoeters (26) is vol-
gens de makers van Mag Ik U
Kussen? eigenares van de mooi-
ste ogen van Vlaanderen en ‘de
feminiene rots in de hippe bran-
ding van Studio Brussel’. Zij
wordt verleid door Jelle De Beu-
le, Bart Cannaerts en Philippe
Geubels. Drie mannen met hu-
mor, vindt Schoeters: ‘Het klopt
dat vrouwen humor belangrijk
vinden, het kan deuren openen.’

Lang geleden dat je nog bent
versierd?

Siska Schoeters: ‘Griezelig
lang geleden, vrees ik. Mogelijk
omdat er geen interesse is, hope-
lijk omdat ik er niet echt voor
opensta. Ik heb het meestal niet
door als iemand mij versiert. Ik
beschouw het meestal als een
lollig gesprek.’

Is er een foute manier om Sis-
ka Schoeters aan te spreken?

‘Begin alsjeblieft niet over
radio. Zeg niet: hoe is dat eigen-
lijk, zo voor Studio Brussel wer-
ken? Dan denk ik: ga naar huis.
Dat is té evident. Zwijg over mijn
werk en praat liever over dat van
jou. Ik kan iemand heel snel
screenen, dat zeg ik er meteen
bij. Te veel over jezelf praten is
verschrikkelijk, net als te zelfze-
ker zijn, slechte humor en pra-
ten over geld. Ik vind geld niet
belangrijk. Toch niet als ge-
spreksonderwerp.’

Is dit geen goeie opener: ‘Sis-
ka, wil je iets drinken?’

‘Hangt ervan af of ik dorst
heb. Kan best, hoor.’

Heb je zelf al iemand verleid?
‘Geen idee. Moet zoiets niet

van twee kanten komen? Ik heb
nooit gezegd: die kerel vind ik
knap, die wil ik hebben. Dat
durf ik niet. Ik denk trouwens
niet dat vrouwen zo tewerk
gaan. Zou een man dat leuk vin-
den: zo’n vrouw die op hem af-
komt en hem versiert? Dat lijkt
me nogal heftig.’

De winnaar gaat je vanavond
vragen of hij je mag kussen. Ga
je dat doen?

‘Het is min of meer de af-
spraak dat ik de winnaar op de
mond kus. Ik wil dat wel doen,
maar het blijft een beetje raar. Ik
hou er altijd rekening mee dat
mijn moeder kijkt. Ik geef toe dat
ik er best nerveus over ben, zo-
iets doe je niet zomaar. Er zijn
acteursmilieus waarin ze elkaar
op de mond kussen, maar daar
doe ik niet aan mee.’

De makers zeggen dat jij de
mooiste ogen van Vlaanderen
hebt. Heeft een man dat al als
versiertruc gebruikt?

‘Dat zou ik heel goedkoop
vinden. Ze zullen écht iets beters
moeten verzinnen, hoor.’ (TDL)

Mag ik u kussen? 
Canvas, 20:40

Zo versier je de mooiste ogen
van het land
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