INTERVIEW

"Mensen raken
geëmotioneerd als ze
het resultaat zien."
NAAM ANDRÉ BOOM EIGENAAR VAN DOKTER ANDRÉ BEAUTYWORLD
Dokter André heeft een andere achtergrond dan de meesten van zijn collega's. 'Toen ik 14 jaar was, moest ik
van mijn vader gaan werken in de fabriek van Bruynzeel. Al vrij snel werd ik naar het laboratorium overgeplaatst
en zag ik het verschil tussen de mensen mét en de mensen zónder diploma. Ik besloot in de avonduren naar de
MULO te gaan en vervolgens studeerde ik aan de Analistenschool. In de loop der jaren klom ik op tot hoofdanalist en begeleidde ik promoverende artsen en chemici. Toen ik bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht werkte,
kwam ik in de wandelgangen vaak zieke mensen tegen die me hulpbehoevend aankeken. Ik realiseerde me dat ik
alleen iets voor deze mensen kon doen als zelf ik arts was. Dat motiveerde me om de studie medicijnen te doen.
Na mijn studie werkte ik als verzekeringsarts bij het GAK,
mede omdat dit goed te combineren was met mijn privéleven. In het begin was het werk erg leuk, omdat ik mensen
zowel lichamelijk als geestelijk kon begeleiden en helpen.
Toen GAK overging in UWV werd mijn werk steeds meer
'lopendebandwerk' en bevredigde dit niet langer.'
Waarom koos je voor de overstap van verzekeringsarts naar
cosmetisch arts? 'Op de tennisbaan vertelde een man mij
dat hij een cosmetische ingreep had laten doen met fillers
en vroeg of dat ook iets voor mij was. Ik had er nog nooit
van gehoord, maar het zette me aan het denken.
Niet veel later zat ik weer in de schoolbanken om alles over
dit boeiende vak te leren! Sinds
2012 heb ik mijn eigen praktijk
in Almere en geniet ik enorm
van mijn werk én mijn patiënten.
Mensen raken vaak geëmotioneerd als ze na de behandeling
het resultaat zien. Dat ik met een
relatief kleine ingreep mensen
weer zó tevreden en blij kan
maken, vind ik erg bevredigend!'

'Na een intakegesprek voer ik niet altijd direct een
behandeling uit. Ik vind het belangrijk dat iemand alle
ruimte krijgt om een beslissing te nemen. Als deze persoon
vervolgens terugkomt, weet ik zeker dat het voor ons
beiden goed voelt. Ongevraagd advies aan bijvoorbeeld
kennissen geef ik nooit, want dat vind ik niet gepast.
Wél geef ik advies aan mensen die last hebben van
migraine of tandenknarsen. Botox is namelijk ook erg
effectief bij deze klachten. Daar help ik mensen graag mee.'
'Of ik nog vrije tijd overhoud? Niet veel! Ik volg ook
nog nascholing in mijn vak!', antwoordt André lachend.
'Maar áls ik vrij ben dan ga ik tennissen, een dagje relaxen
in de sauna of tijd doorbrengen met familie. Ook bezoek
ik graag netwerkbijeenkomsten met andere ondernemers.
Ik ken daar veel mensen en word altijd warm ontvangen.'
'Momenteel ben ik bezig met het opzetten van een beauty
centrum waar je allerlei beautydisciplines onder één dak
vindt. Als je bijvoorbeeld een feest of een bruiloft hebt
en je wilt er zo goed mogelijk uitzien, dan kun je hier ook
nog terecht voor je haar, (permanente) make-up, nagels en
meer. Praktisch én een belevenis op beautygebied!'
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