
Ze maken ze mooier, geven ze steun, stoppen ze weg, 
toveren ze tevoorschijn of helpen ze op weg. Deze vijf 

mensen maakten van borsten hun werk. 

Boob jobs

interviews Steffi Posthumus 
fotografie Myrthe Giesbers

Ze is de allerlaatste schakel in het proces van borst- 
reconstructie na borstkanker: dermatograaf Anh Ly  
tatoeëert tepels, zo realistisch dat zelfs Instagram ze 
niet van echt kan onderscheiden. 
Anh (44): ‘Ik wilde al heel lang een opleiding permanente  

make-up doen, alleen waren die er in Nederland niet. Ik dacht 

erover om het vak in Vietnam te leren. Daar is permanente 

make-up heel gewoon. Mensen werken hard en wonen klein. 

Ze hebben letterlijk de tijd en ruimte niet om hun make-up te 

doen, dus laten ze het tatoeëren. Net op het moment dat ik 

een ticket wilde boeken, hoorde ik dat Irma Hulscher de eerste 

allround pmu-opleiding van Europa begon. Ik sprong een gat  

in de lucht, totdat ik de prijs zag: tienduizend euro voor tien  

maanden. De twijfel sloeg toe. Was dit het wel waard? Het vak 

areola- en tepelpigmentatie gaf de doorslag. Ik had er nog 

nooit van gehoord, maar ik was meteen geraakt. Toen ik twaalf 

jaar oud was, is er een tumor uit mijn borst gehaald. Een goed- 

aardige, gelukkig, maar ik heb er wel een litteken en ongelijke 

borsten aan overgehouden. Dat ik anderen na de opleiding zou 

kunnen helpen zo’n rottijd van borstkanker af te sluiten, leek 

me prachtig. 

Eerst was het oneindig veel tepels tekenen op papier. Spelen 

met kleuren, donker en licht om zo een 3D-effect te creëren. 

Daarna was het oefenen met naalden op latex en daarna op 

varkenshuid; dat komt het meest overeen met mensenhuid. 

De eerste keer dat ik op een dame ‘werkte’ weet ik nog goed. 

Ik was dagen van tevoren al zenuwachtig. Kan ik wel aan de 

verwachtingen voldoen? Ze heeft al zo veel meegemaakt. Dit 

kan niet meer worden uitgewist, het moet goed gaan. Dat ging 

het gelukkig, al zie ik nu – tien jaar later – wel verschil. In het 

begin wilde ik het te netjes doen. Maar een echte tepel heeft 

iets rommeligs. Om een tepel natuurlijk te laten lijken, moet hij 

juist niet perfect zijn. Blijkbaar lukt me dat nu heel goed, want 

als ik mijn werk op social media plaats, worden de foto’s door 

Facebook en Instagram verwijderd. Mijn account is zelfs een 

keer geblokkeerd. Ze zien tepels als iets pornografisch. Slaat 

sowieso nergens op, maar in mijn werk al helemaal niet. Ik zie 

het maar als een compliment: de tepels die ik maak zijn niet 

van echt te onderscheiden. Los van het resultaat is het mij 

vooral te doen om de vrouwen die bij mij komen. De een komt 

vrolijk binnen, blij dat dit de laatste stap is van een akelige tijd, 

de ander somber omdat ze nog niet kan accepteren dat dit haar 

is overkomen. Het is aan mij om hun behoefte aan te voelen en 

naar ze te luisteren. De een loopt na de eerste sessie tepel- 

pigmentatie al stralend de deur uit, de ander lukt dat niet; daar 

is het een te droevige periode voor geweest. Dat snap ik. Het 

heeft tijd nodig. De behandeling bestaat gelukkig altijd uit  

twee sessies, soms drie. Het gaat mij er vooral om hoe ze 

binnenkomen bij de tweede sessie: wanneer de eerste sessie 

geheeld is en we het ‘af’ kunnen maken. De glimlach en de 

glinstering die ik dan in hun ogen zie door het zelfvertrouwen 

dat ze hebben teruggekregen, dát zijn voor mij cadeautjes.’ ju
m

ps
ui

t 
B

er
sh

ka
, k

et
tin

g 
Ti

ts
 S

to
re

, o
or

be
lle

n 
A

nn
a 

+
 N

in
a

34



ja
s 

M
an

go
 V

io
le

ta
, b

eh
a 

E
w

a 
M

ic
ha

la
k 

vi
a 

S
up

er
B

ra
, k

et
tin

g 
Ti

ts
 S

to
re

, o
or

be
lle

n 
B

y1
O

ak

Van een meetlint moet ze niets weten. Brafitter  
Marjolein van Wegen ziet met het blote oog  
welke behamaat je hebt. En nee, dat is meestal niet 
de maat die je dacht. 
Marjolein (30): ‘Ik werk sinds een jaar bij lingeriewinkel Super-

Bra. Daar trainen ze de brafitters om op het blote oog te ‘meten’. 

Hiervoor had ik nog nooit in de lingeriebusiness gewerkt. Ster-

ker nog: ik vond lingerie helemaal niet zo leuk, omdat het me 

nooit goed zat. Ik dacht dat ik een heel moeilijke maat had. Bij 

SuperBra leerde ik het tegendeel: ik heb met mijn 80J juist een 

gangbare maat. Daar werken is een feestje. Ik ben de hele dag 

met borsten bezig. Te gek, maar lang niet altijd vrolijk. Er hangt 

zo veel emotie rond borsten en lingerie: blijheid, maar ook boos-

heid en verdriet. Wat wil je ook: iedereen heeft er een mening 

over. Te groot, te klein, te slap, te stevig, te puntig, te plat, je mag 

ze laten zien, maar ook weer niet. Als brafitter moet je opgewas-

sen zijn tegen die emoties. Gelukkig voelen de meeste mensen 

zich snel op hun gemak bij mij. Ik vind het fijn dat ik vrouwen kan 

helpen op een liefdevolle manier naar hun lijf en borsten te  

kijken. Er is niks mis met je lijf. Lingerie kan lekker zitten. Echt. 

Het draait gewoon om de juiste pasvorm. Dat valt niet met een 

meetlint te bepalen. Een meetlint meet namelijk wel een brede 

rug, maar niet of die rug vooral uit zacht vet of harde spieren 

bestaat. Je borsten kunnen rond zijn of druppelvormig, ver uit 

elkaar staan of dichtbij elkaar, al dat soort nuances dragen bij aan 

Er hangt zo veel  
emotie rond lingerie: 

blijheid, maar ook 
boosheid en verdriet 

je omvangsmaat en cup. Iemand die heel petite is en denkt een 

70A te dragen, heb ik weleens gefit op 60F. Sommige vrouwen 

vinden dat vreselijk, terwijl: je borsten zijn in die passessie niet 

opeens veranderd. Maar als je de maat liever niet weet, vind ik 

dat ook prima en vertel ik ’m gewoon niet. Het gaat ons erom 

dat je comfortabel bent in je lingerie. Of dat nou is omdat het 

functioneel is of omdat je je er sexy in voelt. 

Ik doe dit werk nog niet zo lang, maar het is inmiddels een  

tweede natuur geworden. Van de zomer liep ik over straat en 

fitte ik de langslopende vrouwen in mijn hoofd: 85G, 60J, 75E. 

Hetzelfde gebeurt als ik een film kijk en iemand zich uitkleedt. 

Op feestjes doet dit werk het altijd goed, mensen vinden het om 

een of andere reden ongelooflijk boeiend. ‘Oeh, je werkt met 

borsten,’ ‘Heb ik de verkeerde maat?’ Ik praat liever niet over 

goed of verkeerd. Dan lijkt het net alsof vrouwen iets fout doen. 

Er is gewoon te weinig kennis over. Ik zeg liever: het zou een 

andere beha mogen zijn, eentje die beter past. 

Een van de mooiste momenten was met mijn moeder. Zij vond 

haar borsten niet mooi, want: groot. Totdat ik haar een goed  

passende beha aantrok. Een wereld van verschil, zo vond ze haar 

borsten wél mooi. Vroeger droeg ze beha’s helemaal af voordat 

ze eindelijk eens nieuwe kocht. Nu heeft ze er in een jaar al vijf 

gekocht en is ze elke keer weer in jubelstatus. Moeilijke maten  

bestaan niet. Zo veel mensen als je op straat ziet lopen, zo veel 

maten zijn er ook.’  
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Er kwamen vrouwen 
bij ons binnen die 
met zakjes rijst in 

hun beha liepen

Norman van Beek was jarenlang werkzaam in 
3D-printers. Wie had gedacht dat hij daar ooit honderden 
borstprotheses mee zou printen? Hij niet, in elk geval.
Norman (52): ‘Als je me vier jaar geleden had verteld dat ik nu 

fulltime met borsten bezig zou zijn, had ik je waarschijnlijk 

schaapachtig aangekeken. Ik was werkzaam in 3D-printers en 

scanners, iets totaal anders, maar juist dat werkveld heeft me 

nu hier gebracht. In 2017 is mijn linkerborst geamputeerd. Er 

zaten vier goedaardige tumoren in. De operatie viel tegen; er 

werd meer weggehaald dan gepland en ik bleef zitten met een 

litteken van mijn middenrif tot aan mijn oksel. Er liep veel 

wondvocht uit en het genas daardoor traag. Om dat proces wat 

te versnellen, printte ik een contramal van mijn borst die  

gericht tegendruk kon geven. Hij paste precies. Opeens viel 

het kwartje: waarom bestaat dit nog niet voor vrouwen? Voor 

hen is de impact van een borstamputatie veel groter dan voor 

mij. Ik werd even aangekeken op het strand – nou ja, dat dacht 

ik vooral – maar er groeit borsthaar over mijn litteken heen en 

met kleren aan zie je er niets van. Voor vrouwen ligt dat heel 

anders. Bovendien krijgen ‘maar’ 150 mannen per jaar te horen 

dat ze borstkanker hebben, tegenover 17.000 vrouwen per jaar. 

Negentig procent van die vrouwen wordt geopereerd. Een  

borstreconstructie is niet voor iedereen mogelijk. Ook kiezen 

sommige vrouwen er bewust voor geen reconstructie te on-

dergaan. In beide gevallen ben je toegewezen op de standaard 

uitwendige borstprotheses: ook wel bekend als kipfilets of 

breiborsten. Dat kon beter, leek me. Dus ben ik mijn 3D-print- 

prothese door gaan ontwikkelen. Dat was nog best lastig. Zo’n 

prothese is al snel te zwaar. Je zou denken: maak hem even 

zwaar als de originele borst, maar zo werkt het niet. Wat aan je 

lichaam vastzit, voel je niet. Denk maar aan je hoofd: dat is al 

snel vijfenhalve kilo, maar dat je die de hele dag meezeult, 

merk je niet. Dat is anders dan als je de hele dag vijfenhalve 

kilo aan losse gewichten draagt. 

We hebben zeker twee of drie dozen vol mislukte protheses 

staan, maar inmiddels hebben we de goede manier gevonden. 

Het is ontzettend dankbaar werk. Er zijn vrouwen bij ons bin-

nengekomen die met zakjes rijst in hun beha liepen omdat ze 

alles al hadden geprobeerd en niks paste. Standaard protheses 

schuiven vaak alle kanten op, dat zit niet lekker en voelt ook 

onprettig en niet vrouwelijk als je inkijk hebt. Het gaat de meeste 

vrouwen vooral om het comfort en het vertrouwen dat je het 

niet ziet. In principe kunnen we de protheses er precies zo uit 

laten zien als je zou willen: de kleur, de grootte van het tepelhof 

en de tepel. Net als in photoshop. Binnenkort komt er een 

vrouw langs bij wie beide borsten moeten worden geampu-

teerd. Voor de operatie maken wij alvast foto’s en scans, zodat 

we haar borsten zo goed mogelijk na kunnen maken. Dat wij 

iets kunnen maken wat wél goed past en vrouwen hun zelfver-

trouwen weer een beetje teruggeeft, is fantastisch.’ ov
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Ik ben er om  
moeders te helpen 

met voeden, niet  
om te oordelen

Als lactatiekundige IBCLC weet Olga Horsman van 
MamaMelk alles van borstvoeding. Maar denk maar 
niet dat het bij haar kinderen van een leien dakje ging. 
Al dronk de oudste wel tot zijn vierde.
Olga (37): ‘Als verloskundige vond ik het altijd al leuk om te be-

geleiden bij borstvoeding, maar ik wist ook dat er nog een hoop 

te leren viel. Toen ik eenmaal aan de opleiding lactatiekunde 

begon, ging er een wereld voor me open. Pas als je weet hoe 

een baby werkt, hoe een borst werkt en hoe melkproductie op 

gang komt, weet je ook hoe borstvoeding werkt en kun je pro-

blemen oplossen. Het grootste misverstand? Dat wij het beter 

weten dan de baby. Ik zie moeders hun borst vormen en in het 

mondje duwen, het hoofdje sturen, pushen en gefrustreerd  

raken dat het niet lukt. Of met hun voeten trappelend van de 

pijn zich zitten te verbijten omdat hun baby eindelijk drinkt. Dat 

is echt niet de bedoeling en ook nergens voor nodig. Baby’s 

volgen hun instinct, die voelen meestal prima aan wat, hoe en 

wanneer ze iets willen. Laat hen maar naar de borst komen in 

plaats van andersom. Als de moeder ontspannen is, is de baby 

dat ook en gaat het allemaal een stuk makkelijker. 

Moedermelk is zo magisch, iets natuurlijkers bestaat niet: het is 

mensenmelk voor mensenbaby’s. We zijn zoogdieren, ons 

moederlijf is daarvoor gemaakt. Echt, iedereen kan het. Maar 

vijf procent van de vrouwen heeft te weinig klierweefsel om 

voldoende melk te maken. Los van voeding, is een borst ook 

een ontspannende plek, je baby hecht zich en komt er tot rust. 

Het is niet voor niets dat ze precies dan ontzettend gaan zitten 

poepen. Als je me vijftien jaar geleden had verteld dat ik zo’n 

oermoeder was geworden, had ik je keihard uitgelachen. Toen 

was het lang leve de lol, uitgaan in Amsterdam en was mijn 

decolleté vooral vrouwelijk in plaats van functioneel. Nu vind ik 

het een enorme kick om mijn kinderen te zien groeien op mijn 

eigen melk. Natuurlijk heb ik ook uitdagingen gehad: moeite 

met ontspannen, gevoelige tepels, aanlegproblemen door een 

korte tongriem. Bij ieder kind is het weer even wennen, ook 

voor een lactatiekundige. Er is niet één manier. Ik heb drie jon-

gens, ieder met een ander karakter. Maar bij alle drie heb ik wel 

de wens om ze minimaal twee jaar borstvoeding te geven, de 

oudste heeft zelfs vier jaar bij me gedronken. Gewoon, tegelijk 

met de tweede: tandemvoeden. Het is zo goed voor je kindje 

en voor jezelf als vrouw. Daar ben ik heel strijdbaar voor. Als ik 

niet voldoende melk zou produceren, had ik donormelk over- 

wogen. Veel mensen vinden dat raar, maar voor mij persoonlijk 

voelt dat logischer dan kunstvoeding. Ik zou mijn kinderen nooit 

kunstvoeding geven. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. 

Het laatste wat ik wil is andere moeders iets opdringen. Als ik 

als lactatiekundige merk dat het voor ouders goed werkt om de 

borstvoeding aan te vullen met kunstvoeding of helemaal over 

te stappen op kunstvoeding, is dat helemaal oké. Ik ben er om 

te helpen, niet om te oordelen.’ 
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Mijn werk doet me 
beseffen: wat ben ik 

blij dat ik in het juiste 
lijf geboren ben

Danaë Kurvers wilde ‘gewoon’ modeontwerper 
worden. Tot haar zus haar broer werd en ze een binder 
maakte om zijn borsten plat te drukken. Nu maakt ze er 
driehonderd per week.  
Danaë (39): ‘Toen ik op de modevakschool zat, ging mijn broer 

in transitie. Zij werd een hij. Maar dat wil niet zeggen dat je 

meteen de volgende dag al wordt geopereerd. Eerst krijg je 

twee jaar lang hormoonbehandelingen en ga je als het andere 

geslacht door het leven. Tot de operatie wilde hij iets hebben 

om zijn borsten plat te drukken. Dus vroeg hij mij of ik een 

topje kon maken. Dat kon ik wel. Al snel werd ik gebeld door 

zijn vrienden: of ik ook zo’n topje voor hen kon maken. Daar 

kwamen weer vrienden van en zo ging het als een lopend vuur-

tje. Er kwamen steeds meer verzoeken bij: of ik ook lange tops 

kon maken, of tops waarmee je kunt zwemmen. Alles wat ik 

verkoop is op aanvraag ontstaan. Trans-Missie is heel organisch 

ontstaan. Ik heb nooit iets aan marketing gedaan, mijn Insta-

gram is om je dood te schamen. De laatste post is van een jaar 

geleden. Toch krijg ik aanvragen van over de hele wereld. Toen 

ik begon, waren dit soort producten nog nergens te koop. Ja, 

in China kon je een paar tops krijgen en in Amerika verkochten 

ze binders voor mannen die borsten hadden door een  

hormoonafwijking. Maar dat was het wel. Inmiddels is er veel 

meer openheid over, al valt er nog een hoop te winnen.  

Wereldwijd is Trans-Missie een van de vijf bedrijven die dit 

soort producten maakt. Hoewel ik inmiddels ook producten 

voor transvrouwen maak – borstprotheses en onderbroeken 

die de penis platdrukken – werk ik toch vooral borsten weg: ik 

maak en verkoop zo’n driehonderd binders per week. 

Veel mensen denken dat grote borsten moeilijker te verbloemen 

zijn dan kleine, maar dat is niet waar. Grote borsten hebben 

meer vetweefsel, waardoor ze vaak zachter zijn en makkelijker 

in te drukken. Kleine, stevige borsten zijn een stuk lastiger te 

modelleren. Los van de verschillende typen borsten, gaat het 

vooral om wat mensen zelf prettig vinden. De een voelt zich 

pas veilig en goed als alles loeistrak zit, de ander krijgt daar 

juist een paniekaanval van. Het is altijd even aftasten, maar in 

de afgelopen achttien jaar heb ik zo veel transvrouwen en 

-mannen en non-binary gezien dat ik nergens meer van opkijk. 

Ik heb ooit een transvrouw met enorme siliconenborsten aan 

een binder geholpen omdat ze voor een begrafenis terug naar 

haar familie in Pakistan moest en ze daar niet wisten dat zij 

geen hij meer was. Soms zijn die persoonlijke verhalen best 

pittig, maar het doet me ook beseffen: wat ben ik blij dat ik blij 

ben dat ik een meisje ben. Dat ik ben geboren in het juiste lijf 

en blij ben met mijn borsten. Ik heb weleens zo’n top gepast, 

dat vind ik een verschrikkelijk gevoel. Niet omdat-ie strak zit, 

maar omdat mijn borsten dan weg zijn. Dat vind ik echt heel 

naar. Het klopt niet. Net zoals het voor de transmannen die hier 

komen niet klopt dat ze wél borsten hebben.’  
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