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Laat dit jou frons?
Woensdag 26 November 2014 2:30 vm.

Terwyl Europeërs begaan is oor plooitjies om hul mond en oë, is 
fronslyne Suid-Afrikaners se grootste bron van kommer oor hul 
voorkoms, skryf Yolandi North. 

Suid-Afrikaners frons so baie 

want hulle het soveel om oor 

bekommerd te wees – en dan 

raak hulle nog méér 

bekommerd oor hul 

fronslyne.

Om die waarheid te sê, 

fronslyne is Suid-Afrikaners se 

grootste bron van kommer 

oor hul voorkoms, het 

onlangse navorsing deur 

Allergan International 

(vervaardigers van dermale 

vullers en ander inspuitings wat plooitjies uitstryk) 

bevind.

Hierna volg fyn lyntjies om die oë (sogenaamde 

“kraaipootjies”) en sakke onder die oë. 

(http://redactor-images-
live.s3.amazonaws.com/547489fcaf9bb8a061000000.jpg)

Wat staan jou te doen wanneer jy al hoe meer 

fronslyne op jou gesig ontdek? Foto: istock 

+
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Ons klimaat is een van die groot sondaars. “Fronslyne 

en plooitjies om die oë word vererger deur die son en 

skerp lig,” sê dr. Jenni Irvine, ’n Johannesburgse dokter 

wat in estetiese prosedures spesialiseer. “Suid-

Afrikaners het ook baie uitdrukkingsvolle gesigte. Let 

’n bietjie op na mense se geanimeerde 

gesigsuitdrukkings wanneer jy gesels – fronse, groot 

oë of ’n glimlag is nie ongewoon nie.”

Ongelukkig is dit ook waar dat Suid-Afrikaners baie 

meer bekommerd is as Europeërs, sê kenners. Ons 

uitdagende, dinamiese lewensomstandighede laat ons 

kwaaier lyk én meer frons. 

“Oor die algemeen het mense baie meer ernstig 

geraak en glimlag ons heeltemal te min,” sê Karlien 

Erasmus, ’n sielkundige van Pretoria. “Bekommernisse, 

spanning, misdaad en ’n gejaagde lewenstyl 

veroorsaak dat mense te maklik net op take en 

probleme fokus en heeltemal te min ontspan. 

“Mense lýk nie net meer bekommerd nie, maar ís ook 

baie keer meer bekommerd.” 

Wat kan jy doen?Wat kan jy doen?Wat kan jy doen?Wat kan jy doen?

“ ’n Beginpunt is om daagliks ’n goeie 

sonbeskermingsroom en sonbril te dra,” sê Irvine. 

“Om meer te fokus op ontspanning sal jou ook minder 

laat frons,” verduidelik Erasmus, wat oefening, 

stokperdjies en ander aktiwiteite wat jou laat goed 

voel, aanbeveel. 

Verder kan dermale vullers en Botox-inspuitings 

fronslyne en ander plooitjies versag. 

Suid-Afrikaners is gesteld daarop dat hulle nie 

onnatuurlik wil lyk nie, het Allergan in sy navorsing 

bevind. Dis te verstane as jy die skrikwekkende foto’s 

van Hollywood-sterre se onnatuurlike gesigte sien.

Dr. Salome Gurgenidze, nog ’n “mooimaak”-dokter en 

medestigter van Radiance for You in 

Johannesburg, beklemtoon die belangrikheid van ’n 

ervare dokter en ’n konserwatiewe benadering.

“Dis belangrik om die vermoë te behou om natuurlike 

emosie uit te druk. Verskeie studies het al bewys ’n 

‘gevriesde’ uitdrukking, soos ’n glimlag wat nie tot by 

jou oë gaan nie, word nie deur die onderbewussyn 

erken nie en lok dus nie die gewenste reaksie uit nie.  SKAKELS © 2014 MEDIA24 - ALLE REGTE VOORBEHOU
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Die uiteindelike doel is om pasiënte se gelaatstrekke te 

verbeter deur ’n negatiewe gesigsuitdrukking te 

verander in ’n positiewe een.” 

Jy wil lyk soos ’n effens mooier, ontspanne en 

selfversekerde weergawe van jouself.

Glimlagte laat almal beter voel Glimlagte laat almal beter voel Glimlagte laat almal beter voel Glimlagte laat almal beter voel 

Behalwe dat jy beter sal lyk, meen kenners dat ’n 

vriendelike gesigsuitdrukking en kosmetiese 

behandelings ’n positiewe invloed op jou geluk, 

gemoedstoestand én selfs sukses kan hê. 

“ ’n Vriendelike gesig gee die boodskap dat dinge 

gemaklik is en ander mense kan ook ontspan in jou 

teenwoordigheid,” verduidelik Erasmus.

Ons reaksie op ander mense is regstreeks verwand aan 

ons interpretasie van hul gesigspiere. Dít is bewys deur 

dr. Paul Ekman, wêreldbekende sielkundige en 

navorser van gesigsuitdrukkings, wat bevind het jou 

gesigspierstelsel beïnvloed jou bui. 

’n Groep Italiaanse navorsers het in 1995 ook die 

sogenaamde “spieël-neurone” ontdek wat veroorsaak 

dat jy onbewustelik iemand anders se emosies 

weerspieël. Dit verklaar waarom jy effens gelukkiger 

voel in die teenwoordigheid van iemand wat glimlag. 

In Junie vanjaar het navorsers aan die Hannover 

Mediese Skool in Duitsland selfs bevind die 

behandeling van gesigspiere (betrokke by emosie) met 

Botox kan verligting bring vir depressielyers. 

Jy moet aangemeld wees op ons webwerf om kommentaar te kan 

lewer. 

Kliek hier om aan te meld (/paywall/paywall/login), of hier om te 

registreer (/subskripsie) indien jy nog nie ’n gebruikersprofiel 

geskep het nie.
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Ons is ten gunste van oop gesprek en wil aan al ons lesers die platform gun 
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om saam te praat. Die “wagwoord” in die kommentaar-afdeling van ons 

webwerwe is respek. Respek vir mede-lesers en die mense en gebeure 

waaroor ons berig. Ons sal nie seksisme, homofobie, rassisme of ander vorms 

van haatspraak duld nie en behou ons die reg voor om kommentaar te 

verwyder. Kortom, speel die bal, nie die man nie.
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