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BO VAN SPILBEECK (59)
HEEFT VIER MAANDEN
NA COMING-OUT NU
ÉCHT VROUWELIJKE
TREKKEN

«Ik ben een gelukkige vrouw nu.» Vier
maanden en drie gezichtsoperaties na
de coming-out van Bo Van Spilbeeck
(59) heeft ze nu écht vrouwelijke trekken. «Het resultaat mag er zijn. Ik voel me
ook vrouwelijker. En niet onbelangrijk:
mensen schatten me tien, vijftien jaar
jonger — mooi meegenomen, toch?»
• SVEN SPOORMAKERS •
Vier maanden
geleden en nu.
«Mijn kaaklijn is
minder hoekig
gemaakt. Mijn
kin verkleind.
Mijn voorhoofd
minder
prominent en
mijn jukbeenderen meer
uitgesproken.
Mijn neus is
ook wat fijner
geworden. En
ik heb een
facelift
gekregen en
wat aan m’n
oogleden
laten doen.»

«Mensen
schatten
me 15 jaar
jonger.
Mooi meegenomen, toch?»
Foto’s VTM, RV

Het was iets over vijf gisternamiddag
toen Bo Van Spilbeeck een selfie postte
op Instagram. Ze zat glimlachend aan
haar computer op de redactie van
VTMNieuws, in een groen-blauw topje
en een jeansjasje. «Weer aan het werk
@vtmnieuws. Nog even wennen aan
mijn nieuwe ik (ook voor de collega’s).
Voel me alvast veel vrouwelijker»,
schreef ze erbij.
Die nieuwe en vooral vrouwelijkere ik
viel op. Het is het resultaat van drie ingrepen die ze sinds haar coming-out als
transgender eind januari heeft ondergaan. «Ik heb geluk gehad: twee maanden eerder dan voorzien kon mijn
gezichtsoperatie al gebeuren — amper
drie weken na mijn coming-out. Er had
een patiënt plots afgezegd en toen kreeg
ik dus telefoon. ‘Zie je het al zitten?’,
vroegen ze mij. ‘Hoe sneller, hoe liever’,
antwoordde ik.»

Bijgeschaafd
De eerste operatie, eind februari, was
meteen de zwaarste. «Alle beenderen in
mijn gezicht zijn bijgeschaafd, om meer
vrouwelijke looks te krijgen», zegt Van
Spilbeeck. «Ze duurde meer dan zes uur
en op het einde zag ik eruit alsof ik een
serieus pak slaag had gekregen. Mijn
kaaklijn is minder hoekig gemaakt. Mijn
kin verkleind. Mijn voorhoofd minder
prominent en mijn jukbeenderen meer
uitgesproken. En mijn neus is wat fijner
geworden. De tweede operatie volgde
een paar weken later. Want minder
beenderen betekent ook: te veel huid.
Dus heb ik een facelift laten doen en mijn
onderste oogleden laten bijwerken. De
derde was niet voorzien, maar dokter
Bart van de Ven van de 2Pass-kliniek in
Berchem vond het toch ook nodig om
mijn bovenste oogleden wat op te
trekken.»

Het resultaat mag er zijn, vindt Van
Spilbeeck. Zag ze er vier maanden
geleden — toen ze voor het eerst als
vrouw op tv kwam —nog uit als iemand
met een mannelijk gezicht, heeft ze nu
zachtere gelaatstrekken. «Iedereen vindt
dat ik er vrouwelijker uitzie — ik ook. Ik
kreeg zelfs een mail van een collega die
me niet meteen had herkend. ‘Dat was
jij toch, hé?’», lacht ze. «En niet
onbelangrijk: mensen schatten me nu
ineens tien, vijftien jaar jonger. Mooi
meegenomen, toch? Het zal nog een
paar maanden duren voor ik mijn
definitieve gezicht heb, want nu is alles
nog wat gezwollen — de laatste operatie
is pas twee weken geleden.»
Het was in januari een schok, toen de
VTM-reporter na 28 jaar als man plots
als vrouw op televisie kwam. Het lokte
een verscheidenheid aan reacties uit, de
ene al wat scherper en smakelozer dan
de andere. Bo Van Spilbeeck wil zich
vooral de veel massalere positieve
respons herinneren.
«Ik heb veel contact met andere transgenders, en met ouders — vooral mama’s
— van transgenders. Ze zeggen me allemaal hetzelfde: dat mijn coming-out
goéd was voor hen en voor het begrip dat
transgenders krijgen. Zelfs mensen die

Mijn coming-out
heeft zín gehad —
niet alleen
voor mij, maar voor
heel veel mensen

Als er één heldin
in dit verhaal is,
dan is het mijn
vrouw. We moeten
wel nog zoeken
naar een nieuwe
invulling van
onze relatie

Toen Van Spilbeeck de buitenwereld liet
kennismaken met Bo, was er thuis —
uiteraard — al lang over gesproken. Vier
maanden later zit het ook daar nog altijd
goed, zegt ze. «Mijn vrouw verdient een
bloemetje — wat zeg ik: héél veel
bloemetjes. Als er één heldin in dit
verhaal is, dan is het Marianne. We
moeten natuurlijk nog zoeken naar een
nieuwe invulling van onze relatie, want
het is natuurlijk allemaal niet evident:
de man waar ze verliefd op is geworden,
is er nu niet meer. Binnenkort gaan we
op vakantie, en daar zullen we hard aan
‘ons’ werken.»
«Ook op mijn werk gaat het prima. Onze
hoofdredacteur Kris Hoflack zei me
meteen dat ik terug op het scherm kon,
wanneer de gelegenheid zich aandiende

ík bewonder, zeggen me dat. Lukas
Dhont, die voor zijn film ‘Girl’ de Camera
d’Or won op het filmfestival van Cannes,
liet me weten dat ik voor hem een grote
inspiratie ben geweest. Nora Monsecour,
de ballerina op wiens levensverhaal
‘Girl’ is gebaseerd, schreef dat ze door de
reportage die Cathérine Moerkerke over
mij draaide, besefte dat ze niet
beschaamd hoefde te zijn omdat ze als
jongen geboren was.»

Geesten veranderd
«Radio-dj Jana De Wilde vertelde me dat
dankzij mij de geesten bij Medialaan
veranderd waren: vorig jaar was ze nog
afgewezen door Qmusic, nu kreeg ze wél
een kans. En dan noem ik enkel de
mensen die bekend zijn. Dat doet zoveel
deugd, die reacties: mijn coming-out
heeft zín gehad — niet alleen voor mij
persoonlijk, maar voor heel veel mensen
die met dezelfde gevoelens hebben
geworsteld.»
**

en ik er klaar voor was. Dat stemt me
zeer tevreden: ik word niet opgevoerd
als curiosum, maar blijf een betrouwbare journaliste. Ik ben dus een gelukkige vrouw.»

Borsten
Met de nieuwe transgenderwet die dit
jaar in voege is gegaan, is Van Spilbeeck
dat al — een vrouw. Ook al heeft ze nog
geen definitieve geslachtsoperatie
ondergaan. Al staat die wel gepland.
«Eind van het jaar zal het gebeuren, bij
dokter Philippe Houtmeyers in SintNiklaas. Ik krijg borsten en dan volgt de
laatste ingreep — de definitieve. Ik kijk
er wel naar uit, hoewel dat ook een zware
operatie is, met kans op complicaties.
Maar voor mij is het niet af zónder.»

