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Advertorial
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ledig op de spataderbehandeling 
te richten.
Een dergelijke focus zorgt voor 
maatwerk, waardoor de patiënten 
optimaal behandeld worden.”

Vaatchirurgen Rutgers en Vafi van de Spataderkliniek Utrecht staan garant voor de modernste technieken en korte wachttijden. 

Sinds 2008 is de Spatader-
kliniek Utrecht gevestigd aan 
de Biltstraat in Utrecht. In die 
tijd zijn al veel patiënten be-
handeld in de kliniek. Cliënten 
kunnen rekenen op een kort 
traject, zorg van uitstekende 
kwaliteit en goede voorlich-
ting. Gedurende hun lange 
loopbaan hebben vaatchirurgen 
Peter Rutgers en Allan Vafi in 
verschillende ziekenhuizen 
expertise ontwikkeld met 
betrekking tot ader- en slag-
aderproblematiek. Dankzij 
nauwkeurig onderzoek en de 
modernste behandelmethodes 
zijn heel wat mensen van hun 
vervelende klachten verlost.

u
U

Een eerste consult kan doorgaans 
binnen enkele dagen plaats vinden. 
“De cliënt krijgt in een aansluitend 
gesprek direct te horen welke 
behandelmethode voor hem of 
haar het meest geschikt is.
Duidelijke uitleg, zodat mensen 
weten wat ze kunnen verwachten, 
vinden we erg belangrijk”, aldus 
dokter Peter Rutgers. “Vervolgens 
kan hij of zij binnen twee weken 
worden geholpen. Tenminste... als 
degene dat zelf wil natuurlijk.”
Beide vaatchirurgen hebben veel 
ervaring opgedaan in zieken-
huizen. “Vaatchirurgie beslaat veel 
meer dan spataders alleen, maar 
we hebben besloten om ons vol-

Spatadervrij door professionele zorg

Voor zorgverzekeraars valt Spataderkliniek Utrecht onder Dermis poliklinieken.

De kliniek heeft veiligheid, steri-
liteit en kwaliteit hoog in het 
vaandel. Dat straalt de Spatader-
kliniek Utrecht dan ook uit: het is 
er modern en ziet er verzorgd uit. 
De modernste behandelwijzen 
worden er toegepast. “Vroeger 
werden spataders gestript. In prin- 
cipe een goede methode, maar 
erg ingrijpend. Wij maken tegen-
woordig gebruik van moderne 
behandelmethodes die een stuk 
vriendelijker zijn. Er is geen nar- 
cose of ruggenprik meer nodig 
en patiënten kunnen de werk-
zaamheden direct weer oppakken. 
Bovendien zijn de methodes min-
stens zo effectief.”
Laser, radiogolven en stoom: dat 
zijn de moderne behandelmetho-
des die de Spataderkliniek Utrecht 
toepast.
Om te bepalen welke methode 
geschikt is voor een patiënt, 
wordt eerst een duplexonderzoek 
uitgevoerd dat pijnloos is en werkt 
alseenecho-onderzoek.“Daardoor 
weten we direct wat er aan de 

De modernste 
technieken en 
bijzonder korte 
wachttijden

hand is en kunnen we dus ook 
meteen advies op maat geven.”

De kliniek staat bekend om de 
bijzonder korte wachttijden: snel 
een afspraak en vervolgens bin-
nen twee weken de behandeling. 
Tel daar de ervaring van de 
vaatchirurgen en de moderne 
behandelmethoden bij op en het 
is al snel duidelijk waarom veel 

patiënten kiezen voor de kliniek.
Een behandeling door Spatader-
kliniek Utrecht wordt vergoed 
door alle zorgverzekeraars waar-
mee de kliniek een contract heeft 
afgesloten. Voor zorgverzekeraars 
valt Spataderkliniek Utrecht onder 
Dermis poliklinieken.

Voor meer informatie: 
www.spataderkliniekutrecht.nl

Spataderkliniek Utrecht staat garant 
voor optimale zorg.

Contact
Spataderkliniek Utrecht
Biltstraat 405
3572 AV  Utrecht
Telefoon: 030-2312841

Debby Koehorst
Utrecht

Eugène van Haaren leest voor uit eigen werk PR voor Dummies. FOTO: CEES HOOGTEYLING

Handige tips in 
‘PR voor Dummies’
‘De een staat altijd in de 
krant en ik kan alles proberen 
en mijn nieuws behaalt alleen 
de prullenbak’. Dat denken 
velen die op gezette tijden 
de publiciteit zoeken om hun 
boodschap te droppen. Of 
dat nu is richting kranten 
of welke vorm van media 
dan ook. Journalist Eugène 
van Haaren uit Culemborg 
schreef na ervaringen het 
boek ‘PR voor Dummies’. 

Cees Hoogteyling
Culemborg

Vooral tijdens het geven van 
mediatraining is naar voren ge-
komen dat mensen met hun ver-
haal graag in de publiciteit ko-
men. Of het nu de voorlichters 
zijn van overheidsinstellingen, 
mensen die in de PR werkzaam 
zijn, of secretarissen van vereni-
gingen. Allemaal willen ze hun 
verhaal in de media hebben. De 
teleurstelling is groot als het niet 
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geplaatst wordt. 
Eugène van Haaren: “Ik ben 
een gelukkig mens, laat ik dat 
voorop stellen. Door de grote 
variatie in mijn werk ben ik ge-
vraagd door de uitgever Pearson 
Education een boek te schrijven 
over PR. In het Amerikaans was 
er al een uitgave, maar daar lig-
gen de zaken wel iets anders als 
hier in Nederland en België. 
Daarom heeft het de naam ge-
kregen: ‘PR voor Dummies’ 2e 

editie. Ik probeer mensen be-
wust te maken van sociale me-
dia. Ze moeten leren wat nieuws 
is, dan hoe vertel ik het nieuws. 
Het is allemaal gemakkelijk te 
leren, daar behoef je echt geen 
hogeschool voor gehad te heb-
ben. Ik ben van mening dat 

dit boek voor iedereen die een 
functie heeft, een handreiking 
kan zijn. Het boek is eenvoudig 
geschreven, toegankelijk voor ie-
dereen. Functionarissen moeten 
weten hoe je de sociale media 
inzet voor een sterke PR. Naast 
het schrijven is het belangrijk 
te weten hoe je, vooral in deze 
crisis, moet communiceren. 
Hoe geef ik een interview. De 
boodschap die je brengt moet 
sterk zijn, weten wat je wilt zeg-
gen en alleen daarover praten 
met een journalist. Kiezen in 
deze is belangrijk. Probeer de 
dingen in één zin te zeggen en 
maak er geen heel verhaal van. 
Er zijn tal van manieren om te 
communiceren. Persberichten 
schrijven, interviews geven, de 
sociale media zoals Facebook 
en Twitter, behandeling van 
telefoongesprekken in bedrij-
ven.” 
Zo is het leuk om te lezen dat 
straks Sinterklaas overal wordt 
binnengehaald. “Een verhaal 
van een moeder met twee zoon-

tjes die grote problemen hebben 
met het feit dat ze nooit horen 
dat de Sint weer weg is gegaan, 
of verandert in de Kerstman. 
Tot het moment dat er iemand 
op het idee komt om de Sint 
uit te zwaaien, als hij weer te-
rug gaat naar Spanje. Kijk dat 
is nieuws, dat haalt de kranten, 
de TV en het kind krijgt de kans 
het geestelijk te verwerken.”

‘De boodschap 
die je brengt 
moet sterk zijn’

Informatie
Het boek PR voor Dum-
mies is geen boek om in een 
avond uit te lezen. Het is een 
handboek voor iedereen die 
met media te maken heeft. 
Het boek kost 19,75 euro. 

Belangstellenden kunnen 
het boek bestellen via info@
voornieuws.nl. Meer infor-
matie is te vinden op de web-
site www.voornieuws.nl.

Politienieuws
Wilt u op de hoogte blijven van 
al het politienieuws uit de regio? 
Kijk voor alle overvallen, vecht-
partijen en snelheidscontroles 
uit de regio op onze website.

www.zakengidstiel.nl

Autonieuws

Al het nieuws tussen 
bumper en achterwielen 
vindt u bij onsvindt u bij ons
www.deweekkrant.nl/auto

bumper en achterwielen 
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