Z.O.Z. kliniek oud zuid
Kleinschalig & vertrouwd

Snelle KNO bij Kliniek Oud Zuid
Mensen die alleen maar vieze dingen ruiken, last van oorsuizingen hebben of kinderen met
gehoorproblemen, in buurtkliniek Oud Zuid kijken ze nergens vreemd van op.

LAAGDREMPELIG
Neuscorrecties en gehoortesten
zijn voor artsen Robert André en
Eize Wielinga aan de orde van
de dag. Eize: “Veel van mijn
patiënten zijn health conscious,
ze lezen veel en zijn wat hun
gezondheid betreft goed op de
hoogte.”
Kliniek Oud Zuid is een algemene
KNO-kliniek, voor zowel neuschirurgie als gangbare keel,
neus- en oorklachten. Het kleinschalige centrum biedt verzekerde zorg in een vertrouwde,
laagdrempelige omgeving,
waar je in principe zo een
afspraak kunt maken, maar
vanwege de verzekering soms
wel een verwijzing nodig hebt
van de huisarts.

ALLES OVER NEUZEN
KNO-arts Robert André is
gespecialiseerd in neuzen van
binnen en van buiten. Hij voert
cosmetische neusoperaties uit,
maar weet ook alles over bijholtes en allergieën. “Een cosmetische neusoperatie voer ik zeker
niet zonder meer uit. Als het
verschil tussen voor en na
bijvoorbeeld zo klein is dat je
het bijna niet ziet, begin ik er
niet aan. Je moet wel een reëel
verwachtingspatroon hebben.”
ALLES OVER OREN
Eize Wielinga, al 25 jaar actief
als KNO-arts, is de specialist op
het gebied van oren en rekent
vooral veel kinderen tot zijn
patiënten. “Juist het plaatsen van
buisjes is een veel voorkomende

“Kleinschalige zorg in een vertrouwde omgeving”
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ingreep. Als kinderen last krijgen
van hun gehoor, is zo’n operatie
vaak een goede oplossing.”
Ook het doorprikken van
trommelvliezen gebeurt vaak.
“Vroeger verdoofden we dat met
lachgas maar tegenwoordig kan
dat vanaf 12 jaar met een heel
klein prikje waarna je het
middenoor meteen leegzuigt.
Is iemand gelijk geholpen.”
Kortom, Kliniek Oud Zuid is
hét adres in de buurt voor keel-,
neus- en oorklachten. Er zijn
geen wachttijden en de praktijk
is op donderdagavond zelfs
open voor avondspreekuur.
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