
n deze uitgave van Dito Maga-

zine komt Patty Zomer aan het 

woord. De ex-Dolly Dot, chef de 

mode van Beaumonde en stylingcoach 

van onder anderen Angela Groothuizen 

is een vrouw met dynamiek en een druk 

leven. Graag wilde zij onder de MRI-scan 

van PrivateScan. In het verleden heeft 

zij samen met de Dolly Dots in 1989 een 

auto-ongeluk gehad. Vooral Patty liep 

hierbij nek- en rugletsel op. Nu, vele ja-

ren later, merkt zij dat dit af en toe weer 

de kop opsteekt. Afgelopen jaar heeft 

Patty een nieuwe heup gekregen. Haar 

oude heup was totaal versleten. “Ik heb 

een zogenoemde sportheup gekregen, 

die een heel leven lang meegaat. Ik ben 

er nu heel blij mee, maar ik heb wel te 

lang doorgelopen met de oude heup. 

Ook ik ben een soort slachtoffer gewor-

den van ons medisch systeem. Ik had 

mijn nieuwe heup al veel sneller kun-

nen krijgen. Het ouder worden betekent 

ook vaak kwaaltjes. Je hoort zo vaak in 

je omgeving dat mensen geveld worden 

door allerlei ziektes. Daarom kies ik voor 

een bodyscan bij PrivateScan. Je wilt 

toch weten hoe het vanbinnen is!” 

Ook het onderzoek van Patty vindt plaats 

in de ALTA Klinik in Gütersloh. “Ik ben to-

taal niet zenuwachtig geweest vannacht 

en onderweg hier naartoe. Natuurlijk 

schiet het wel door je hoofd: als ze maar 

niets vinden… Maar eigenlijk vertrouw 

ik op mijn onderbuikgevoel dat het wel 

goed zit. Ik ben gewoon benieuwd hoe 

het vanbinnen is, mede vanwege mijn 

slijtage. Preventief onderzoek vind ik 

heel belangrijk. Aan de buitenkant ge-

ven we zoveel uit aan verzorgingspro-

ducten en -behandelingen, dus waarom 

niet investeren in de binnenkant? Het is 

ieders goed recht om geen bodyscan te 

willen doen, maar ik wil mijn kop niet 

in het zand steken. Ik wil realistisch in 

het leven staan. Daarom ben ik blij dat 

ik gekozen heb voor een bodyscan van 

PrivateScan, want als er wel wat is, ben 

je er toch op tijd bij!”

Het onderzoek van Patty volgt gedu-

rende de ochtend. Pas in de MRI-scan 

merkt Patty dat ze zich erg bewust werd 

van het feit dat ze straks zal weten hoe 

het vanbinnen is. “Dat is een aparte ge-

waarwording. Via een spiegel kon ik jul-
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lie precies zien staan achter het glas. En 

dan gaat echt de gedachte even door je 

hoofd: zij zien me nu al vanbinnen…”

Zoals het onderbuikgevoel van Patty 

al zei: het zit vanbinnen wel goed. 

Haar nieuwe heup is duidelijk zicht-

baar op het scherm. Daaronder zien 

we een ‘verloop’ in haar ader. Dit moet 

Patty in de gaten houden, want als de 

ader te dun wordt, stroomt er moeilijk 

bloed doorheen. Met een zogenoemde 

bypass kun je dit verhelpen. Ook is er 

een blauw puntje op haar been. “Tij-

dens onze laatste concerten heb ik 

eens gekrabd aan dit plekje. Toen ik 

onder het bloed zat, heb ik het met 

tape en toiletpapier zelf verbonden. 

Af en toe gaat dit nog open, dus ook 

hiervoor ga ik nu echt naar mijn huis-

arts. Helemaal omdat ik mijn ader nu 

zelf vanbinnen heb gezien. Dat is nu 

toch voor mij een stok achter de deur 

om naar de dokter te gaan.”

by ditohealth & beauty

U, als lezer van Dito Magazine, biedt Priva-

teScan het volgende aan: een Total Body Scan

voor € 1.750,00. Inclusief het onderzoek van 

uw hart/longen en een privéstudio.

Meer informatie

www.Private scan.nl of www.bodyscan.nl.

074 255 26 80 of info@Private scan.nl

24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

Welk onderzoek onderging 

Patty Zomer?

Patty Zomer onderging de First Total Body 

Scan van PrivateScan. Dit onderzoek vindt 

plaats in een privékliniek in Duitsland, 

waarmee PrivateScan exclusief samenwerkt. De 

onderzoeken zijn als volgt samengesteld:

Laboratoriumonderzoek

Algeheel onderzoek van het bloed en de urine.

Lichamelijk vooronderzoek: BMI, vet, et cetera.

Cardiologische onderzoeken

ECG-onderzoek bij rust en tijdens belasting, 

een ultrasoon onderzoek van het hart en een 

longfunctietest.

MRI-onderzoek

Het hele lichaam wordt tijdens een uur durende 

scan onderzocht door middel van de ultramo-

derne MRI-scan van Siemens.

l MRI-scan schedel en hersenen.

l MRI-scan hersenaanvoerende bloedvaten.

l MRI-scan bovenbuik organen. 

l MRI-scan onderbuik organen.* 

l MRI-scan heupen en bekken. 

l MRI-scan wervelkolom.  

l MRI-scan gewrichten (overzichtsscan). 

l  MRI-scan gehele lichaamsangiografie.** 

(vatenstelsel)

* Bij mannen inclusief prostaat en bij vrouwen inclusief 

baarmoeder en eierstokken.

** Met behulp van contrastvloeistof wordt de MRI-angio-

grafie toegepast. Dit is een bloedvatenonderz oek van het 

hele lichaam dat vooral de halsslagaderen, hersenaan-

voerende bloedvaten, kransslagaderen, aorta, bekkenva-

ten, aanvoerende vaten en beenvaten in kaart brengt.

Eindbespreking en rapportage

l  Persoonlijk gesprek met de cardioloog en 

radioloog.

l  Alle onderzoeken en uitslagen op dezelfde dag.

l Rapportage op cd-rom en op schrift.

l Geen wachtlijsten en geen verwijsbrief nodig.

l Persoonlijke, Nederlandstalige begeleiding.

Speciale lezersaanbieding voor Dito Magazine

‘Je wilt toch weten hoe het vanbinnen is?’

PRIVATESCAN

&
PATTY ZOMER

WIST U DAT? 

l  U ook zonder verwijsbrief en al binnen één 

week een afspraak kunt maken?

l Alle onderzoeken op één dag plaatsvinden?

l  De klinieken van PrivateScan zich vlak over 

de grens bevinden in Duitsland?

l  U de hele dag in het Nederlands persoonlijk 

wordt begeleid?

l  PrivateScan uitsluitend met de allernieuwste 

MRI- en CT-scanapparatuur werkt?

l  U alle uitslagen op schrift krijgt, inclusief een 

dvd met beelden van alle onderzoeken?

l  Veel ernstige aandoeningen, zoals kanker en 

hart- en vaataandoeningen, mits vroegtijdig 

geconstateerd, goed te behandelen zijn en 

daardoor levens zijn te redden?

l  PrivateScan in vergelijking met andere 

aanbieders meer onderzoeken standaard 

heeft opgenomen in de Total Body Scan?

MEER INFORMATIE

www.privatescan.nl

www.bodyscan.nl 

074 255 26 80 

info@privatescan.nl 

24 uur per dag/

7 dagen per week bereikbaar


