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HELIOS Zorgloket Duitsland,  
de toe gangs poort voor  
Nederlandse patiënten

Sinds medio 2009 is het HELIOS 
Zorgloket Duitsland het Nederlandstalige 
aanspreekpunt voor Nederlandse 
patiënten die zich bij een van de  
HELIOS-klinieken willen laten 
behandelen.

Wij zoeken voor de patiënten het juiste 
ziekenhuis met de juiste behandelaar, 
regelen de overdracht van medische 
gegevens en  informeren de patiënt over 
zijn afspraken. Kijk op onze website  
www.zorgloketduitsland.nl om te 
zien met welke verzekeraars wij  
samenwerken.

Voor al uw vragen: 

Vanuit Nederland: 077-477 19 70 of  
email naar: info@zorgloketduitsland.nl 

Vanuit Duitsland: 030-567 968 99  

Op onze website:  
www.zorgloketduitsland.nl vindt u alle 
informatie zoals wij die aan onze klanten 
presenteren.   

Tel:  077-477 19 70  

Fax: 077-374 42 44

Newsletter 3/2016

In onze 3-maandelijkse nieuwsbrief 
berichten wij voortaan over actuele 
medische thema’s en stellen de HELIOS 
klinieken voor.

 HELIOS Hartcentrum Niederrhein 
Nieuw ritme in de cardiale 
elektrofysiologie
Met de aanstelling van Privat-Dozent 
Dr. med. Dong-In Shin maakt het 
HELIOS Hartcentrum Niederrhein 
nu ook op het gebied van de cardiale 
elektrofysiologie een grote sprong in 
de richting van een kwalitatief hoog-
waardige cardiologische zorg. Voordat 
hij de overstap maakte naar Krefeld 
was de 42-jarige specialist hoofd van 
de afdeling voor ritmologie van het 
Universitätsklinikum Düsseldorf. Het 
afdelingshoofd, geboren en getogen 
in het Duitse Hilden, is binnen zijn 
vakgebied een van de toonaangevende 
specialisten op het gebied van hartrit-
mestoornissen. 

In het HELIOS-ziekenhuis Krefeld 
ontstaat onder zijn leiding één centraal 
specialistisch centrum, waar patiënten 
uit de hele regio terechtkunnen met ris-

kante hartritmestoornissen. Hiervoor 
breidde men het hartritmespreekuur 
uit, om alle patiënten die in aanmerking 
komen voor interventionele behandel-
opties hier ook daadwerkelijk te kunnen 
ontvangen. Verder zijn de technische 
voorzieningen in het katheterisatielab 
er aanzienlijk op vooruitgegaan. “De 
dynamiek van het Hartcentrum is ons 
ook in Düsseldorf zeker niet ontgaan. 
De combinatie van kwalitatief hoog-
waardige zorg en een continue bevorde-
ring van de medische kwaliteit is moei-
lijk te weerstaan. Ik ben dan ook trots 
deel uit te mogen maken van dit team”, 
aldus het nieuwe afdelingshoofd over 
zijn switch naar Krefeld.
 
Wat Dr. Shin fascineert aan de cardiale 
ritmologie is de complexiteit ervan. “Bij 
een groot aantal hartritmestoornissen 

Sinds mei staat Priv.-Doz. Dr. Dong-In Shin (rechts) samen met Prof. Dr. med. Heinrich Klues 
(midden rechts), Priv.-Doz. Dr. med. Alexander Bufe (midden links) en Prof. Dr. med. Franz-Xaver 
Schmid (links) aan het hoofd van het HELIOS Hartcentrum Niederrhein.

http://www.helios-kliniken.nl/onze-ziekenhuizen/helios-klinikum-krefeld/helios-ziekenhuis-krefeld/
http://www.helios-kliniken.nl
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is er vaak niet meer dan een ecg (hart-
filmpje) voor nodig om exact te kunnen 
vaststellen waar de ritmestoornis ont-
staat. Maar zo simpel als de diagnose is, 
zo complex is de behandeling. Hiervoor 
zijn jarenlange ervaring, een grote vak-
bekwaamheid en de modernste medische 
technologie onontbeerlijk.” Het is zaak op 
basis van de patronen van het ecg signa-
len uit relevante delen van het hart te her-
kennen en op de juiste manier te interpre-

teren, zodat de behandeling hier zo goed 
mogelijk op kan worden afgestemd. Bij de 
meeste hartritmestoornissen kan tegen-
woordig herstel en zelfs genezing worden 
bereikt door met behulp van warmte of 
koude kleine littekens te maken in het 
hartspierweefsel. Met deze zogenaamde 
ablatie wordt de doorgeleiding van elek-
trische prikkels onderbroken of omgeleid 
en het gebied waar de ritmestoornis ont-
staat als het ware uitgeschakeld.

Dr. Shin voerde gedurende zijn loop-
baan al ruim vierduizend katheterabla-
ties uit. Hij specialiseerde zich verder 
op het gebied van de ritmologie en 
ontving hiervoor een certificaat van de 
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK). Bovendien werd hij door de 
DGK als docent geaccrediteerd voor dit 
specifieke specialisme. 
 
> weblink

 Wuppertal 
Nieuwe methode: endeldarm-
operaties zonder grote incisies
In het HELIOS Universitätsklinikum 
Wuppertal wordt een innovatieve ope-
ratiemethode ingezet die de kans op het 
behoud van een normale darmfunctie 
vergroot en waarbij de sluitspier veelal 
kan worden gespaard. Het doel: een zo 
hoog mogelijke levenskwaliteit na de 
operatie. 
 
Naar schatting krijgen jaarlijks circa 
20.000 Duitsers de diagnose endeldarm-
kanker (medische term: rectumcarci-
noom). Bij de behandeling gaat het uiter-
aard in de eerste plaats om het aanpakken 
van de kankeraandoening, iets waar de 
chirurg een belangrijke rol bij speelt. Een 
grote angst bij veel van de getroffenen is 
dat hun darmen na de ingreep niet meer 
goed functioneren en ze een stoma nodig 
zullen hebben. Dit is echter in steeds 
meer gevallen niet meer aan de orde. Er 
wordt tegenwoordig al vaak gekozen 
voor een operatie zonder grote incisie in 
de buik, een zogenaamde ‘laparoscopi-
sche’, ‘minimaal-invasieve’ ingreep, ook 
wel ‘sleutelgatmethode’ genoemd. Het 
is gebleken dat dergelijke ingrepen net 
zo goed of zelfs beter bijdragen aan de 
genezing, aangezien ze minder ingrijpend 
zijn – ook voor het immuunsysteem.

De innovatieve methode die nu in Wup-
pertal wordt ingezet, de zogenaamde 
Transanale Totale Mesorectum Excisie 
(TaTME), is nóg minder invasief. Hier-
bij verwijdert de chirurg de endeldarm 
vrijwel volledig, maar kunnen de omlig-

gende zenuwen en de kringspier zoveel 
mogelijk intact worden gehouden. “Samen 
hebben we al tien patiënten met succes 
op deze manier kunnen opereren”, aldus 
Prof. Dr. med. Hubert Zirngibl, directeur 
van de afdeling voor algemene en visce-
rale chirurgie, en Prof. Dr. med. Gabriela 
Möslein, directeur van het centrum voor 
hereditaire tumoraandoeningen.
“Middels de TaTME kan nu ook het onder-
ste, dicht bij de sluitspier gelegen deel van 
de endeldarm minimaal-invasief worden 
verwijderd. Het te opereren gebied wordt 
via de natuurlijke lichaamsopening, de 
anus, bereikt. Dat geeft de chirurg meteen 
een veel beter zicht op de omliggende 
zenuwen. Zo kan de sluitspier ook bij diep 
gelegen tumors vaak worden behouden, 
maar kunnen vooral ook de zenuwen 
worden ontzien, wat uiteindelijk resulteert 
in een aanzienlijk betere levenskwaliteit 
na de operatie.” Bij de methode die bij 
endeldarmkanker tot nu toe de standaard 
was, werd een incisie gemaakt in de buik 
en via deze weg het getroffen deel van 
de darm inclusief omliggend weefsel en 
nabijgelegen lymfeklieren verwijderd.

Deze ingrijpendere methode kan, afhan-
kelijk van de locatie en grootte van de 
tumor, ook nu in bepaalde gevallen nog 
de beste optie zijn. Prof. Zirngibl: “Er zijn 
momenteel nog maar enkele ziekenhuizen 
waar de nieuwe methode wordt toege-
past.” Des te belangrijker vindt hij het dat 
dit soort moderne operatietechnieken juist 
hier in Wuppertal, met een groot centrum 

voor darm- en alvleesklierkanker, aan 
patiënten kan worden aangeboden.

In het nieuwe centrum voor hereditaire 
tumoraandoeningen onder leiding van 
Prof. Möslein worden vooral patiënten 
met een erfelijke aanleg voor kan-
keraandoeningen geopereerd. “Juist 
voor zeer jonge patiënten is het behoud 
van een normale darmfunctie erg 
belangrijk als basis voor een gezond 
en gelukkig leven”, aldus de specialist. 
Dit geldt evenzeer voor patiënten met 
inflammatoire darmziekten, oftewel 
chronische ontstekingen van het maag-
darmkanaal.

> weblink

HELIOS Cäcilien-ziekenhuis Hüls

Prof. Dr. med. Hubert Zirngibl en Prof. Dr. med. 
Gabriela Möslein werken in het chirurgisch 
centrum van het HELIOS Universitätsklinikum 
Wuppertal samen met de nieuwe methode.
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 Hamburg 
Behandeld als een topsporter
De vraag naar zeer specialis-
tische operaties op het gebied 
van de sportorthopedie neemt 
nog altijd toe. Om aan deze stij-
gende vraag te kunnen blijven 
voldoen, opende de HELIOS 
ENDO-Klinik op circa 880 
vierkante meter een nieuwe 
operatievleugel. 
 
 
Na een bouwperiode van nog 
geen jaar is de nieuwe afdeling 
voor sportorthopedie van de 
HELIOS ENDO-Klinik een feit. 
In de nieuwe operatievleugel 
profiteren patiënten van kwalita-
tief hoogwaardige zorg, medi-
sche expertise, korte wegen en 
een nauwe, interdisciplinaire sa-
menwerking. “Er is steeds meer 
vraag naar zeer specialistische 
operaties bij letsels aan gewrichten 
of het omliggende weefsel en de daaraan 
gerelateerde gevolgen. Onze operatievleu-
gel heeft alles in huis voor een kwalitatief 
hoogwaardige sportmedische zorg”, 
aldus Philip Wettengel, directeur van 
de HELIOS ENDO-Klinik. “De afdeling 
orthopedie van de ENDO-Klinik neemt 
in de medisch-specialistische zorg inmid-
dels een toppositie in en met de realisatie 
van de nieuwe vleugel kunnen we die ook 
voor de toekomst veiligstellen.”

De specialisten van de afdeling voor 
sportorthopedie van de ENDO-Klinik 
hebben in de nieuwe operatievleugel 
de beschikking over drie afzonderlijke 
operatiekamers, waar zowel klinische als 
poliklinische artroscopische, minimaal-
invasieve en conventionele operaties wor-
den uitgevoerd. Doel is het geblesseerde 
of beschadigde gewricht waar mogelijk te 
behouden en zo goed mogelijk te herstel-
len.

Hotline: +49 21  51 32 40  02 / 28  51 

Fax: +49 21  51 32 19   23 

Email:  nederland@helios-kliniken.de

Web: www.helios-kliniken.nl

Dr. Werner Siekmann, Dr. Lutz Simon, Priv.-Doz. Dr. Andreas Werner en Dr. Matthias Strauss

De vier specialisten (Dr. med. Werner 
Siekmann, Dr. med. Lutz Simon, Priv.-
Doz. Dr. med. Andreas Werner en Dr. 
med. Matthias Strauss) dekken samen 
het complete spectrum van de sporttrau-
matologie en daarmee verband hou-
dende aandoeningen af. Elk heeft daarbij 
zijn eigen specifieke subspecialisatie(s). 
Zo kan de patiënt altijd rekenen op me-
dische zorg van het hoogste niveau. De 
artsen hebben elk uitgebreide ervaring 
met de diagnostiek en behandeling van 
sportletsels, die zij onder meer opdeden 
bij de begeleiding van wedstrijd- en be-
roepssporters. Zo was Dr. Werner Siek-
mann bijvoorbeeld teamarts en hoofd 
van het medisch team van de Duitse 
voetbalclub HSV uit Hamburg.
 
> weblink
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