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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:  !""-#""$%&$"!  
Fax: !""-'"#$#($##

Newsletter #/(!%)

In onze trimestriële newsletter 
berichten wij voortaan over actuele 
medische thema’s en stellen de  
HELIOS klinieken groep voor.

 $Chronische pijn gericht behandelen –
nieuwe pijnkliniek bij HELIOS-ziekenhuis 
Attendorn opent zijn deuren
 

Frank Dreber

Aan het hoofd van de nieuwe afdeling 
staat Frank Dreber, specialist op het gebied 
van anesthesiologie en pijnbestrijding. Na 
meerdere jaren plannen stelde hij voor de 
nieuwe pijnkliniek een multidisciplinair 
team samen dat patiënten met pijnklach-
ten een allesomvattende behandeling 
biedt: “De multimodale pijnbestrijding is 
interdisciplinair, dat wil zeggen dat hier 
meerdere disciplines samenkomen. In 
onze pijnkliniek werken dan ook mensen 
uit verschillende vakgebieden met el-
kaar samen, van gespecialiseerde artsen 
en verpleegkundigen (pain nurses) en 
specialisten op het gebied van ergo- en 
fysiotherapie en ontspannings- en beel-
dende therapie, tot aan psychologen”, legt 
Dreber uit. “Een opname duurt gemiddeld 
twaalf dagen. In deze periode wordt voor 
elke patiënt een persoonlijk behandelplan 
opgesteld en wordt er, afhankelijk van de 
behoefte, gebruik gemaakt van individuele 
behandelingen of groepstherapie, in groe-
pen van zes tot acht patiënten.”

En niet alleen de behandelmethodes, maar 
ook de behandeldoelen zijn divers. “In 
de eerste plaats streven we er natuurlijk 
naar de pijn te reduceren of zelfs te ver-
helpen. Daarnaast proberen we ervoor te 
zorgen dat de patiënt minder of helemaal 
geen pijnstilling meer nodig heeft, want 
ook een te veel aan medicijnen kan weer 
nieuwe pijnklachten veroorzaken”, aldus 
de pijnspecialist. Een ander doel is de pa-

tiënt te helpen een positievere houding 
aan te nemen ten opzichte van de pijn. 
“De patiënt leert om de pijn niet alleen 
als vijand te zien en beter met de pijn om 
te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld met 
behulp van verschillende ontspannings-
technieken die we hier in de kliniek met 
de patiënt oefenen. Verder proberen we de 
patiënt bewuster te maken van bepaalde 
gedragingen en denkpatronen die er door 
de jaren heen zijn ingeslopen en een niet 
te onderschatten invloed kunnen hebben 
op de pijnwaarneming. We willen onze 
patiënten helpen weer van het leven te 
genieten.”
 
Pijn heeft een grote impact  
op de levenskwaliteit
In Duitsland hebben zo’n vijftien miljoen 
mensen te kampen met chronische pijn-
klachten, zoals hoofd- en aangezichtspijn, 
rugpijn of pijn in het hele lichaam. In 
sommige gevallen is de oorzaak bekend, 

HELIOS-ziekenhuis Attendorn biedt 
vanaf nu multimodale pijnbestrijding 
aan in de vorm van een klinische be-
handeling. Daarmee wordt patiënten 
met chronische pijnklachten een nieuwe 
optie geboden die er in de regio tot op 
heden niet was.
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HELIOS Klinikum Wuppertal

Ook de verdere ontwikkeling van endo-
protheses, oftewel kunstgewrichten, is een 
grote interesse van het nieuwe afdelings-
hoofd. Al enkele jaren houdt de ervaren 
arts zich bezig met de optimalisatie van 
knieprotheses, in samenwerking met 
een internationaal onderzoeksteam. Zijn 
doel: een ‘gepersonaliseerde prothese’, 
afgestemd op de individuele anatomische 
eigenschappen van de patiënt. “Dat zou 
garant staan voor een hogere nauwkeurig-
heid en een aanzienlijk kortere operatie. 
De patiënten kunnen zich met de prothese 
beter bewegen en zijn zo veel sneller weer 
op de been”, voegt Dr. Klauser toe. Hieraan 
werkt hij in Damp verder.

Maar in de eerste plaats haalt hij veel 
plezier uit het werken met zijn nieuwe 
patiënten en dat zo dicht bij de Oostzee-
kust. In de afgelopen tien jaar was Dr. 
Klauser als afdelingshoofd en plaatsver-
vangend medisch directeur werkzaam bij 
de ENDO-Klinik in Hamburg. Daarvoor 
was hij van 2002 tot 2005 afdelingshoofd in 
het Lubinus Clinicum in Kiel. Hij is lid van 
talrijke nationale en internationale vak-
verenigingen, waaronder het Gesellschaft 
für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie e.V., 
de American Academy of Orthopeadic 
Surgeons en de Europese vereniging voor 
kniechirurgie. Bovendien is hij specialist 
op het gebied van ongevalschirurgie en 
heeft hij aanvullende diploma’s voor sport-
geneeskunde op zak.

 Gepersonaliseerde 
prothese voor patiënten

maar lang niet altijd. Wanneer de pijn chro-
nisch is geworden, heeft deze zijn oorspron-
kelijke waarschuwingsfunctie verloren en 
vormt vanaf dat moment een op zichzelf 
staand ziektebeeld. Dit heeft een enorme 
impact op de levenskwaliteit van de patiënt 
en kan uiteindelijk ook zijn of haar partici-
patie in de maatschappij en op de arbeids-
markt inperken. 

In gevallen waar een eerdere, minder inten-

sieve behandeling geen succes opleverde, 
de pijnsymptomen veranderd zijn (vaker of 
meer pijn, pijn in andere lichaamsdelen), 
het medicijngebruik toeneemt, er sprake is 
van psychosociale risicofactoren, de patiënt 
vaak op zorg moet teruggrijpen of er sprake 
is van meerdere aandoeningen die de pijn 
beïnvloeden of de behandeling bemoeilij-
ken, kan de klinische behandeling in de 
nieuwe pijnkliniek in Attendorn uitkomst 
bieden.

 Hartcentrum nu ook in Barmen

Het HELIOS-ziekenhuis trum uit met aan- 
vullende onderzoeks- en behandelopties 
op de locatie Barmen. Het academisch 
ziekenhuis van de universiteit Witten/Her-
decke heeft in de afgelopen maanden circa 
tweehonderdduizend euro geïnvesteerd in 
een nieuw, modern katheterisatielab, zodat 
nog meer hartpatiënten snel en adequaat 
kunnen worden geholpen. De nieuwe unit 
werd al in oktober technisch goedgekeurd.

Het goed uitgeruste katheterisatielab maakt 
het onder andere mogelijk om middels 
katheterisatie na te gaan of kransslagaders 
zijn vernauwd. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
oorzaken voor hartfalen (hartinsufficiëntie) 
of pijn op de borst (angina pectoris) aan 
het licht worden gebracht. Voor patiënten 
voor wie het vervoer van Barmen naar het 
academisch hartcentrum van Elberfeld een 
te grote belasting zou zijn, is het nieuwe 
katheterisatielab absoluut een uitkomst. Dat 
geldt natuurlijk evenzeer voor spoedpatiën-
ten met hartklachten.

 “Het katheterisatielab in Barmen biedt ons 
geweldige aanvullende behandelmogeli-
jkheden”, aldus Prof. Dr. Med. Melchior 
Seyfarth, hoofd van de afdeling voor cardio-
logie van het hartcentrum Wuppertal. “Het 

beste adres voor de 
behandeling van 
hartaandoeningen is 
echter nog altijd het 
zeer gespecialiseer-
de hartcentrum in 
Elberfeld, waar car-
diologie en hartchir-
urgie onder één dak 
nauw met elkaar 
samenwerken.”

In het afgelopen jaar kwamen in het hartcen-
trum van het HELIOS-ziekenhuis Wup-
pertal 1065 patiënten met een hartinfarct 
binnen. 990 van hen hebben het dankzij 
onze specialisten overleefd. Daarmee lag het 
overlevingspercentage boven het landelijk 
gemiddelde.

HELIOS-ziekenhuis Wuppertal investeert in nieuwe onderzoeks- en behandel-opties

Dr. Seyfarth 
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 Internationale expertise in Damp:  
Dr. Wolfgang Klauser is het nieuwe hoofd 
van de afdeling orthopedie en sportgenees-
kunde van de HELIOS Ostseeklinik Damp
Sinds 1 mei versterkt de gerenommeerde 
gewrichtenspecialist Dr. Wolfgang Klau-
ser het orthopedisch team van de HELIOS 
Ostseeklinik Damp. Samen met de twee 
andere afdelingshoofden, Dr. Otto-Heinrich 
Kloppenburg en Dr. Hans-Werner Seide, zal 
Dr. Wolfgang Klauser de afdeling ortho-
pedie op deze locatie verder uitbreiden en 
versterken. Met zijn jarenlange ervaring op 
het gebied van heup- en knieprotheses is Dr. 

Klauser een echte aanwinst voor de kliniek 
in Damp.
Dr. Klauser heeft heel bewust voor de 
Ostseeklinik gekozen: “De kwaliteit van de 
zorg, de focus op kerncompetenties en de 
dynamische samenwerking tussen collega’s 
onderling spreken me erg aan”, aldus de 
51-jarige arts en chirurg. Met een berg moti-
vatie en vele ideeën op zak is hij enthousiast 
in zijn nieuwe functie van start gegaan. En 

daarover zijn ook zijn collega’s en de 
directie zeer te spreken.

“Met Dr. Klauser hebben we een expert 
in huis weten te halen die zich zowel in 
Duitsland als daarbuiten heeft bewezen”, 
benadrukte Christian Kreische, kliniek-
directeur van de HELIOS Ostseeklinik 
Damp, toen hij het nieuwe afdelings-
hoofd voorstelde. “Als gespecialiseerde 
kliniek op het gebied van gewrichten en 
wervelkolom zijn we nu dus nog beter 
toegerust.”

De expertise van de uit Schleswig-Hol-
stein afkomstige en gecertificeerde voet-
chirurg is zeer breed. Zo is hij gespecia-
liseerd op het gebied van kniechirurgie 
en heupprotheses, de voetchirurgie en is 
hij bekend met innovatieve operatieme-
thodes. Bovendien heeft hij uitgebreide 
ervaring met grote revisie-ingrepen aan 
knie- en heupprotheses. “Dit soort in-
grepen is erg veeleisend. Het vereist zeer 
specifieke kennis en een team van goed 
opgeleide specialisten, niet alleen voor de 
daadwerkelijke operatie, maar ook wat 
betreft de anesthesie en verpleging, dat 
deze complexe gevallen met vereende 
krachten tot een goed einde kan bren-
gen”, vertelt Dr. Klauser.

 Terug in Krefeld

HELIOS Ostseeklinik Damp

HELIOS healthcare international 
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Benjamin Grünhage 
voegt zich weer bij 
het team van het 
HELIOS-ziekenhuis 
Krefeld, als oberarzt 
voor endoprotheses 
op de afdeling or-
thopedie, ongevals- 
en handchirurgie. 
 

Terug van weggeweest: Benjamin Grün-
hage (38). Sinds dit jaar is hij weer terug 
waar het allemaal begon. De oberarzt voor 
endoprotheses wil ‘zijn’ afdeling verder 
uitbouwen met als belangrijk doel de cer-
tificering tot endoprothesecentrum. 
Na zijn studie bracht de uit Willich afkom-
stige Benjamin Grünhage zijn praktijkjaar 
al door in Krefeld. Voor zijn eerste baan als 
arts week hij in 2005 uit naar Kamp-Lintfort, 
waar hij werkte in de ongevals- en vaatchi-
rurgie. In het daarop volgende jaar maakte 
hij echter alweer de overstap naar het HELI-
OS-ziekenhuis in Krefeld, waar hij eveneens 
op de afdeling voor vaatchirurgie aan de 

slag kon. Het was daar dat hij zijn grootste 
passie ontdekte: in 2007 begon Benjamin 
Grünhage bij de orthopedie, ongevals- en 
handchirurgie. Hier werd hij in 2011 ook 
specialist en legde hij zich in toenemende 
mate toe op de implantatie van kunstge-
wrichten, de zogeheten endoprotheses. 
Vorig jaar switchte hij nogmaals naar 
Kamp-Lintfort, waar hij werkte als oberarzt 
in de orthopedie en ongevalschirurgie, 
voordat hij als oberarzt en leidinggevend 
oberarzt aan de slag ging in Duisburg, bij 
de HELIOS St. Johannes Klinik. 
Sinds april 2015 is Benjamin Grünhage nu 
oberarzt in Krefeld en versterkt daarmee 
het team rondom Prof. Dr. Clayton Kraft, 
hoofd van de afdeling voor orthopedie, on-
gevals- en handchirurgie, en Dr. Andreas 
Hachenberg, hoofd van de afdeling voor en-
doprotheses. Na enige tijd nog afwisselend 
in Krefeld en Duisburg te hebben gewerkt, 
is Dr. Grünhage sinds juni weer helemaal 
‘thuis’ in Krefeld. En dat in de meest let-
terlijke zin van het woord: zijn vrouw werkt 
hier namelijk ook als arts, en hun zoon 
(zeventien maanden) is vast erg blij dat zijn 
ouders nu op dezelfde plek werken.

Benjamin Grünhage

Prof. Dr. Klauser

 Terugblik 2015…
Vooruitblik 2016 
We kunnen terugkijken op een succesvol 2015 
en willen u hartelijk bedanken voor uw ver-
trouwen. Ook in 2016 kunt u natuurlijk bij 
ons terecht met al uw vragen en wensen. Wij 
staan altijd voor u klaar. Daarbij hechten we 
veel waarde aan een open dialoog en horen 
we graag of u tevreden bent met onze service. 
Schroom dus niet en spreek ons eens aan.


