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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 3/2015

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

  Precisiegeneeskunde:  
HELIOS-ziekenhuis Wuppertal 
opent centrum voor erfelijke 
tumoraandoeningen
 

Prof. dr. Gabriela Möslein

Met de oprichting van het Centrum voor 

hereditaire tumoraandoeningen (ZhT) is het 

HELIOS-ziekenhuis Wuppertal een pionier. 

Voortaan beschikt de universiteitskliniek 

van de Universiteit Witten/Herdecke over de 

enige specialistische chirurgische afdeling 

in heel Duitsland die zich primair richt op 

de uitgebreide zorg voor families met een 

familiaire of erfelijke aanleg voor maligne 

aandoeningen. De nieuwe instelling komt 

vanaf september onder leiding te staan van 

prof. dr. Gabriela Möslein, die haar positie 

als geneesheer-directeur van het HELIOS St. 

Josefs-Hospital Bochum-Linden inruilt voor 

deze aanstelling in Wuppertal. De 56-jarige 

chirurge en coloproctologe geldt in heel 

Duitsland als zeer capabel op het gebied van 

erfelijke vormen van kanker. Zij is onder an-

dere voorzitter van de werkgroep ‘Hereditai-

re gastro-intestinale tumoren’ van de Duitse 

vereniging voor algemene en viscerale 

chirurgie (Deutsche Gesellschaft für Allge-

mein- und Viszeralchirurgie, DGAV), mede-

oprichtster van het samenwerkingsproject 

‘Familiaire darmkanker’ van de Duitse 

stichting voor kankerbestrijding (Deutsche 

Krebshilfe), voormalig voorzitter (2009) van 

InSiGHT (International Society for Heredi-

tary Gastrointestinal Tumors), hoofd van de 

Europese expertisegroep van InSiGHT en 

zij stond aan de wieg van verschillende pa-

tiëntengroepen of was hierbij betrokken als 

wetenschappelijk adviseur.

Eerste prioriteit: darmkanker
“In eerste instantie zullen wij ons hier in 

Wuppertal richten op tumorsyndromen 

van het maag-darmkanaal die erfelijk of 

familiair bepaald zijn”, aldus de nieuwe 

geneesheer-directeur. Op de middellange 

termijn is het door het brede aanbod van 

het HELIOS-ziekenhuis ook mogelijk om de 

focus te leggen op erfelijke aandoeningen 

van andere organen. “Erfelijke borstkan-

ker is bijvoorbeeld, sinds Angelina Jolie zo 

moedig naar buiten is getreden, geen ta-

boethema meer. Dat geldt helaas – nog – niet 

voor andere organen. Juist als het gaat om 

de darmen en om spijsverteringsproblemen 

wachten patiënten er vaak veel te lang mee 

om advies in te winnen!”

Het opzetten van een centrum dat een ge-

heel nieuwe richting inslaat gaat natuurlijk 

niet alleen op eigen kracht. Het centrum 

voor hereditaire tumoraandoeningen zal 

deel uitmaken van het Chirurgisch Cen-

trum. Prof. Möslein zal verder investeren 

in de goede samenwerking met prof. dr. 

Hubert Zirngibl, geneesheer-directeur van 

de afdeling algemene en viscerale chirurgie 

van het HELIOS-ziekenhuis Wuppertal, die 

binnen de tumorchirurgie in heel Duitsland 

veel aanzien geniet. De nieuwe instelling 

zal ook nauw samenwerken met specialisten 

van andere specialisaties. Gezien het syn-

droomkarakter van de verschillende vor-

men van erfelijke aanleg zal er ten behoeve 

van de patiënten bijvoorbeeld een sterke 

logistieke samenwerking worden gezocht 

met gastro-enterologie, pediatrie, gynaeco-

logie, urologie. Daarnaast brengt prof. Mös-

lein versterking mee uit Bochum: dr. Ralph 

Schneider.

Prof. dr. Gabriela Möslein, in heel Duits-

land gerenommeerd als expert, werkt 

binnenkort in het HELIOS-ziekenhuis 

Wuppertal.
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 Antibiotic Stewardship

Met specialistische kennis tegen multire-
sistente bacteriën 
 

Als antibiotica falen, kunnen bacteriële infec-

ties levensbedreigend worden. Een verant-

woordelijk opgezette antimicrobiële behande-

ling gaat de ontwikkeling van resistentie te-

gen. Het kwaliteitsbewakingssysteem van het 

HELIOS-ziekenhuis Krefeld onder de naam 

Antibiotic Stewardship (ABS) draagt hiertoe 

eveneens bij.  

 

Een toename in resistentie zonder nieuwe an-

tibiotica in zicht – dit probleem is wereldwijd 

niet plotseling ontstaan, maar was onophou-

delijk. “De nadelen werden lange tijd nauwe-

lijks waargenomen. Ook het inzicht dat een 

antibioticatherapie nooit biologisch neutraal 

verloopt en vraagt om een verantwoordelijke 

omgang, is pas langzaam gekomen”, aldus dr. 

Christian Becker, specialist op het gebied van 

microbiologie, virologie en infectie-epidemio-

logie. De reden is dat bacteriële ziektekiemen 

steeds meer weerstand ontwikkelen tegen 

antibiotica, een proces dat nog wordt versterkt 

als er laks met deze middelen wordt omge-

sprongen. Door microbiologische visites en 

een kritische evaluatie, zoals die bij HELIOS-

ziekenhuis Krefeld plaatsvinden, kunnen de 

beschikbare methoden worden versterkt en 

kunnen belangrijke reserveantibiotica worden 

gereserveerd voor patiënten waarvoor geen 

andere behandelopties meer beschikbaar zijn. 

 

Nog voor er een microbiologische uitslag be-

kend is, moeten artsen van de afdeling inten-

sieve zorg aan de hand van het ziektebeeld, 

de voorgeschiedenis van de patiënt en diens 

leeftijd inschatten, welk spectrum van ziek-

tekiemen het meest waarschijnlijk is en op 

basis daarvan zorgvuldig beginnen met een 

antibioticabehandeling. Hoe zieker de patiënt 

is, des te minder speelruimte blijft er over. 

Als de organismen en resistenties later nauw-

keurig zijn bepaald, dan wordt deze eerste 

therapie aangepast. Het doel is om het gebruik 

van breedspectrumantibiotica te verminderen 

en in plaats daarvan korter en intensiever te 

behandelen met smalspectrumantibiotica. Op 

die manier kan de waarschijnlijkheid van de 

selectie en overdracht van resistente organis-

men op de lange termijn worden verminderd. 

Microbiologische visites, aan de hand van 

de patiëntencurves of ook aan het bed van 

kritieke patiënten, dienen ter controle en aan-

passing van de antibioticabehandeling. “De 

visites hebben de belangstelling en het begrip 

van alle betrokkenen vergroot”, aldus dr. Bec-

ker. Een belangrijke stap om het probleem van 

antibioticaresistentie het hoofd te bieden. 

 

Er wordt gekeken naar de keuze, de dosering, 

de duur van de behandeling en de effectiviteit. 

“Met behulp van het ABS-team kunnen wij 

het verloop van de behandeling verbeteren 

en de patiënt meer zekerheid bieden. Daartoe 

behoort ook de beoordeling en beperking van 

mogelijke bijwerkingen en van interacties met 

andere geneesmiddelen”, licht dr. Andreas 

Däuwel, IC-arts en hoofd intensive care van 

de afdeling chirurgie. Door het gezamenlijk 

geplande, rationele gebruik van middelen wor-

den onwenselijke behandelingen tegengegaan 

en kan een cruciale bijdrage worden geleverd 

aan de beperking in het gebruik van breed-

spectrumantibiotica en reserveantibiotica. De 

speciale visites vinden meestal twee keer per 

week plaats en worden gehouden door een 

specialistische arts op het gebied van micro-

biologie, de verantwoordelijke hoofdartsen en 

meestal ook de artsen in opleiding. In sommi-

ge gevallen is ook de afdeling ziekenhuishygi-

ene met een medewerker vertegenwoordigd. 

 

Voor het Antibiotic Stewardship zijn de pas-

sende infrastructuur en de aanwezigheid van 

het juiste personeel en de juiste specialistische 

expertise van belang. Dr. Christian Becker, 

specialist op het gebied van microbiologie, vi-

rologie en infectie-epidemiologie en dr. Katrin 

Kösters, specialist op het gebied van interne 

geneeskunde, infectiologie, microbiologie, vi-

rologie en infectie-epidemiologie staan de 

artsen van het HELIOS-ziekenhuis Krefeld 

terzijde. Zij zijn beiden bovendien opgeleid 

op het gebied van Antibiotic Stewardship 

en klinische infectiologie en staan altijd 

klaar om hun collega’s van advies te die-

nen. Buiten de universiteitsklinieken is het 

concept in deze vorm en met deze perso-

neelsbezetting een regionaal unicum.


