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Geachte dames en heren,
lieve patiënt,
Behandelingsoverzicht oncologie
Onze afdeling voor oncologie en palliatieve zorg is
gespecialiseerd in de omvattende diagnostiek en therapie van oncologische ziektes. De moderne tumortherapie omvat naast chirurgie, stralen- en chemotherapie ook moleculaire therapie en immuuntherapie.
In de zin van een alomvattende therapie combineren
wij complementaire natuurgeneeswijze en methodes
uit de „mind-body-medicine“. Dit maakt het mogelijk
voor de zieke mens zijn lichamelijke, geestelijke en
psychische ressourcen en sterktes te verbeteren
en zijn zelfgenezing te aktiveren.
Daar er meer dan één soort kanker bestaat, stellen wij
voor iedere patiënt een individueel therapie-schema
samen. In zorgvuldige interdisciplinaire afspraak
worden conventionele kankertherapieën en wetenschappelijk erkende methodes gecombineeerd om
de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

· Diagnostiek en behandeling van solide tumoren
en metastasen o.a. in het maagdarmkanaal, de
longen en de gynaecologische organen

· Behandeling van gevorderde, kwaadaardige of
niet geneesbare ziektes

Conventionele tumortherapieën
·
·
·
·

Complementaire therapiemethodes
De HELIOS Klinik Hüls heeft zich gespecialiseerd in alomvattende tumortherapie. De bovengenoemde conventionele therapie wordt aangevuld
met complementaire behandelingen zoals:

Bij verdere vragen staan mijn team en ik graag tot
uw beschikking.

Afdelingshoofd

Sabine Helmer

methodes omde tumor te vernietigen
chemotherapie
chirurgie
bestraling
immuntherapieën met antilichamen

·
·
·
·
·
·
·
·
·

plaatselijke hyperthermie
natuurlijke geneeskunde
mind-body-medicine
biologische kankertherapie
psychooncologische therapie
ontspanningsmethodes
integratieve ademtherapie
aktiverende therapie
pijnbestrijding

Palliatieve zorg
Wij hechten veel waarde aan de begeleiding
van patiënten met ongeneesbare ziektes in elk
stadium. Ons interdiciplinair team zorgt voor
een alomvattende begeleiding en pijnbestrijding
alsmede de behandeling van andere lichamelijke
en psychische klachten.
Ons doel is dat onze patiënten een tijd zonder
klachten hebben en wij hun een maximum aan
kwaliteit van leven geven.

Verdere informatie krijgt u bij het
Therapiezentrum für integrative
Medizin und Onkologie
http://www.timo-krefeld.de

