
Omdat gezondheid 
geen grenzen kent
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> HELIOS Klinikum Krefeld 

Ons Nederlandse team staat voor u klaar!
Het HELIOS-ziekenhuis Krefeld is met het nieuwe, in 
!"#$ geopende gebouw het modernste ziekenhuis in de 
Euregio Maas-Rijn. Dankzij de !% vakafdelingen en drie 
instituten doet dit ziekenhuis voor Topklinische zorg qua 
medische voorzieningen en zorgverlening niet onder voor 
Nederlandse academische ziekenhuizen.

Bijna alle medische disciplines en diagnostische 
faciliteiten zijn hier onder één dak samengebracht: 
de ideale basis voor een intensieve interdisciplinaire 
samenwerking. Zelfs voor de meest complexe 
aandoeningen kan zo een effectieve behandeling worden 
gevonden. Alles valt of staat bij een perfect op elkaar 
afgestemde organisatie, want met een steeds ouder 
wordende bevolking verschuift de focus in de zorg meer 
en meer naar een integrale benadering van ziekte.

Wat we u bieden:
 Ons Nederlandse team staat altijd voor u klaar en 

helpt u bij de planning en organisatie van uw behandeling 
in ons ziekenhuis.

 We brengen u in contact met onze specialisten en  
zorgen er voor dat u gemiddelt binnen 2 weken terecht 
kunt voor een kennismakingsgesprek in een van onze 
poliklinieken.

 Behandelingen en operaties plannen we zo snel 
 mogelijk in.

 We nemen contact op met uw zorgverzekeraar over 
de vergoeding van de behandeling. Dankzij onze samen-
werking met de grootste Nederlandse zorgverzekeraars 

kunnen we de behandeling in de meeste gevallen direct  
bij uw verzekeraar declareren.

 Bij een klinische behandeling (opname) verblijft  
u in de regel in een 2 of 3 persoons kamer met optionele 
services en beschikt u over een eigen televisie en gratis 
wi!. Wilt u een 1-persoonskamer tijdens uw verblijf, 
kunnen wij dat voor u organiseren. De kosten voor een 
1-persoonskamer zijn 150,00 " per dag. 

We staan altijd voor u klaar!

We nemen graag de tijd om al uw vragen te beantwoorden 
en u te helpen bij het vinden van de beste medische  
specialist. Bel ons gerust of stuur ons een e-mail.  
U hoort dan zo snel mogelijk van ons.

HELIOS healthcare international

Telefoon:  +!" #$%$ &#-!'('#/#)(%$

Fax:  +!" #$%$ &#-$" ')

E-mail:  nederland@helios-klinken.de

Internet:  www.helios-kliniken.nl

Zorgloket Duitsland

Telefoon vanuit Nederland: '** !** $"*'

Telefoon vanuit Duitsland: '&' %+* "+)-""

Fax: +&$ ** &*! !#-!!

E-mail: info@zorgloketduitsland.nl

Website: www.zorgloketduitsland.nl

Gezondheid kent geen grenzen en dus stellen we u 
op de volgende pagina’s graag een aantal medische 
competentiecentra voor. Mocht u ervoor kiezen de 
grens over te steken, dan staat er in ons ziekenhuis een 
Nederlandstalig team voor u klaar.

Samen met onze jarenlange partner, het Zorgloket 
Duitsland in Baarlo, begeleiden we dagelijks patiënten 
uit Nederland. Bij ons kunt u terecht met al uw vragen 
rondom uw behandeling bij HELIOS Krefeld.

In Krefeld beschikken we over een speciaal team dat zich 
uitsluitend om Nederlandse patiënten bekommert, helpt 
bij de planning en organisatie van de behandeling, tolkt 
tijdens het verblijf in het ziekenhuis en overdag voor de 
patiënten klaarstaat.
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> Wervelkolombehandelingen

Pijnloos bewegen dankzij gebundelde expertise
Pijn in de wervelkolom kan uiteenlopende oorzaken hebben. Voor een e!ectieve behandeling is het daarom 
belangrijk dat uit een zo breed mogelijke medische expertise en ervaring kan worden geput. In het HELIOS-
ziekenhuis Krefeld profiteren patiënten van de voordelen van een ziekenhuis voor topklinische zorg. Alles wat voor 
de interdisciplinaire behandeling noodzakelijk is, is hier onder één dak samengebracht. Deskundige specialisten, 
ultramoderne behandelmethodes en een eersteklas begeleiding door ervaren fysiotherapeuten staan garant voor de 
best mogelijke zorg conform de recentste medische ontwikkelingen.

Doordat we rechtop lopen, heeft 
onze wervelkolom te kampen 
met een aantal speci!eke belas-

tingen. De meeste beweging zit in de 
hals- en lumbale wervelkolom. De 
overgangen tussen deze beweeglijke 
delen en de stijvere borstwervelko-
lom en het stijve stuitbeen hebben 
het het zwaarst te verduren en dus 
treden hier vaak sterkere slijtagever-
schijnselen en klachten op. “Voor ons 
is de eerste uitdaging de oorzaak van 
de pijn zo exact mogelijk vast te stel-
len op basis van de verschillende 
symptomen, de soorten pijn en de 

aanwezige onderzoeksresultaten. Een 
nauwkeurige diagnose is namelijk 
essentieel voor de effectiviteit van het 
behandelconcept”, aldus Prof. Dr. Mi-
chael Stoffel, hoofd van de afdeling 
neurochirurgie. In het geval van acute 
rugpijn en slechts lichte neurologi-
sche uitval (gevoelsstoornissen) 
wordt er liever niet te snel naar het 
scalpel gegrepen. “Veel oorzaken 
voor rugklachten kunnen tegenwoor-
dig prima via conservatieve weg wor-
den behandeld. Dat lukt bij zeventig 
tot tachtig procent van de patiënten”, 
aldus Prof. Dr. Clayton Kraft, hoofd 

van de afdeling voor orthopedie, on-
gevals- en handchirurgie. Wanneer 
de conservatieve opties zijn uitgeput 
en een operatie niet meer kan wor-
den vermeden, is er een breed scala 
aan methodes, inclusief minimaal-
invasieve en microchirurgische in-
grepen en complexe operaties, om de 
patiënt uiteindelijk weer zo pijnloos 
mogelijk te laten bewegen.
De gebundelde chirurgische exper-
tise en aanwezige voorzieningen, 
waaronder ultramoderne appara-
tuur, bieden optimale mogelijkheden 
voor de behandeling van aandoenin-

gen aan de wervelkolom, het ruggen-
merg en het complete perifere ze-
nuwstelsel, van de bovenste halswer-
vel tot aan het heilig- en darmbeen. 
Daarbij ligt een belangrijke focus op 
procedures die het lichaam van de 
patiënt zo veel mogelijk sparen, zo-
dat de patiënt weer zo snel mogelijk 
mobiel is. Deze minimaal-invasieve 
en deels dynamische procedures ko-
men tot inzet bij de behandeling van 

breuken, ontstekingen, zenuwwor-
tel- en ruggenmergcompressies, tu-
mors en hernia’s. Zo kunnen bij slij-
tage van de kleine wervelgewrichten 
of tussenwervelschijven en verscho-
ven wervels (spondylolisthesis) de 
zenuwvezels die de pijngeleiding 
verzorgen minimaal-invasief met be-
hulp van thermocoagulatie of endo-
scopie worden uitgeschakeld. En bij 
ingezakte wervels als gevolg van os-
teoporose worden de wervels met 
behulp van een sleutelgattechniek 
met botcement opgevuld en verste-
vigd, zonder dat de intacte botmassa 
hoeft te worden aangetast. Wanneer 
door een tumor of een infectie gro-
tere operaties – tot het vervangen 
van meerdere wervels aan toe – 

noodzakelijk worden, is de patiënt 
pas echt gebaat bij het interdiscipli-
naire karakter van het ziekenhuis. 
Dan werken neurochirurgen en or-
thopeden nauw samen met andere 
vakafdelingen. Dankzij deze inter-
disciplinaire samenwerking kunnen 
mogelijke risico’s optimaal in kaart 
worden gebracht, een op de patiënt 
afgestemd behandelconcept worden 
ontwikkeld en de postoperatieve re-

»Bij wervelkolomklachten 
heeft een niet-operatieve 
behandeling altijd de 
voorkeur. Noodzakelijke 
ingrepen worden waar 
mogelijk uitgevoerd met 
minimaal-invasieve 
methodes.«

Specialismen
· Ingrepen aan de hals-en lendewervels  
 en stuit.

· Het complete spectrum van conservatieve  
 wervelkolombehandelingen, met o.a.  
 facetdenervatie en de endoscopische  
 behandeling van facetgewrichten

· Microscopische en endoscopische  
 herniaoperaties

· Minimaal-invasieve decompressie van het  
 ruggenmergkanaal

· Minimaal-invasieve arthrodese

· Kyphoplastie bij wervelfracturen

· Correctie van complexe deformaties  
 van de wervelkolom

· Neuromodulatie bij chronische pijn

· Spinale tumoren

· Spinale vaatafwijkingen

· Aangeboren afwijkingen

validatie op tijd worden geregeld.
Uiterst nauwkeurige instrumenten en 
implantaten, minimaal-invasieve nar-
cose- en operatietechnieken en een 
speciaal opgeleid team van fysiothe-
rapeuten zorgen ervoor dat ook ou-
dere patiënten snel weer op de been 
zijn. Daarbij staan een zo compleet 
mogelijk herstel en behoud van de 
mobiliteit en een zo effectief moge-
lijke pijnbestrijding altijd voorop.

Prof. Dr. Michael Sto!elProf. Dr. Clayton N. Kraft Sigrun Witte, hoofd fysiotherapie
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> Endoprotheses heup en knie

Krachtenbundeling: de revalidatie heeft grote 
impact op het succes van de behandeling
Slijtage aan heup- en kniegewrichten leidt vaak al op middelbare leeftijd tot hevige pijn, een verminderde mobiliteit en een 
lagere levenskwaliteit. Wanneer na jaren van gewrichtsbehoudende behandelingen uiteindelijk een kunstgewricht moet 
worden geplaatst, komt er veel op de getro!en patiënt af. Daar springt het ‘Take-Care-behandelconcept’ van het HELIOS-zie-
kenhuis Krefeld op in met een zeer persoonlijke begeleiding, de inzet van minimaal-invasieve methodes, een consequente 
nabehandeling in het ziekenhuis en een daarop aansluitende revalidatie dicht bij de grens.

Actief en mobiel zijn is voor veel 
mensen bepalend voor hun le-
venskwaliteit. Wanneer de trap 

in huis of de weg naar de winkel een 
kwelling wordt, kan dit een grote im-
pact hebben op het dagelijks leven. 
Gewrichtspijn en beschadigingen 
van het kraakbeen zijn daarbij niet 
alleen een ouderdomskwaal, ook jon-
gere mensen kunnen hiermee te ma-
ken krijgen. In een vroeg stadium 
kunnen de klachten vaak nog goed 
binnen de perken worden gehouden 
met behulp van gewrichtsbehouden-
de, conservatieve methodes. En ook 

als de slijtage daarvoor in een te ver 
gevorderd stadium is, kan zelfs bij 
jarenlange klachten met een kunstge-
wricht vaak nog succes worden ge-
boekt. “Voorwaarde is een goede 
operatieve behandeling en een slui-
tend, interdisciplinair behandelcon-
cept, vanaf de operatie en de nabe-
handeling tot aan de revalidatie dicht 
bij de grens”, aldus Dr. Andreas Ha-
chenberg, die zijn patiënten als be-
handelend chirurg ook tijdens de kli-
nische revalidatie bij HELIOS goed 
in de gaten blijft houden.

Een moderne revalidatie zoals de 

HELIOS Rhein Klinik Duisburg aan-
biedt, gaat uit van een allesomvat-
tende benadering en levert daardoor 
een belangrijke bijdrage aan het suc-
ces van de behandeling: de revalida-
tie helpt de patiënt de operatie ach-
ter zich te laten, vertrouwen te krij-
gen in het kunstgewricht en de ver-
loren activiteit en mobiliteit terug te 
krijgen. Daarbij is ook een belang-
rijke rol weggelegd voor de voorbe-
reiding op het normale dagelijks le-
ven. Patiënten trainen de geopereer-
de gewrichten en spieren onder des-
kundige begeleiding van ervaren 

fysiotherapeuten. De geleerde oefe-
ningen worden vervolgens ingezet 
tijdens individuele en groepssessies. 
Deze combinatie van verschillende 
fysiotherapeutische en fysische tech-
nieken is tijdens een poliklinische fy-
siobehandeling in deze vorm niet 
mogelijk.

“Wanneer klachten en beperkingen 
impact hebben op het dagelijks leven 
en pijnstillers aan de orde van de dag 
zijn, raden wij tegenwoordig aan niet 
meer te lang te wachten”, vertelt Dr. 
Andreas Hachenberg, hoofd van de 

afdeling endoprotheses van het 
 HELIOS-ziekenhuis Krefeld en van 
de afdeling orthopedische revalidatie 
van de HELIOS Rhein Klinik Duis-
burg. “Tenslotte is de levenskwaliteit 
het hoogste als de herstelde mobiliteit 
niet wordt beperkt door bijkomende 
aandoeningen.” 

Maar ook patiënten met dergelijke 
bijkomende aandoeningen pro!teren 
van de samenwerking tussen de ver-
schillende specialismen van een zie-
kenhuis voor maximale zorg: “Het is 
belangrijk om samen alle onzekerhe-

Dr. Andreas Hachenberg

Specialismen 

· Gewrichtsbehoudende chirurgie 

· Gewrichtsvervangende operaties

Heupvervanging: implantatie van  

totale heupprotheses met behulp 

van een spiersparende, minimaal-

invasieve techniek via de voorzijde 

(AMIS) 

Knievervanging: implantatie van 

een halve of totale knieprothese, 

behandeling van complexe defecten

· Revisieoperaties van endoprotheses 

· Minimaal-invasieve 

 operatiemethodes

· Orthopedische revalidatie

»Wij streven ernaar de 
mobiliteit en activiteit van de 
patiënt (zo veel mogelijk) te 
herstellen en behouden. Daarvoor 
biedt de afdeling endoprotheses in 
Krefeld het complete spectrum 
van weefsel- en spiersparende 
methodes aan – van 
heupoperaties volgens de AMIS-
methode tot aan complexe 
revisieoperaties.«

den en vragen te bespreken.” De eer-
ste keer dat een heupprothese wordt 
geplaatst, gebeurt dit minimaal-inva-
sief, via een natuurlijk scheidings-
vlak tussen de spieren aan de voor-
zijde van het  dijbeen. 

“Daardoor worden de weke delen 
gespaard, er hoeft namelijk niet in 
het spierweefsel te worden gesne-
den”, zegt Dr. Hachenberg.

Ook bij knieprotheses gebruikt de 
chirurg uit Krefeld waar mogelijk 
een minimaal-invasieve techniek en 
een hoogwaardige premium prothe-
se met een groter buigvermogen. Dat 
betekent kleinere incisies, minder 
bloedverlies, minder pijn en een kor-
tere revalidatieperiode.

“Na de implantatie is het zeer be-
langrijk om zo snel mogelijk de mo-
biliteit en zelfstandigheid van de pa-
tiënt te herstellen. Daarom is het zo 
belangrijk dat de verschillende be-
handelfases, van de voorbereiding en 
de operatie tot aan een ef!ciënte re-
validatie, naadloos op elkaar aanslui-
ten. Alleen dan is het mogelijk om de 
verloren mobiliteit weer zo goed mo-
gelijk te herstellen.”



8 9

Door voortdurende specialisatie, 
nieuwe behandelmogelijkhe-
den en technische innovaties 

kan het ziekenhuis voor topklinische 
zorg in Krefeld het complete spec-
trum van conservatieve en interventi-
onele cardiologie en moderne hartchi-
rurgie aanbieden. Daarmee behoort 
het tot de toonaangevende hartcentra 
in Duitsland.

Hier worden hartaandoeningen van 
ieder kaliber behandeld. Daarvoor 
staan naast een normale opnameafde-
ling een gecerti!ceerde chest pain 
unit, een zeer gespecialiseerde afde-
ling voor elektrofysiologie en de mo-

> Hartcentrum Niederrhein

Patiëntgerichte topzorg rondom het hart
Een van de centrale uitdagingen van de moderne patiëntenzorg is het aanbieden van een zorgverlening op 
maat. In het Hartcentrum Niederrhein van het HELIOS-ziekenhuis Krefeld – ontstaan uit hartchirurgie en 
cardiologie – kunnen patiënten hier nu al van profiteren. Dankzij een combinatie van ultramoderne technologie 
en beproefde methodes wordt de behandeling van iedere patiënt perfect afgestemd op zijn 
of haar ziektegeschiedenis en levenssituatie.

dernste katheterisatielabs en hartchi-
rurgische operatiekamers ter beschik-
king. Het topstuk is de ultramoderne 
hybride operatiekamer, waar hartchi-
rurgen en cardiologen tegelijkertijd 
zowel chirurgische als internistisch-
cardiologische ingrepen kunnen uit-
voeren. Doordat verschillende behan-
delmethodes hier simultaan kunnen 
worden ingezet, ligt de patiënt korter 
op de operatietafel en wordt hij zo-
doende minder belast.

Een focus ligt daarbij op speciale 
behandelconcepten voor patiënten in 
de derde levensfase, meestal risicopa-
tiënten. Dat geldt in het bijzonder 

voor de behandeling van door slijtage 
veroorzaakte hartklepgebreken, die 
op hogere leeftijd steeds vaker optre-
den. “Gemiddeld genomen gaat het 
hierbij tegenwoordig om patiënten 
van begin tachtig waarbij het risico 
van een operatie op grond van speci-
!eke bijkomende aandoeningen vaak 
te groot is”, aldus Prof. Dr. Heinrich 
Klues, hoofd van de medische afde-
ling I (cardiologie).

Hier komen de technische innova-
ties tegemoet aan de behoeften van 
patiënten die benauwdheid, ver-
moeidheid en een verminderd presta-
tievermogen niet meer als normale 

ouderdomsverschijnselen aanvaar-
den. Voor een succesvolle toepassing 
van deze innovaties zijn een bijzon-
dere expertise en infrastructuur en 
ervaren specialisten nodig. 

“Bovendien draait het, naast passie 
en techniek, bij de cardiologie tegen-
woordig meer dan ooit om team-
work op het hoogste niveau”, zegt 
Privat-Dozent Dr. Alexander Bufe, 
eveneens hoofd van de medische af-
deling I (cardiologie). Tijdens weke-
lijkse interdisciplinaire besprekingen 

komt iedere afzonderlijke patiënt uit-
voerig aan bod. Daarbij worden onder 
andere het nut van de ingreep en het 
risico voor de patiënt afgewogen. Ter-
wijl actieve, nog relatief jonge patiën-
ten hopen na de behandeling weer 
een optimale conditie en een normale 
levensverwachting te hebben, gaat 
het hoogbejaarde patiënten vooral om 
het verhelpen van klachten. “Dan ligt 
de focus niet op het verlengen van de 
levensduur, maar vooral op het ver-
beteren van de levenskwaliteit”, ver-
duidelijkt Prof. Dr. Franz-Xaver 
Schmid, hoofd van de afdeling hart-
chirurgie. Naast de onderlinge ken-
nisuitwisseling tussen hartspecialis-
ten wordt ook teruggegrepen op de 
knowhow van andere specialismen, 

»Het Hartcentrum 
Niederrhein biedt het complete 
spectrum van de moderne 
cardiologie aan en dat op het 
hoogste niveau.  
Door ultramoderne 
behandelmethodes en 
technische innovaties 
ontvangen patiënten hier altijd 
de best mogelijke zorg.«

bijvoorbeeld wanneer patiënten 
naast hun hartaandoening nog an-
dere gezondheidsproblemen hebben. 
Voor iedere afzonderlijke patiënt 
wordt gezamenlijk besloten wat de 
effectiefste aanpak voor het best mo-
gelijke resultaat is.

Een andere belangrijke pijler in de 
grensregio is de afdeling elektrofy-
siologie van het Hartcentrum Nie-
derrhein, dat gespecialiseerd is in de 
vaststelling en behandeling van ieder 
soort hartritmestoornis. Dankzij de 

Specialismen

· Cardio-MRI bij complexe  
 hartafwijkingen

· Openen van chronische coronaire  
 occlusies (CTO), ook retrograad

· Vervangen van aortakleppen en  
 mitraliskleppen (TAVI, MitraClip)  
 via een katheter

· Aortachirurgie, endovasculair en 
 conventioneel

· Ablatie bij boezemfibrilleren

· Afsluiten van het hartoor

· Implantatie van pacemakers  
 en defibrillators

bundeling van de expertise van rit-
mologen, hartchirurgen, cardiotech-
nici en radiologen kan iedere patiënt 
een behandeling op maat worden ge-
boden.

Zwaartepunten zijn hierbij de diag-
nostiek en behandeling (kathetera-
blatie) van complexe hartritmestoor-
nissen (boezem!brilleren) en het 
plaatsen van pacemakers en de!bril-
lators. Deze worden ingezet bij hart-
falen of een te langzame of te snelle 
hartslag.

Prof. Dr. Heinrich G. Klues Priv.-Doz. Dr. Alexander Bufe Prof. Dr. Franz-Xaver Schmid
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> Aandoeningen aan het maag-darmkanaal

De handen ineen voor optimale kwaliteit en veiligheid
De behandeling van aandoeningen aan het maag-darmkanaal wordt in het HELIOS-ziekenhuis Krefeld uitgevoerd door een 
interdisciplinair team van medisch specialisten. Van een coloscopie tot aan de multimodale behandeling van complexe 
tumoraandoeningen: hier worden patiënten onder één dak optimaal begeleid. De hoge kwaliteit van de zorg wordt beves-
tigd met certificeringen en kwaliteitsrapporten van externe deskundigen.

Een !t en goed functionerend 
lichaam is zeer belangrijk voor 
onze kwaliteit van leven. Bij 

gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld 
als gevolg van ontstekingen of 
tumors in het spijsverteringsstelsel, 
worden we ons daar pas echt bewust 
van. In dit soort gevallen is een 
snelle, doelgerichte diagnose en een 
optimale behandeling noodzakelijk. 
Om dit te kunnen garanderen, 
werken de medische teams in het 
darmcentrum van het HELIOS-zie-
kenhuis Krefeld onder leiding van 
Prof. Thomas Frieling en Privat-Do-
zent Dr. Christoph Wullstein nauw 
met elkaar samen. Daarbij pro!teren 
de patiënten van de uitgebreide 
capaciteiten van een ziekenhuis voor 

topklinische zorg: voor het vaststellen 
en behandelen van organische 
aandoeningen en functiestoornissen 
van het gehele spijsverteringsstelsel 
staat een grote interdisciplinaire 
sonogra!e- en endoscopieafdeling ter 
beschikking. De chirurgen bieden het 
complete operatieve spectrum van de 
algemene en viscerale chirurgie aan, 
en dat uiteraard op het hoogste 
niveau. Om iedere patiënt een 
optimale behandeling te kunnen 
bieden, wordt gebruik gemaakt van 
ultramoderne technologie. In het 
darmcentrum wordt ernaar gestreefd 
de patiënt zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de terugkeer naar huis of 
de start van een vervolgbehandeling. 
Patiënten ontvangen altijd een 

deskundige en persoonlijke begelei-
ding, of het nu gaat om diffuse 
buikpijn, een liesbreuk of een 
complexe tumoraandoening.

Minimaal-invasief, interdisciplinair, 
allesomvattend en patiëntgericht

De interdisciplinaire en kwalitatief 
hoogwaardige samenwerking komt 
bijvoorbeeld goed tot zijn recht bij de 
behandeling van darmkanker, een 
van de meest voorkomende kwaad-
aardige aandoeningen. “Met behulp 
van ultramoderne video-endoscopie 
met hoge resolutie kunnen tumors bij 
een colonoscopie al in een zeer vroeg 
stadium worden ontdekt en vaak 
ook meteen worden verwijderd. 
Wanneer er sprake is van een verder 

gevorderd stadium of andere opval-
lende zaken, worden direct de 
chirurgen erbij gehaald om samen tot 
een optimaal behandelplan te ko-
men”, vertelt Prof. Dr. Thomas 
Frieling, hoofd van de medische 
afdeling II.

Bij de behandeling van tumors 
werken gastro-enterologen, viscerale 
chirurgen, internist-oncologen, 
radiologen, pathologen en radiothe-
rapeuten nauw samen. Het behandel-
concept wordt voor iedere patiënt 

afzonderlijk tijdens een interdisci-
plinaire wekelijkse tumorboard 
besproken, waarbij kan worden 
geput uit de nieuwste wetenschappe-
lijke inzichten.

Innovatieve operatietechnieken

De chirurgen gebruiken, waar 
mogelijk, minimaal-invasieve metho-
des om de patiënt zo min mogelijk te 
belasten. “Zo minimaal-invasief als 
mogelijk, maar zo agressief als 
nodig”, beschrijft Priv.-Doz. Dr. med. 
Christoph Wullstein, hoofd van de 
afdeling algemene, viscerale en 
minimaal-invasieve chirurgie, zijn 
behandelconcept. Deze minimaal-
invasieve operatietechniek wordt in 
Krefeld ook regelmatig ingezet bij 

grotere ingrepen, zoals de gedeelte-
lijke of volledige verwijdering van de 
dikke darm, endeldarm, maag, 
slokdarm, alvleesklier en bijnieren. 
En het kan nog minder ingrijpend: 
het centrum beschikt bijvoorbeeld 
over jarenlange ervaring met zoge-
naamde Single Port-ingrepen voor 
het verwijderen van de galblaas, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
slechts één enkele incisie – meestal  
in de navel. Dit is nog minder 
belastend voor de patiënt en het 

litteken is later nagenoeg onzichtbaar. 

Nauwe samenwerking met plaatselijke 
collega’s

Bij de begeleiding van patiënten wordt 
grote waarde gehecht aan een inten-
sieve samenwerking met plaatselijke 
artsen en een goed functionerend 
patiëntenmanagement. Hierdoor kan 
het aantal afspraken voor de patiënt 
tot een minimum worden beperkt. 
De wachttijden worden verkort en de 
patiënt wordt zo min mogelijk belast.

»Het Darmcentrum Krefeld 
is samenwerkingspartner van 
het Westdeutsches Darm-Cen-
trum (WDC) en neemt sinds 
2009 deel aan het vrijwillige 
kwaliteitsbewakingsprogram-
ma van het WDC.«

Samenwerkingspartners van 
het Darmcentrum Krefeld:

Bij het interdisciplinaire centrum zijn 
talrijke partners betrokken.

Onze belangrijkste zorgverleners:"  

· Afdeling voor gastro-enterologie  
 en gastro-enterologische oncologie 

· Afdeling voor algemene, viscerale  
 en minimaal-invasieve chirurgie

· Afdeling voor radiotherapie en  
 radiologische oncologie

· Afdeling voor nucleaire geneeskunde

· Instituut voor diagnostische en  
 interventionele radiologie

· Instituut voor pathologie

Priv.-Doz.  Dr.  med. Christoph  Wullstein  Prof. Dr. med. Thomas Frieling
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> Pijnbestrijding

Systeem onder spanning
Soms is pijn millimeterwerk. Bij de circa dertig miljard met elkaar verbonden zenuwcellen in ons lichaam is een 
minuscuul defect namelijk al genoeg om netwerk en mens permanent uit balans te brengen. De getro!en personen, 
chronische pijnpatiënten, lijden vaak jarenlang pijn, omdat de fout niet meer kan worden hersteld. Sommigen hebben 
baat bij zogenaamde neuromodulatie: geïmplanteerde elektroden die kunstmatige impulsen afgeven. 
Dr. Christian Wille, hoofd van de afdeling functionele neurochirurgie van het HELIOS-ziekenhuis Krefeld, biedt 
pijnpatiënten meerdere modulatiemethodes aan – een unicum. De ‘foutopsporing’ wordt uitgevoerd met behulp van  
een bijzonder behoedzame meet- en testmethode die hij zelf ontwikkelde.

Vijf jaar – zo lang duurt het ge-
middeld voordat chronische 
pijnpatiënten, na talrijke be-

zoeken aan verschillende artsen, aan 
hun klachten kunnen worden gehol-
pen. De diagnose wordt soms be-
moeilijkt doordat klachten niet exact 
kunnen worden afgegrensd of de 
pijn uitstraalt naar andere lichaams-
delen. De oorzaak die aan de klach-
ten ten grondslag ligt, bijvoorbeeld 
een oud letsel of een hernia, kan al 
jaren geleden zijn opgetreden. Voor 
de patiënten is het een vermoeiend 
proces. Veel getroffenen lijden aan 

slapeloosheid of depressiviteit en 
trekken zich steeds meer terug uit de 
maatschappij. “In Duitsland lijden 
miljoenen mensen aan chronische 
pijnklachten die onbehandeld blijven 
of met geneesmiddelen niet kunnen 
worden onderdrukt”, vertelt Dr. 
med. Christian Wille, neurochirurg 
en sinds 2012 hoofd va de afdeling 
functionele neurochirurgie van het 
HELIOS-ziekenhuis Krefeld.

In nauwe samenwerking met de 
eigen pijnkliniek van afdelingshoofd 
Dr. Ortrud Fuhrmeister biedt hij na-
genoeg uitbehandelde patiënten nu 

een extra optie. “De oorzaak voor 
chronische pijn ligt meestal in be-
schadigde zenuwen. Net als bij een 
stroomkabel waarvan de isolatie ka-
pot is, kan de zenuw de impuls niet 
meer naar de juiste plaats leiden of 
stuurt deze in de verkeerde richting. 
Of en in welke mate hiervan sprake 
is, kunnen we met een eenvoudige 
methode vaststellen.”

Daarvoor gebruikt hij een door 
hem ontwikkelde techniek: met be-
hulp van "interdunne, met draden 
verbonden naalden die hij aan de 
randen van het pijngebied plaatst, 

stuurt hij lichte stroomimpulsen 
heen en weer, die de interactie van de 
zenuwen beïnvloeden. Wanneer een 
verbetering wordt opgemerkt, weet 
hij op welke plaats en met welke in-
tensiteit hij de symptomen kan be-
handelen. Zonder deze techniek zou 
hiervoor een ingreep nodig zijn. Na 
afronding van de voorbereidingen 
volgt de tweede stap: de permanente 
implantatie van kleine elektrodesys-
temen, die langdurig tot een aanzien-
lijk betere pijnbeheersing leiden.

Afhankelijk van de soort en locatie 
van de pijn gebruikt de deskundige 
daarvoor verschillende methodes. 
Hierbij richt hij zich met name op 
epidurale ruggenmergstimulatie 
(SCS) en zogenaamde perifere ze-

en wordt afhankelijk van de diag-
nose uitgevoerd onder volledige of 
plaatselijke verdoving. “Omdat pijn 
zeer subjectief is, zijn we bij het 
plaatsen van de elektroden soms 
aangewezen op de waarneming van 
de patiënt”, licht Dr. Wille toe. Want 
net als bij elke andere vorm van ze-
nuwstimulatie komt het ook bij SCS 
op de millimeter nauwkeurig. Wan-
neer alles op de juiste plaats zit, 
wordt de bijbehorende pulsegenera-
tor onder de huid geïmplanteerd. 
Deze is via dunne draden verbonden 
met de elektroden en zendt de cor-
rigerende impulsen door het li-
chaam. Met behulp van een kleine 
afstandsbediening kunnen patiënten 
de intensiteit zelf regelen. 

bij afzonderlijke zenuwvezels, onaf-
hankelijk van hun ligging. Hierbij 
gaat het vooral om patiënten met per-
manente, neuropathische pijnimpul-
sen, die worden veroorzaakt door een 
beschadiging, bijvoorbeeld als gevolg 
van een operatie of ongeval. Ook fan-
toompijn na amputaties of chronische 
migraine kunnen hiermee worden be-
handeld. Hersenstimulatie wordt 
vooral ingezet bij patiënten met tre-
mors en Parkinson, maar kan ook 
worden gebruikt voor de bestrijding 
van chronische pijn, wanneer andere 
methodes geen effect meer hebben.

Maar hoe hoopgevend de medische 
ontwikkeling op het gebied van chro-
nische pijnbestrijding ook is, het blijft 
een chronische en daarmee ongenees-
lijke aandoening. Voor Dr. Wille is het 
belangrijk dat zijn patiënten dat be-
grijpen: “We bestrijden enkel de 
symptomen, de zenuwbeschadiging 
blijft bestaan. Ook kunnen we niet ga-
randeren dat patiënten honderd pro-
cent vrij zijn van pijn, maar voor ve-
len betekent ook dertig of vijftig pro-
cent minder pijn al een veel grotere 
kwaliteit van leven.”

Dr. Ortrud Fuhrmeister Dr. Christian Wille

In het ideale geval voelen ze dan in 
plaats van de pijn alleen nog een 
lichte, aangename prikkel. De me-
thode komt vooral in aanmerking 
voor patiënten met nagenoeg onbe-
handelbare pijn in rug en benen of 
uitbehandelde vaataandoeningen 
zoals de hartaandoening angina pec-
toris of perifere arteriële obstructieve 
aandoeningen (PAOD). Terwijl SCS 
zich op de banen van het ruggen-
merg concentreert, kan perifere ze-
nuwstimulatie (PNS) worden ingezet 

nuwstimulatie (PNS). Maar de aan 
het Berlijnse Charité opgeleide neu-
rochirurg beheerst ook de verschil-
lende varianten van hersenstimula-
tie. Er zijn maar weinig geneeskundi-
gen die net als hij thuis zijn in alle 
aspecten van de gecompliceerde neu-
romodulatie.

Bij ‘spinal cord stimulation’ (SCS) 
worden de elektroden direct in het 
ruggenmerg ingebracht om pijnim-
pulsen te blokkeren of om te leiden. 
De ingreep zelf duurt slechts een uur 

Specialismen 

Pijnbestrijding met behulp van 
neuromodulatie:

· Ruggenmergstimulatie (SCS)

· Perifere zenuwstimulatie (PNS)

· Sacrale zenuwstimulatie (SNS)

· Motor cortex- en diepe  
 hersenstimulatie (MCS en DBS)

· Klinische behandeling van  
 chronische pijnpatiënten

· Gepulste radiofrequentie - 
 behandeling
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> Vaatgeneeskunde

Geen compromissen:  
altijd de hoogste kwaliteit
Nu mensen steeds ouder worden en het spectrum van bijkomende aandoeningen aanzienlijk verandert, 
wint een interdisciplinaire, allesomvattende benadering ook binnen de vaatgeneeskunde steeds meer 
aan betekenis. Op de afdeling voor vaatgeneeskunde van het HELIOS-ziekenhuis Krefeld is alle kennis en 
expertise op het gebied van vaatchirurgie en medicamenteuze en interventionele methodes onder één 
dak samengebracht, waardoor de patiënt altijd een optimale behandeling kan worden geboden.

In de moderne geïndustrialiseerde 
landen zijn vaataandoeningen en 
hun gevolgen een van de belang-

rijkste doodsoorzaken. Van arterieel 
vaatlijden, spataders tot aan de ver-
wijding van bloedvaten – voor elk 
van deze ziektebeelden geldt: hoe 
eerder met de behandeling wordt ge-
start, hoe beter. Onbehandelde vaat-
aandoeningen kunnen namelijk lei-
den tot een hartinfarct of beroerte, 
een amputatie of een longembolie. 
Op de afdeling voor vaatgeneeskun-
de van het HELIOS-ziekenhuis Kre-
feld wordt het complete spectrum 

van arteriële, veneuze en lymfatische 
vaataandoeningen behandeld. Daar-
bij wordt gebruik gemaakt van een 
integratief concept: patiënten pro!te-
ren van een allesomvattende begelei-
ding door een interdisciplinair team 
van internisten en vaatchirurgen, en 
dat alles onder één dak. Het centrale 
aanspreekpunt is een modern uitge-
ruste vaatpoli, van waaruit de ver-
dere behandeling wordt gecoördi-
neerd.

Zo kan iedere vaataandoening op-
timaal worden behandeld, zonder 
verplaatsingen, omwegen en wacht-

tijden en met een individueel, op de 
patiënt afgestemd behandelconcept 
waarbij alle fases naadloos op elkaar 
aansluiten.

Soms is het voor de patiënt beter 
om af te zien van een endovasculaire 
of operatieve ingreep, om hem niet in 
gevaar te brengen. Vandaar dat voor 
iedere patiënt een persoonlijk behan-
delplan wordt opgesteld waarbij de 
risico’s en voordelen goed worden 
afgewogen.

“De vaatgeneeskunde heeft veel 
raakvlakken met andere vakgebieden 
en dus is de afdeling voor vaatge-

neeskunde nauw verbonden met de 
radiologie, nefrologie, diabetologie, 
dermatologie, neurologie en pijnbe-
strijding”, vertelt angioloog Prof. Dr. 
Knut Kröger. Als internist-vasculair 
specialist richt hij zich met name op 
de preventie, de niet-invasieve en in-
vasieve diagnostiek en de medica-
menteuze en endovasculaire behan-
deling van perifere vaataandoenin-
gen. Prof. Dr. Dr. Bernd Luther is 
daarentegen verantwoordelijk voor 
de klassieke operatieve methodes 
voor het herstellen van de doorbloe-

ding of het behandelen van aneury-
sma‘s.

Alleen wanneer beide specialismen 
samenwerken, kan een volledig in-
zicht worden verkregen in de patiënt 
en zijn ziektebeeld. “We hechten veel 
waarde aan minimaal-invasieve me-
thodes die vaak zonder grote incisies 
via de lies kunnen worden doorge-
voerd”, aldus Prof. Dr. Dr. Bernd Lu-
ther. Een ultramoderne hybride ope-
ratiekamer maakt het bovendien mo-
gelijk om open en endovasculaire in-
grepen met elkaar te combineren.

De vaatgeneeskunde is zeer com-
plex en de afdeling zal zich blijven 
ontwikkelen en specialiseren. De af-
deling beslaat nu al vijf medische 
vakgebieden: de angiologie, de vaat-
geneeskunde, de endovasculaire tech-
nieken, de chirurgische ingrepen voor 
dialyseshunts en implantaten en de 
"ebo- en lymfologie. Bovendien wor-
den in het interdisciplinaire wond-
centrum onder leiding van chef-arts 
Dr. Ulrike Schmitz chronische, moei-
lijk genezende wonden – bijvoorbeeld 
diabetische voeten – behandeld.

Prof. Dr. Knut Kröger Prof. Dr. Dr. Bernd Luther Dr. Ulrike Schmitz

Specialismen

· Carotis (halsslagaders)

· Aorta (grote slagader in de buik  
 en borstkas)

· Viscerale vaten (darmslagaders),  
 nierslagaders

· Perifere arteriële vaten

· Shuntchirurgie

· Aderaandoeningen  
 (trombose, spataders)

· Lymfatische aandoeningen

· Vasculitiden  
 (bloedvatontstekingen)

· Angiodysplasie

· Chronische wonden

»De moderne vaatgenees-
kunde verlangt tegenwoordig 
structuren die een allesom-
vattende beoordeling van 
iedere afzonderlijke patiënt 
mogelijk maken. Dankzij een 
interdisciplinair team van 
internisten en vaatchirurgen 
kan altijd de meest effectieve 
behandelstrategie worden 
gekozen.«
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Afdeling oogheelkunde  
Afdelingshoofd: Prof. Dr. M. Knorr

Afdeling dermatologie  
Afdelingshoofd: PD Dr. Ch. Assaf

Afdeling voor keel-neus-oorheelkunde 
Afdelingshoofd: Prof. Dr. R. Leuwer

Hartcentrum Niederrhein
Cardiologie en conservatieve  
intensive care · Afdelingshoofden:  
Prof. Dr. H. Klues/PD Dr. A. Bufe

Afdeling voor hartchirurgie en  
vaatchirurgie rondom het hart  
Afdelingshoofden: Prof. Dr. F. X. Schmid

Interne geneeskunde:  
medische afdeling II (gastro-enterologie,  
hepatologie, infectiologie, oncologie/hematologie) 
Afdelingshoofd: Prof. Dr. Th. Frieling

Interne geneeskunde: medische afdeling III  
(nefrologie, diabetologie, dialyse, stofwisselings-
ziektes, reumatologie, endocrinologie)  
Afdelingshoofd: PD Dr. H. Bruck

Instituut voor diagnostische en  
interventionele radiologie 
Afdelingshoofd: Prof. Dr. M. Katoh 

Afdeling voor algemene, viscerale en  
minimaal-invasieve chirurgie 
Afdelingshoofd: PD Dr. Ch. Wullstein

Afdeling voor anesthesiologie,  
operatieve intensive care en pijnbestrijding 
Afdelingshoofd: Prof. Dr. E. Berendes

Afdeling voor gynaecologie en  
verloskunde/borstcentrum 
Afdelingshoofd: Prof. Dr. Michael Friedrich

Afdeling voor vaatgeneeskunde 
Afdelingshoofd: Prof. Dr. K. Kröger 
Afdelingshoofd: Prof. Dr. Dr. B. Luther

Afdeling voor kinderchirurgie en  
kinderurologie · Afdelingshoofden:  
Dr. K. Lawrenz, Dr. K. Ungor 

Afdeling voor nucleaire geneeskunde 
Afdelingshoofd: Dr. Ch. Uhlenbruck

Afdeling voor orthopedie, ongevals- en handchirurgie 
Afdelingshoofd: Prof. Dr. C. N. Kraft 

Afdeling voor endoprotheses   
Dr. A. Hachenberg 

Afdeling voor plastische, reconstructieve  
en esthetische chirurgie  
Afdelingshoofd: Dr. T. Q. V. Phan

Afdeling voor radiotherapie en  
radiologische oncologie 
Afdelingshoofd: Dr. M. Daum-Marzian

Afdeling voor urologie en kinderurologie  
Afdelingshoofd: Prof. Dr. M. Friedrich

Longcentrum 
Afdeling voor pulmonologie, slaap- en beademings-
geneeskunde · Afdelingshoofd: Dr. M. Streuter

Thoraxchirurgie 
Afdelingshoofd: Dr. V. Haas

Afdeling neurochirurgie 
Afdelingshoofden:  
Prof. Dr. M. Sto!el/Dr. Ch. Wille

Afdeling neurologie 
Afdelingshoofd: Prof. Dr. T. Haarmeier

Afdeling pijnbestrijding 
Afdelingshoofd: Dr. O. Fuhrmeister 

Centrum voor kinder- en  
jeugdgeneeskunde  
Afdelingshoofd: Prof. Dr. T. Niehues 

Therapiecentrum voor integratieve geneeskunde en 
oncologie (HELIOS-ziekenhuis Hüls)  
Afdelingshoofd: S. Helmer
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