
Wie wij zijn en hoe wij helpen: 
Het Hart- en Diabetescentrum NRW 
Bad Oeynhausen



Beste lezer,

Stent of bypass, catheter of operatie, wondgene-
zing of amputatie? Voor de optimale genezing van 
patiënten met hart-, vaat- en stofwisselingsziekten 
zijn drie aspecten van groot belang:  
 
1. De juiste en snelle medische diagnose. 
 
2. Een vlotte behandeling van de ziekte met een in-
dividuele en op grond van de actuele wetenschap-
pelijke kennis ontwikkelde therapie. 
 
3. Een competente voorlichting en zorgzame ver-
pleging, zowel tijdens het verblijf in de kliniek als 
daarna - in nauw overleg met de doorverwijzende 
artsen. 
 
Zeer moderne, besparende procedures hebben in 
het HDZ NRW prioriteit. Mede daarom schenken 
jaarlijks 38.000 patiënten ons hun vertrouwen. 
Soms moeten zij een lange reis maken om zich door 
onze specialisten te laten adviseren en behandelen. 
 
Onze prestaties tonen de hoge kwaliteit en toon-
aangevende positie van het Hart- en Diabetes-
centrum? NRW, ook in vergelijking met klinieken in 
andere landen. Een kort overzicht van onze belang-
rijkste cijfers ziet u op de linker pagina. 
 
Of u nu als hart- en diabetespatiënt bij ons komt, 
met een speciaal verzoek of een complex ziekte-
beeld, of als bezorgde ouders die advies over de 
behandeling van hun kind wensen – bij ons in Bad 
Oeynhausen bent u in zeer ervaren handen. 
 
Wie wij zijn en hoe wij helpen, beschrijven wij op 
de volgende pagina’s. Bij alle vragen met betrek-
king tot uw gezondheid staan wij u graag met raad 
en daad terzijde. 

 
Veel plezier bij het lezen wenst u

Wilhelm Hecker.
Secretaris-generaal b.d.

Directeur van het HDZ NRW.

+ Speciale kliniek voor de behandeling van hart- en vaatziekten en 
diabetes: Met jaarlijks 38.000 patiënten, 15.000 daarvan met klinische 
behandeling, behoort het Hart- en Diabetescentrum NRW Nordrhein-
Westfalen (HDZ NRW) tot de top van Europa.

+ Veelgevraagde expertise: Jaarlijks worden meer dan 3800 hartopera-
ties en 10.000 catheterisaties (waarvan 3000 ingrepen) uitgevoerd, rond 
800 elektrofysiologische onderzoeken gedaan en meer dan 1000 aange-
boren hartafwijkingen verholpen. 

+ Kwaliteit en ervaring: Sinds de oprichting van het HDZ NRW zijn meer 
dan 100.000 openhartoperaties en 250.000 catheterisatie-onderzoeken 
met succes uitgevoerd.  

+ Specialist voor harttransplantaties: Sinds 1989 zijn in het HDZ NRW 
meer dan 1900 harttransplantaties uitgevoerd en meer dan 2000 hart-
ondersteuningssystemen en kunstharten geïmplanteerd.

+ Specialist voor implantaten: Het HDZ NRW is een van de grootste 
centra voor pacemakers en defibrillatoren. Tot het spectrum van de zo-
genaamde elektrodevices behoort een grote aantal apparaten.

+ De mens in het middelpunt: Meer dan 1900 medewerkers houden 
zich dagelijks bezig met het welbevinden van de patiënten. 

+ Allround verzorging in het diabetescentrum: Jaarlijks profiteren meer 
dan 2500 diabetici van een volledige verzorging, die ook alle complica-
ties omvat.

+ Medische behandeling van topkwaliteit voor iedereen: Aan alle pa-
tiënten wordt individueel optimale therapie en verpleging aangeboden.  
In totaal zijn in het HDZ NRW 500 bedden beschikbaar, waarvan ca. 84 
voor intensive care.

+ Uitstekende infrastructuur: Het HDZ NRW biedt zes hartcatheteri-
satielaboratoria, een hartcatheterisatielaboratorium voor kinderen, een 
hypermoderne hybride-operatiezaal, zeer moderne beeldvormende 
diagnostiek door middel van MRT en PET-CT, een slaaplaboratorium en 
zorgverlening op afstand – alles met toepassing van de allernieuwste 
techniek. 

Ons ideaal: 
De levenskwaliteit van hart- en. 

diabetespatiënten samen. 
merkbaar verbeteren.

De belangrijkste feiten in cijfers
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baby’s tot volwassenen, alle patiënten met aangeboren hart-
afwijkingen. In het diabetescentrum krijgen patiënten van 
jong tot oud, ook met diabetesgerelateerde complicaties zoals 
hart- of vaatziekten, de optimale therapie.

Individueel behandelplan

Wij zijn er vast van overtuigd: De kennis en bekwaam-
heid van onze artsen en verpleegkundigen, een uitstekend 
hygiëneconcept en ook een bijzonder vriendelijke en aan-
gename sfeer zijn van doorslaggevende betekenis voor het 
succes van onze behandeling. Daarom hechten wij afgezien 
van uitstekende medische prestaties ook veel waarde aan 

Hartelijk welkom in het Hart- en Diabetescentrum 
Nordrhein-Westfalen 

Met 38.000 patiënten per jaar, waarvan 15.000 met 
klinische behandeling, is het Hart- en Diabetescentrum Nord-
rhein-Westfalen (HDZ NRW) een van de grootste klinieken 
voor de behandeling van hart- en vaatziekten en diabetes in 
Duitsland.

Internationaal bekend is het HDZ NRW vanwege zijn 
uitstekende behandelingskwaliteit en talrijke medische en 
wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met gerenom-
meerde klinieken en instituten. Patiënten uit de hele wereld 
laten zich in Bad Oeynhausen behandelen.  

Vier klinieken werken nauw samen ten behoeve van een 
integrale patiëntenverzorging

Het HDZ NRW omvat vier klinieken, die elkaar door hun 
prestaties op het gebied van een integrale verzorging van 
patiënten met hart-, vaat- en stofwisselingsziekten optimaal 
aanvullen.

De kliniek voor thoraxchirurgie en cardiovasculaire chi-
rurgie voert alle hartchirurgische operaties op het hoogste 
niveau uit. In de kliniek voor cardiologie worden alle hart- en 
vaatziekten met behulp van de nieuwste medische ontwik-
kelingen gediagnosticeerd en behandeld. Het centrum voor 
aangeboren hartafwijkingen verzorgt, van te vroeg geboren 

ons verpleegconcept, waarbij de patiënt met zijn individuele 
behoefte altijd in het middelpunt staat. Ook de gezinsleden 
en de familie worden erbij betrokken, wat een belangrijk 
onderdeel van onze therapie vormt. Bovendien biedt het 
HDZ NRW talrijke activiteiten buiten het reguliere klinische 
bedrijf zoals culturele manifestaties en arts-patiënten-confe-
renties. Voor dit behandelend verpleegconcept krijgt het 
HDZ NRW veel lof en erkenning. 

Voor het welzijn van de patiënten: 
Onderzoek en behandling onder één dak

 Sinds 1989 is het HDZ NRW academisch ziekenhuis van 
de Ruhr-Universität Bochum. Onze medewerkers zijn nauw 
verbonden met onderzoek en onderwijs. Op deze wijze pro-
fiteren onze patiënten van de wetenschappelijke inzichten die 
wij als academisch ziekenhuis met een eigen centrum voor 
klinisch onderzoek en klinische ontwikkeling ten behoeve van 
de voortdurende verbetering van onze behandelmogelijkhe-
den verwerven. 

Hartelijk welkom in het Hart- en Diabetescentrum NRW!

Het Hart- en Diabetescentrum NRW  

De liefdevolle verzorging van onze patiënten 
begint bij ons reeds bij de ontvangst.

Onze patiënten waarderen bij ons vooral de 
aangename sfeer. 
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loopondersteunende systemen en kunstharten. In een eigen 
kunsthartprogramma werken wij in onze kliniek aan de 
verdere ontwikkeling van deze levensreddende apparaten. 
Op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling worden kunst-
hartpatiënten door ervaren specialisten en desbetreffend 
opgeleide verpleegkundigen optimaal verzorgd.

Zekerheid door routine

Met meer dan 3800 ingrepen per jaar behoort de kliniek 
voor thoraxchirurgie en cardiovasculaire chirurgie tot de in-
ternationaal toonaangevende instellingen ter wereld. Dankzij 
het grote aantal operaties beschikken onze chirurgen over 
grote routine, ook bij complexe ingrepen. Deze expertise 
biedt zekerheid – zo profiteren onze patiënten bij elke afzon-
derlijke operatie.

Hartchirurgie op het allerhoogste niveau

De specialisten van de kliniek voor thoraxchirurgie en 
cardiovasculaire chirurgie voeren het gehele spectrum van 
hartchirurgische operaties uit. Zo is de kliniek in Duitsland 
toonaangevend op het gebied van hartklepchirurgie, hart-
transplantaties, implantatie van kunstharten en pacemaker-/
ICD-ingrepen. Alleen al in 2011 hebben wij 77 harttrans-
plantaties uitgevoerd. Indien mogelijk passen wij besparende 
operatietechnieken toe zoals minimaal invasieve ingrepen, die 
onze patiënten duidelijk minder belasten.

De narcose tijdens de operatie wordt uitgevoerd door spe-
ciaal voor de cardio-anesthesie opgeleide anesthesisten. Zij 
passen de modernste en bijzonder veilige narcosetechnieken 
toe en werken tijdens de ingreep nauw samen met de chirurg.
Bij de behandeling van onze patiënten gaan wij volgens een 

integraal verzorgingsprincipe te werk: Naast de chirurgische 
behandeling op het allerhoogste medische niveau leveren 
ook onze zorgzame verpleegteams en onze fysiotherapeuten 
een bijdrage aan de genezing. Bovendien bieden wij onze pa-
tiënten psychologische zorg aan. Aangezien ook familieleden 
vaak zwaar worden belast, betrekken wij hen desgewenst 
ook bij de behandelingen.

Optimale verzorging voor patiënten die voor een harttrans-
plantatie of een kunsthart in aanmerking komen

Transplantatiepatiënten zijn in de kliniek voor thoraxchi-
rurgie en cardiovasculaire chirurgie in zeer goede handen: 
Sinds 1987 hebben onze hartchirurgen meer dan 1900 
transplantaties uitgevoerd. Een ander zwaartepunt van onze 
hartchirurgie is de implantatie van mechanische bloedsom-

“Hartchirurgie is voor mij niet alleen een 
beroep, maar een roeping. Hart-  
patiënten een beter leven bieden is het  
belangrijkste loon voor mijn werk –   
daarvoor zet ik mij elke dag met uiterste 
concentratie en zorg in.” 

Dankzij het grote aantal operaties beschikken onze chirurgen over 
grote routine, ook bij complexe ingrepen.

Kliniek voor thoraxchirurgie en cardiovasculaire chirurgie

Prof. dr. med. Jan Gummert 
Directeur van de kliniek voor thoraxchirurgie en 
cardiovasculaire chirurgie

    Onze kerngebieden:

+ Alle hartchirurgische ingrepen

+ Minimaal invasieve operaties

+ Hartondersteunende systemen en 
 kunsthartbehandelingen

+ Harttransplantaties
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van de behandeling van diabetici in de kliniek voor cardiologie 
hangen altijd nauw samen met de optimale bloed-suikerin-
stelling en de medicamenteuze begeleidende behandeling. 

Om de integrale verzorging van de aan een hartziekte lij-
dende diabeticus te waarborgen, werken wij nauw samen met 
het diabetescentrum en onze andere klinieken en instituten. 

Met gezond hart tot sportieve topprestaties

Een gezond hart is een absolute voorwaarde voor het be-
drijven van sport. Onze cardiologische kliniek behoort tot de 
toonaangevende instellingen in Duitsland op het gebied van 
cardiologische advisering en begeleiding van sporters op alle 
prestatieniveaus. Ook topsporters worden door onze ervaren 
cardiologen begeleid, waaronder bijvoorbeeld het Duitse 
nationale handbalteam en het Duitse nationale tienkampteam.

Hightech voor het hart

De kliniek voor cardiologie behoort tot de internationaal
toonaangevende centra op het gebied van diagnose en 
behandeling van coronaire hartziekten, hartklepafwijkingen, 
hartfalen, hartspierziekten, hartritmestoornissen en door 
ontsteking veroorzaakte hartziekten. 

Wij behandelen in onze moderne polikliniek of op de car-
diologische afdelingen, waar gebruik wordt gemaakt van de 
allernieuwste technieken.

In het kader van een integrale behandeling bieden wij alle 
diagnostische en therapeutische methoden aan. Afgezien van 
conventionele diagnosemethoden maken wij ook gebruik van 
moderne, niet-invasieve beeldvormende toepassingen zoals 
bijvoorbeeld 3D-echocardiografie. Het grootste cadiologisch 
begeleide slaaplaboratorium in Duitsland voor de diagnose 

van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen die schade-
lijk zijn voor het hart (centrale slaapapneu) completeert de 
diagnosemogelijkheden. Bij de behandeling hechten wij grote 
waarde aan besparende behandelmethoden. Afgezien van 
zes röntgenstralingsarme laboratoria voor hartcatheterisatie, 
waarin alle gangbare behandelingen voor hartcatheterisatie 
geroutineerd worden uitgevoerd, is ook een hypermoderne 
hybride-operatiezaal beschikbaar.

Besparende behandeling voor hart en vaten 

Ingrepen aan de hartklep, maar ook de vervanging van een 
hartklep zijn in de cardiologische kliniek zonder grote operatie 
mogelijk. Heel vaak lijden diabetici aan hart- en vaatziekten. 
Het bieden van de optimale behandeling aan deze patiënten is
een bijkomende kerntaak van de kliniek. Interventies ten behoeve 

“De cardiologie heeft grote vooruitgang geboekt 
op het gebied van patiëntenwelzijn.  
Het is mijn streven onze patiënten met de meest 
besparende en effectieve diagnosemogelijkheden 
en methoden te behandelen om een optimale 
levenskwaliteit en levensverwachting te realiseren.” 

Ook het Duitse nationale handbalteam vertrouwt op de sportcardio- 
logen van het Hart- en Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen.

Kliniek voor cardiologie

Prof. dr. med. Dieter Horstkotte
Directeur van de cardiologische kliniek

    Onze kerngebieden:

+ Interventies voor hartcatheterisatie

+ Elektrofysiologie/slaaplaboratorium

+ Interdisciplinaire angiologie

+ Coronaire hartziekten (gecertificeerde   
 spoedafdeling voor hartziekten/  
 Chest-Pain-Unit CPU)
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De activiteiten lopen uiteen van diagnostische hartcatheter-
isatie-onderzoeken tot catheterisatie bij pasgeboren en te 
vroeg geboren baby’s.

Wij richten ons op de familie 

Kinderen hebben hun vaste contactpersonen nodig - daar-
om is de nauwe en begripvolle samenwerking met ouders of 
naaste familieleden van onze kleine patiënten voor ons een 
wezenlijke factor voor het succes van de behandeling.

Daarom zijn in onze lichte en vriendelijke kinderkliniek veel 
kamers beschikbaar waarin ouders met hun kinderen samen 
kunnen overnachten. 

Voor deze individuele verzorging van onze kleine patiënten 
hebben wij het kwaliteitskenmerk “Uitstekend voor kinde-
ren” ontvangen.

Maximaal behandelingssucces voor kleine en 
grote patiënten

Het centrum voor aangeboren hartafwijkingen behoort tot 
de internationaal toonaangevende klinieken voor de behande-
ling van kinderen en jongeren met aangeboren hartafwijking-
en en is een gecertificeerd centrum voor de behandeling van 
volwassenen met aangeboren hartafwijkingen (EMAH).

Ons behandelconcept is gebaseerd op medische perfectie 
en bijzonder liefdevolle en invoelende verpleging. In het 
centrum worden alle soorten aangeboren hartafwijkingen bij 
kinderen, jongeren en volwassenen met de modernste me-
thoden behandeld. Daartoe behoren afgezien van de medica-
menteuze behandeling besparende catheterisatie-ingrepen en 
openhartoperaties. Een speciaal opgeleid team van kindercar-
diologen en chirurgen werkt daarbij nauw samen.

Een ander specialisme van het centrum ligt op het gebied 
van ingrepen aan hartkleppen, waarbij onze specialisten 
internationaal gezien uitstekende resultaten realiseren. 

De ruime ervaring van het centrum heeft betrekking op 
jaarlijks rond 500 hartcatheterisaties en meer dan 400 ope-
raties.

Besparende behandeling ook voor de allerkleinsten 

Grote expertise hebben de kindercardiologen van het 
centrum voor aangeboren hartafwijkingen op het gebied van 
hartcatheterisatie. 

In een speciaal op de behandeling van zuigelingen en kleine 
kinderen gericht laboratorium voor hartcatheterisatie verhelpen 
onze ervaren specialisten aangeboren hartafwijkingen op 
bijzonder besparende wijze. 

“Samen met ons team stellen wij alles in het 
werk om kinderen en volwassenen met 
aangeboren hartafwijkingen een goed levens-
perspectief te bieden.”

Onze overtuiging: Een harmonieuze omgeving  
bevordert het genezingsproces.

Centrum voor aangeboren hartafwijkingen

Prof. dr. med. Deniz Kececioglu (r.) en 
dr. Eugen Sandica, directeuren van het 
centrum voor aangeboren hartafwijkingen

    Onze kerngebieden:

+ Chirurgische behandeling van alle  
 aangeboren hartafwijkingen 

+ Interventionele kindercardiologie

+ Hartondersteuning bij kinderen  
 en jongeren 

+ Harttransplantaties (0–18 jaar)
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Optimale wondverzorging voor diabetici 

Diabetespatiënten lijden vaak aan zeer slecht genezende 
wonden. Het probleem wordt versterkt doordat zij vanwege 
een verminderd pijngevoel de open wond vaak pas in een 
later stadium waarnemen. 

Op een eigen afdeling voor wondgenezing houden onze 
specialisten zich daarom bezig met de vroegtijdige diagnose 
en doelgerichte verzorging van diabetesgerelateerde voetpro-
blemen. 

In het bijzonder bij het behoud van ledematen en bij de 
bevordering van het genezingsproces, ook van chronische 
wonden, boeken onze wondspecialisten uitstekende resulta-
ten bij de behandeling.

Geïndividualiseerde behandelingen: 
Voor elke patiënt de optimale behandeling  

Mensen met diabetes de hoogst mogelijke mate van le-
venskwaliteit bieden is de hoofddoelstelling van het diabetes-
centrum. In onze meervoudig gecertificeerde speciale kliniek 
behandelen wij per jaar 2500 patiënten van jong tot oud met 
elk ziektetype.

Daarbij richten wij ons vooral ook op de behandeling van 
mensen die afgezien van diabetes nog andere ziekten heb-
ben. In het bijzonder bij de behandeling van diabetici met 
hart- en vaatziekten is het HDZ NRW een van de belangrijk-
ste behandelcentra in Duitsland.

Om deze patiënten te helpen, besteedt ons ervaren specia-
listenteam veel tijd aan een uitgebreide diagnose. 
Hiervoor zijn moderne diagnostische methoden beschikbaar, 

bijvoorbeeld voor de vaststelling van endocrinologische en 
gastro-enterologische ziekten. Op basis van de diagnosere-
sultaten bepalen wij voor elke patiënt een individueel aan zijn 
ziektebeeld aangepaste behandeling. 

Bovendien werken wij nauw samen met de hartklinieken en 
de instituten van onze instelling. 

Zelfstandigheid voor meer levensvreugde 

Voor het maximale succes van de behandeling speelt ook 
de beoordeling van de levens- en voedingswijze van de 
patiënt een grote rol. Wij adviseren onze patiënten bij de 
noodzakelijke verandering van levenswijze. 

Daarbij leren zij zelfstandig met de ziekte om te gaan en 
krijgen zij weer meer levensvreugde. Bovendien staan hen ook 
een psycholoog, podoloog en orthopeed te allen tijde terzijde. 

Prof. dr. med. dr. h.c. Diethelm Tschöpe
Directeur van het diabetescentrum

Op basis van gefundamenteerde diagnoses en onze ruime ervaring  
stellen wij voor elke patiënt een individueel behandelplan op.   

Diabetescentrum

    Onze kerngebieden:

+ Behandeling van alle diabetestypen en      
 complicaties

+ Geïntegreerde behandeling van hart- 
 ziekten en diabetes

+ Wondgenezing

+ Endocrinologie/gastro-enterologie

“Steeds meer mensen lijden aan diabetes en  
complicaties ervan. Met ons werk willen  
wij deze mensen ondersteunen op hun weg  
naar een actief en welbesteed leven met de 
ziekte.”   
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Een ziekenhuis dat smaakt

De kwaliteit van de maaltijden speelt 
een belangrijke rol bij de snelle gene-
zing van onze patiënten. 

Reeds aan het begin van uw verblijf 
wordt daarom een individueel voe-
dingsplan opgesteld. Zo kunt u zonder 
bezwaar genieten van lekkere en 
gezonde gerechten.

Onze koks zorgen er altijd met grote 
passie voor dat de voor u optimale 
voeding smaakt - en dus de genezing 
bevordert. 

Ruimte voor welbehagen

Alle kamers in het HDZ NRW onder-
scheiden zich door een modern interi-
eur en een hoge mate van comfort. 
Bovendien bieden wij onze patiënten 
ook een keuzeprogramma dat het  
standaardcomfort van klinieken over-
treft. 

Voor zeer kritische patiënten bieden 
wij eenpersoonskamers met stijlvolle 
ambiance in hotelsfeer aan. 

Omtrent ons keuzeprogramma en de 
overige service adviseren wij u graag 
persoonlijk. 

Tot ons behandelconcept behoort altijd 
ook een aangename omgeving.

Service voor het welbevinden van de patiënten

Talrijke voorzieningen in het HDZ NRW dragen ertoe bij 
het verblijf in de kliniek te vergemakkelijken: Een interne 
shuttle-dienst brengt de patiënten rechtstreeks naar de 
kliniek. Onze receptie, het ziekenhuissecretariaat en onze so-
ciale hulpdienst ondersteunen bij alle vragen met betrekking 
tot verblijf en revalidatie.

De fraai ingerichte eet-, rust- en verblijfsruimtes zijn toegan-
kelijk voor alle patiënten en bezoekers. De mooie omgeving 
nodigt uit tot een aangenaam verblijf en lange wandelingen.  

Onze “groene dames” bekommeren zich als vrijwilligers 
om de patiënten, zijn behulpzaam bij kleine inkopen of geven 
informatie over de patiëntenbibliotheek. Desgewenst kunnen 
onze patiënten ook gebruik maken van een groot aanbod 
aan kranten en tijdschriften.

Gecompleteerd wordt het omvangrijke serviceaanbod van 
het HDZ NRW door wisselende kunstexposities en manifesta-
ties, een cafetaria, een stilteruimte en een kap-, schoonheids- 
en pedicuresalon. 

De verpleging in het middelpunt

Menselijke nabijheid en vakkundige competentie: Volgens 
deze overtuiging leven en werken wij in het HDZ NRW. Wij 
doen ons uiterste best om het verblijf voor onze grote en 
kleine patiënten zo aangenaam mogelijk te maken en bege-
leiden hen met alle zorg en aandacht tijdens hun ziekte.

Daarvoor zorgen met name ook de meer dan 500 mede-
werkers van de verpleegdienst. De verpleging gebeurt bij ons 
op een modern, hoogwaardig medisch niveau - op deze wijze 
waarborgen wij de optimale behandeling.  

De mens met zijn individuele behoeften, gevoelens en 
gedachten staat daarbij voor de verpleegkundigen altijd cen-
traal. Hiertoe werken zij eveneens nauw en vol vertrouwen 
samen met de vaste contactpersonen van de patiënten.   

Comfortabele accommodatie voor alle patiënten

Ook de omgeving en de accommodatie dragen tot de ge-
nezing bij: Daarom ontvangt het HDZ NRW zijn patiënten 
in een lichte en vriendelijke ingangshal. Op de afdelingen zijn 
comfortabele een- en tweepersoonskamers beschikbaar. 

Opdat vader en moeder tijdens het verblijf in ons zieken-
huis dicht in de buurt van hun kind kunnen zijn, worden 
ouders en kind desgewenst samen ondergebracht. 

Als alternatief overnachten zij in het op slechts enkele mi-
nuten lopen gelegen Ronald McDonald Huis. In dit “tijdelijke 
thuis” vinden familieleden niet alleen een onderkomen in een 
eigen appartement, maar hebben ze ook de mogelijkheid 
in contact te komen met andere families van ernstig zieke 
kinderen.

Optimale verzorging voor onze patiënten

Meneer König, hoe beschrijft u het werk van de verpleging?
Martin König: De verpleegkundigen van het HDZ NRW 
zijn de eerste aanspreekpunten voor alle aangelegenheden 
van onze vaak ernstig zieke patiënten. Daarmee dragen 
wij een grote verantwoordelijkheid voor hun welbevinden, 
dat voor ons altijd hoogste prioriteit heeft. Met een hoge 
mate van persoonlijke aandacht en grote toewijding voor 
de patiënt voldoen wij aan deze eis. 

Wat zijn de belangrijkste hoekstenen van de verzorging? 
De verpleging in het HDZ NRW is altijd op de individuele 
behoefte van de patiënten gericht. Er is geen doorsnee-
verzorgingsconcept. Daarom is het intensieve contact met 
de patiënt en zijn familieleden een belangrijke pijler van 
de verpleging. 

Welke drie trefwoorden kenmerken het verpleegteam 
van het HDZ NRW?
Grote verscheidenheid, toewijding en grote competentie. 
Grote verscheidenheid: In de klinieken en instituten, op de 
afdelingen, in de speciale sectoren en in de polikliniek van 
het HDZ NRW werken ca. 800 verpleegkundigen, medische 
experts en medisch-technische assistenten. Toewijding: Om 
voor onze patiënten het verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken, bewandelen onze verpleegkundigen ook wel eens 
een ongebruikelijke weg en zetten zich met veel toewijding 
in voor de wensen van de patiënten. Grote competentie: 
De jarenlange ervaring op het gebied van de verpleging 
van patiënten met hart- en vaatziekten en diabetes is in 
combinatie met een uitgebreide opleiding en bijscholing de 
garantie voor de continue verdere ontwikkeling van onze 
verpleegkwaliteit.

Drie vragen aan Martin König  
hoofd verpleging in het HDZ NRW

Martin König, hoofd verpleging van het HDZ NRW 
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Gezondheid door beweging

Ervaren fysiotherapeuten bereiden 
hartpatiënten voor op operaties en hel-
pen bij het postoperatieve mobiliseren.

Voor onze diabetespatiënten is de 
bewegingstherapie die wij in het HDZ 
NRW volgens de modernste fysiothe-
rapeutische methoden toepassen, een 
centrale bouwsteen voor een betere 
levenskwaliteit. 

Optimale verzorging van lichaam en geest: Het HDZ NRW 
gaat volgens een integraal concept te werk.

Zonder angst naar een gezonde toekomst

Onze patiënten worden tijdens hun verblijf in het HDZ 
NRW altijd ook fysiologisch begeleid – ongeacht of een 
operatieve ingreep al dan niet ophanden is. Wij doen er alles 
aan om onze patiënten zo snel mogelijk weer volledig mobiel 
te maken. 

Onze therapeuten stellen individuele behandelplannen op, 
begeleiden de therapie en stemmen de effectieve behande-
ling steeds in nauwe samenwerking met de artsen af. Bij alle 
procedures voor het mobiliseren van de patiënten is het voor 
ons van groot belang dat elke patiënt een goed gevoel voor 

zijn belastingsgrens krijgt en bij de aansluitende revalidatie 
en in het dagelijkse leven op de bij ons gelegde basis kan 
voortbouwen.

Bovendien bieden wij onze patiënten en hun familieleden 
in elke kliniek van het Hart- en Diabetescentrum desgewenst 
geestelijke en psychologische begeleiding en ondersteuning 
aan. De begeleiding door onze ervaren geestelijke verzorgers 
en psychologen kan een belangrijke hulp zijn bij de omgang 
met de ziekte. 

In gesprekken wordt samen gesproken over angsten en 
vertrouwen gekweekt.

Complete optimale verzorging

Bij ons in het HDZ NRW staat de mens centraal en niet het 
ziektebeeld. Onze artsen garanderen medische prestaties op 
het hoogste niveau – voor alle patiënten. Ons zorgvuldig en 
consequent bijgeschoold verpleegteam houdt zich dag en 
nacht bezig met uw welzijn. 

Bovendien omvat ons integrale behandelconcept ook de 
fysiotherapeutische behandeling, een professionele psycholo-
gische begeleiding en een individueel voedingsadvies.

Voor ieder het beste recept

Gezonde voeding speelt een belangrijke rol bij een duur-
zaam behandelingssucces van onze hartpatiënten en dia-
betici. Het is van belang dat zij niet alleen in het HDZ NRW 
maaltijden krijgen die op een individuele behandeling zijn 
afgestemd, maar zich ook thuis op gebalanceerde wijze 
blijven voeden. 

Hiervoor geven wij onze patiënten tips en trucs en ook 
lekkere recepten. Desgewenst gebeurt dit in het kader van 
praktische cursussen in onze interne kookstudio. Hier zijn 
niet alleen patiënten, maar alle geïnteresseerden van harte 
welkom.

Ons integrale behandelconcept

Drie vragen aan prof. dr. med.    
Dieter Horstkotte, geneesheer-directeur   
van het HDZ NRW

Nieuwe kracht vinden

Wat u na aan het hart ligt, nemen wij 
ter harte! Gesprekken kunnen ertoe 
bijdragen een moeilijke levenssituatie 
te overwinnen. 

De mogelijkheid van psychologische 
hulp is voor alle patiënten en familiele-
den in onze klinieken beschikbaar. 

Desgewenst kunnen gesprekken wor-
den geregeld voor individuele perso-
nen, echtparen, ouders of gezinnen. 

Vraag het ons!

Professor Horstkotte, wat maakt de medische behande-
ling en verpleging in het HDZ NRW zo bijzonder?
Prof. Horstkotte: Wij staan continu in nauw contact met 
onze patiënten, hun familieleden en alle betrokken hulp-
verleners. Dat vereist een hoge mate van inlevingsver-
mogen en deskundigheid en laat alle partijen profiteren. 
Wij verzorgen dagelijks een grote verscheidenheid aan 
mensen - van pasgeboren baby’s tot senioren.

 
 
 

 
 

Bestaat er een strategie voor de optimale behandeling?
Wij kijken heel goed naar de patiënt  – waar komt deze 
vandaan? Wat zijn zijn levensomstandigheden? Op basis 
hiervan maken wij een behandel- en verpleegplan op 
maat voor de duur van het verblijf: Wat heeft de patiënt 
nodig? Waarop moeten wij speciaal letten? Wat zijn de 
eigen wensen van de patiënt? In dit individuele plan 
worden de actuele stand van onze kennis met betrekking 
tot de ziekte, al onze ervaringen en onze interdisciplinaire 
samenwerking opgenomen.

Waarom komen patiënten naar u in 
Bad Oeynhausen?
Omdat ze heel goed willen worden behandeld. Deze 
zekerheid biedt hun een instelling waarin met grote 
bedrevenheid en vriendelijkheid, vooral echter volgens 
hoge kwaliteitsnormen wordt gewerkt. Competentie op 
het gebied van geneeskunde en onderzoek, kwaliteits-
gerichtheid, zeer strenge hygiënenormen en moderne en 
besparende behandelmethoden zijn het handelsmerk van 
het Hart- en Diabetescentrum, waarop onze patiënten 
altijd kunnen vertrouwen.

De geneesheer-directeur prof. dr. med. Dieter Horstkotte komt op voor de 
hoge medische kwaliteit van het HDZ NRW.  
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De instituten van het HDZ NRW

Samengevoegde competenties onder één dak 

Het belangrijkste doel van het Hart- en Diabetescentrum 
NRW is gezamenlijk de levenskwaliteit van hartpatiënten en 
diabetici te verbeteren. Afgezien van medische competentie, 
een aangename accommodatie inclusief uitstekende service, 
verpleegkundigen met groot inlevingsvermogen en uitgebrei-
de nazorg- en revalidatieprogramma’s zijn de activiteiten van 

onze instituten en onze “centrale diensten” aanvullende we-
zenlijke aspecten voor de optimale genezing van onze patiënten. 

De succesformule van onze instituten: Korte lijnen tot de 
patiënt, intensieve interdisciplinaire uitwisseling en permanent 
onderzoek om de toepassing van nieuwe, nog betere methoden 
mogelijk te maken - voor het welzijn van de patiënt.

Instituut voor toegepaste telegeneeskunde  
(IFAT)

Het instituut voor toegepaste telegeneeskunde (IFAT) heeft 
de benodigde infrastructuur beschikbaar om patiënten met 
een hartziekte na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk 
weer in de eigen omgeving te verzorgen.     

De telegeneeskunde biedt de mogelijkheid van een me-
disch gefundeerde, belastbare bewaking van de belangrijkste 
gezondheidsgegevens van de patiënt, ook op grote afstand 
en garandeert de patiënt zo meer veiligheid en levenskwaliteit.

Aangeboden worden verschillende programma’s, die 
afhankelijk van het individuele ziektebeeld worden toegepast. 
Zo kan de patiënt bijvoorbeeld van thuis uit zijn ECG of zijn 
stollingswaarden medisch laten controleren. Een ander pro-
gramma ondersteunt bij de gezondheidsbewuste verlaging van 
het gewicht.

Klinische topverzorging thuis – het IFAT    
maakt dat mogelijk.

Instituut voor anesthesiologie

De uitvoering van de narcose bij hartpatiënten stelt hoge 
eisen aan de uitvoerende arts. Alle anesthesisten van onze 
instelling hebben zich daarom na de opleiding algemene 
anesthesiologie gespecialiseerd in cardio-anesthesiologie. 

In het HDZ NRW worden alleen narcosetechnieken 
toegepast volgens de allernieuwste stand van de techniek. 
Dit waarborgt een zo veilig mogelijke narcotisering van de 
patiënt.  
Voor de optimale verzorging van de patiënt werken de 
anesthesisten nauw samen met de chirurg en bewaken alle 
vitale functies gedurende de gehele operatie door middel van 
moderne monitorsystemen.

Het instituut voor anesthesiologie is met zijn directeur prof. 
dr. Uwe Schirmer (links op de foto) wereldwijd toonaan-
gevend op het gebied van voortdurende vergroting van de 
veiligheid voor de patiënt tijdens de hartoperatie. 
Voor de bijscholing van artsen in het HDZ NRW is ook bij 
andere klinieken zeer veel belangstelling.

Instituut voor radiologie, nucleaire genees-
kunde en moleculaire beeldvorming

Onder leiding van prof. dr. med. Wolfgang Burchert (links) 
is het instituut voor radiologie, nucleaire geneeskunde en mo-
leculaire beeldvorming consequent uitgebreid. 

Het instituut ondersteunt tegenwoordig niet alleen het 
HDZ NRW, maar stelt zijn expertise ook aan andere klinieken 
ter beschikking. Een belangrijk accent van het werk en onder-
zoek ligt daarbij op de verlaging van de ioniserende straling 
van de grote medisch-technische apparaten voor patiënten 
en medewerkers. 

Het instituut werkt met hypermoderne onderzoeksmetho-
den (SPECT/CT, PET/CT, MRT) waarbij aan de internationale 
normen wordt voldaan. Een interdisciplinair artsenteam levert 
dag en nacht gespecialiseerde topprestaties op het hoogste 
kwaliteitsniveau – zowel op het gebied van de diagnostiek 
van ziekenhuispatiënten met hart- en stofwisselingsziekten 
als in de polikliniek, bijvoorbeeld bij nucleair-medische 
methoden voor de behandeling van tumoren of schildklier-
ziekten. 



Hoogwaardige analysekwaliteit voor het   
HDZ NRW en vele andere voorzieningen.

Instituut voor laboratorium- en transfusie-
geneeskunde

Het instituut onder leiding van prof. dr. med. Cornelius 
Knabbe (rechtsboven op de foto) is verdeeld in de afdelingen 
laboratoriumgeneeskunde en transfusiegeneeskunde. De af-
deling laboratoriumgeneeskunde levert zowel het HDZ NRW 
als andere ziekenhuizen in de regio uitgebreide medische la-
boratoriumonderzoeken op het gebied van klinische chemie, 
hematologie, hemostaseologie, immunologie, microbiologie, 
endocrinologie en moleculaire biologie.

De artsen en medewerkers passen meer dan 500 verschil-
lende methoden toe om zo snel mogelijk eenduidige analyse-
resultaten beschikbaar te stellen. 
   Onder de jaarlijks ongeveer 6,4 miljoen analyses bevinden 
zich een groot aantal moleculair-biologische methoden voor 
gendiagnostiek en voor het aantonen van infectiekiemen. 
Gemiddeld leidt een laboratoriumaanvraag voor een patiënt 
momenteel tot ongeveer 13 analyseresultaten.

Om een efficiënte en in veel gevallen levensreddende 
informatiestroom te waarborgen, is het centrale laboratorium 
dag en nacht actief. 

De Uni.Blutspendedienst OWL (bloedbank)

De bloedbank Uni.Blutspendedienst OWL in het instituut 
voor laboratorium- en transfusiegeneeskunde is verantwoor-
delijk voor de productie van bloedproducten die voor hart-
chirurgische operaties in het HDZ NRW beschikbaar worden 
gesteld en ook aan andere ziekenhuizen worden geleverd.

Ten behoeve van de bloedbank van het HDZ NRW doneren 
tegenwoordig per jaar ongeveer 26.000 mensen regelmatig 
bloed, bloedplasma en bloedplaatjes (thrombocyten). In 
2011 zijn ongeveer 64.000 concentraten van rode bloedli-
chaampjes (erythrocyten), ongeveer 73.500 bloedplasmapre-
paraten en ongeveer 7.200 concentraten van bloedplaatjes 
(thrombocyten) geproduceerd.

Om in deze behoefte te kunnen voorzien, zijn de me-
dewerkers van de bloedbank Uni.Blutspendedienst OWL 
constant op zoek naar vrijwilligers die met hun bloeddonatie 
willen helpen. Met een dergelijke bloeddonatie kan groot 
bloedverlies bijvoorbeeld bij ongevalsslachtoffers of tijdens 
het verloop van een operatie worden gecompenseerd en zo 
het leven van de betrokkenen worden gered. Bovendien zijn 
de bloeddonaties een belangrijke basis voor medicamenten 
en medische toepassingen.

Hygiëne

Zieke of net geopereerde mensen zijn uiterst gevoelig voor 
bacteriële besmetting en andere gezondheidsbedreigende 
invloeden van buitenaf. Hygiëne en reinheid zijn daarom in 
elk ziekenhuis zeer belangrijke aspecten. In het HDZ NRW 
bestaat daarvoor van oudsher een eigen hygiëneteam. 

De hygiënemaatregelen in het HDZ NRW gaan veel verder 
dan de Duitse richtlijnen en aanbevelingen van het Robert 
Koch instituut (RKI): Uitgebreide onderzoeken bij opname
van de patiënten en innovatieve methoden zoals de molecu-
laire diagnostiek voor het aantonen van bacteriële ziektever-
wekkers en massaspectrometrie dragen er bijvoorbeeld
toe bij dat ook resistente ziekteverwekkers effectief kunnen 
worden bestreden. Extra veiligheid voor onze patiënten wordt 
gewaarborgd door twee aanvullende maatregelen: Enerzijds 
de in het HDZ NRW gestandaardiseerde en allesomvattende 
hygiënedocumentatie. Anderzijds wordt in het HDZ NRW een 
speciaal voor onze kliniek ontwikkeld hygiënescholingsconcept 
toegepast: Tijdens regelmatige bijscholingsactiviteiten worden 
alle medewerkers voor het thema gemotiveerd om op deze 
wijze niet alleen aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen, maar 
deze zelfs verder uit te bouwen. 

De instituten van het HDZ NRW
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Hulp van mens tot mens:  
De hartkleppenbank in het HDZ NRW

Centrale dienstverlening voor de gehele regio

Afgezien van de klinieken en instituten herbergt het HDZ 
NRW de zogenoemde centrale diensten, die hun dienstver-
lening niet alleen aan de patiënten en medewerkers beschik-
baar stellen, maar ook aan andere klinieken en bedrijven in 
de regio.

Hartkleppen- en weefselbank

Het HDZ NRW was de eerste kliniek in Duitsland die een 
officiële vergunning voor de verwerking van menselijke 
hartkleppen heeft gekregen. Ook nu nog is de kliniek de 

modernste in haar soort en is in 2004 door de deelstaat 
Nordrhein-Westfalen speciaal onderscheiden. Meer dan 
1000 hartklepoperaties worden hier per jaar uitgevoerd, 
waarbij zowel biokleppen als mechanische hartkleppen 
worden toegepast. 

Menselijke hartkleppen worden in het HDZ NRW strikt 
conform de huidige richtlijnen van de Duitse geneesmid-
delenwet geprepareerd. Zo zijn deze beschikbaar voor ingre-
pen bij desbetreffende indicaties, bijvoorbeeld voor patiën-
ten met infecties en ook voor kinderen en jongeren. 

De hartkleppenbank van het HDZ NRW werkt samen met
talrijke andere klinieken, die op haar grote expertise en 
hoge kwaliteit vertrouwen.

Apotheek

Niet alleen de vier klinieken van het HDZ NRW, maar ook 
ongeveer 14 andere ziekenhuizen en medische instellingen 
rekenen op de capaciteit van de centrale apotheek onder 
leiding van Horst Sieling (links). Het gevolg: In de centrale 
apotheek en het magazijn met een oppervlakte van meer 
dan 1400 vierkante meter heerst continu topdrukte. In een 
gestructureerd kwaliteitsmanagementproces worden de 
recepten en aanvragen in ontvangst genomen, de inkoop 
en levering gecoördineerd en continu kwaliteitscontroles 
uitgevoerd. 

Gemiddeld levert de centrale apotheek van het HDZ NRW 
per jaar 450.000 items, rond de 700 geneeskundige stoffen  
in ca. 1200 verschillende toedieningsvormen en daarnaast 
ook ongeveer 200 gebruikelijke apotheekartikelen. 

Ook het aantal zogenaamde wegwerpartikelen is indruk-
wekkend: Ongeveer 2000 producten zijn regelmatig nodig. 
Het spectrum varieert van wegwerpspuiten, injectienaal-
den, speciale catheters en bloedsomloopondersteunende 
systemen tot kunstharten, die op voorraad of op zeer korte 
termijn leverbaar moeten zijn. 

Dit geeft aan: Afgezien van grote expertise moet een 
centrale apotheek ook met betrekking tot de logistiek continu 
topprestaties leveren. Mede daarom is de centrale apotheek 
van het HDZ NRW in 2011 opnieuw door de Apothekenkam-
mer Westfalen-Lippe met het gerenommeerde kwaliteitscer-
tificaat onderscheiden.

Centrum voor bedrijfsgeneeskunde, milieugenees-
kunde en veiligheidstechniek (ZAUS)

Onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers leven en 
werken met grote passie voor onze patiënten - een veeleisen-
de opgave voor lichaam en geest. Daarom houdt het centrum 
voor bedrijfsgeneeskunde, milieugeneeskunde en veiligheids-
techniek (ZAUS) zich bezig met de realisatie van een maxi-
male bedrijfsveiligheid en bescherming van de gezondheid 
van onze medewerkers.

Ook instellingen in de regio Bad Oeynhausen profiteren 
van het meermaals onderscheiden bedrijfsveiligheidsmanage-
ment van het ZAUS onder leiding van dr. med. Günter Piskor. 

Zo houden drie bedrijfsartsen en drie veiligheidsdeskundi-
gen van het ZAUS zich bezig met meer dan 10.000 werk-
nemers in 30 instellingen en bedrijven van zeer uiteenlopen-
de grootte. De afdeling is inmiddels een van de belangrijkste 
dienstverleningscentra in zijn soort in Ostwestfalen-Lippe.

Zekerheid voor de regio



PAGINA 25 | ONderzOek eN ONderwIjsOnderzOek en Onderwijs | PAGinA 24

Op zoek naar antwoorden: Hoe kunnen wij onze 
patiënten met nog meer succes behandelen?

In het centrum voor klinisch onderzoek en onderwijs 
hebben al onze vier klinieken eigen instituten en laboratoria 
waarin medisch onderzoek wordt gedaan. Daarbij fungeren 
onze wetenschappelijke medewerkers als bindende factor 
tussen modern fundamenteel onderzoek en de praktische 
toepassing ervan - steeds op zoek naar nieuwe inzichten ter 
verbetering van de verzorging van onze patiënten. Daartoe 
werken wij ook samen met andere instituten en klinieken. 

Bij het medische onderzoek spelen ethische vraagstukken 
vaak een grote rol. Daarom controleert een ethische com-
missie van de medische faculteit van de Ruhr-Universität 
Bochum al onze onderzoeken vóór de uitvoering ervan.

De kliniek voor thoraxchirurgie en cardiovasculaire chirur-
gie doet in hoofdzaak onderzoek op het gebied van de me-
chanische bloedsomloopondersteuning en de kransslagader, 
transplantatie- en hartklepchirurgie. In het middelpunt staat 
daarbij het fundamentele en toegepaste onderzoek op het 
gebied van cardiovasculaire biotechniek, moleculaire biotech-
nologie, stamcelonderzoek en tissue engineering.

De kliniek voor cardiologie is toonaangevend op het gebied 

van onderzoek van de cardiale ultrastructuur en cardiogene-
tica. Deze onderzoekt behandelingen voor coronaire hart-
ziekten en door ontsteking veroorzaakte hartziekten, maar 
ook de medicamenteuze behandeling van vroege vormen van 
arteriosclerose. Ook doet de kliniek fundamenteel onderzoek 
naar de moleculaire en genetische diagnostiek en behande-
ling van hart- en vaatziekten. 

De wetenschappelijke activiteiten worden – voor Duitsland 
tot dusverre uniek – gecoördineerd door een professionele 
onderzoeksorganisatie, het ikfe HDZ NRW, Bad Oeynhausen. 
Deze organisatie waarborgt ook de methodische en inhoude-
lijke kwaliteit van de projecten.

De kliniek is bovendien bij talrijke nationale en internatio-
nale onderzoeken betrokken.

Kennis scheppen – kennis delen

Vele van de in het centrum voor aangeboren hartafwijkin-
gen behandelde patiënten profiteren rechtstreeks van het on-
derzoek in het HDZ NRW: Permanente klinisch-methodische 
onderzoeken leiden tot nieuwe en verbeterde operatiemetho-
den voor onze patiënten met aangeboren afwijkingen en de 
bijbehorende postoperatieve verzorging.

Onderzoek op het gebied van diabetologie is allang meer 
dan uitsluitend onderzoek naar suikerstofwisseling, want de 
complicaties van diabetes mellitus komen steeds meer op de 
voorgrond. Om dit integrale behandelconcept te realiseren 
en de patiënten voortdurend volgens de geldende normen te 
behandelen, doet het diabetescentrum in het HDZ NRW aan 
fundamenteel onderzoek, worden eigen onderzoeken geïniti-
eerd en wordt als testcentrum deelgenomen aan multicentri-
sche klinische onderzoeken.

Het HDZ NRW vindt het van groot belang dat tijdens regel-
matig georganiseerde bijscholingsactiviteiten de actuele stand 
van het onderzoek aan onze medewerkers en de artsen in de 
regio wordt doorgegeven. 

De goede reputatie van onze HDZ-academie en arts-patiën-
ten-conferenties heeft het HDZ NRW tot een belangrijk plat-
form voor vaktechnische uitwisseling en bijscholing gemaakt, 
dat informatie, advies en ondersteuning biedt.

Ons streven: kennisoverdracht  

Als universiteitskliniek van de 
Ruhr-Universität Bochum leveren 
wij een belangrijke bijdrage aan 
onderzoek en onderwijs.  
 
Onze artsen geven colleges om 
hun kennis met de volgende 
generatie medici te delen.  
 
Uitwisseling van ervaringen op 
het hoogste vaktechnische ni-
veau is ons doel. Daarom dragen 
wij onze inzichten en kennis over 
tijdens regelmatig plaatsvindende 
symposia , maar ook op nationa-
le en internationale congressen. 
Een overdracht van knowhow die 
het leven van elke van onze    
afzonderlijke patiënten ten goede 
komt.

Onze medewerkers zijn steeds op zoek naar   
de optimale behandeling.

Wij onderzoeken om onze patiënten in de  
toekomst nog beter te kunnen helpen.

Onderzoek en onderwijs in het HDZ NRW



Universiteit Cluj-Napoca
Roemenië

Universiteitskliniek Lyon
Frankrijk
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Keurmerken 
zeggen meer 
dan woorden

Afgezien van het KTQ-keurmerk, dat regelmatig opnieuw 
moet worden afgegeven, werkt het HDZ NRW permanent 
met in totaal acht certificeringsprocedures. Daartoe behoort 
bijvoorbeeld het keurmerk van de Duitse instantie voor klini-
sche diabetesinstellingen (QMKD), de erkenning als centrum 
voor poliklinische en klinische voetbehandeling, het keurmerk 
voor veiligheid (bij het werk) (GQA, GQB) en tevens een 

Hoogste kwaliteit: Dat geven wij u op een briefje

Voor een duurzaam succes moeten de prestaties van het 
HDZ NRW voortdurend worden gecontroleerd. Afgezien van 
de interne evaluaties is het uiterst belangrijk de eigen kwali-
teit door onafhankelijke derden in transparante processen te 
laten controleren. 

Verantwoordelijkheid voor de standplaats en de regio

Het HDZ NRW is zowel nationaal als internationaal een van 
de toonaangevende competentiecentra voor hart-, stofwisse-
lings- en vaatziekten. 

Wij zijn trots op elke van onze ongeveer 1900 medewer-
kers en het feit daarmee een van de grootste werkgevers van 
de stad Bad Oeynhausen te zijn. Wij doen er alles aan om de 
daarmee verbonden verantwoordelijkheid voor onze patiën-
ten, maar ook ten aanzien van de stad Bad Oeynhausen en 
de regio te vervullen. 

reeks certificeringen volgens DIN ISO voor de sectoren labo-
ratorium, apotheek en maaltijdverzorging. Ook op ecologisch 
gebied voor geïntegreerde milieutechniek is het HDZ NRW 
onderscheiden. Onze klinieken zijn bovendien in vele secto-
ren met diverse kwaliteitskeurmerken onderscheiden. Het 
meest recente voorbeeld is het uitroepen van de cardio-     
logische polikliniek tot Chest Pain Unit in de herfst van 2011.

In dit kader hebben wij voor een van de belangrijkste en 
meest veelzeggende keurmerken gekozen: Het certificaat van 
de KTQ (Duitse instantie voor transparantie en kwaliteit). 
Dit keurmerk certificeert niet alleen de structuren en proces-
sen in het HDZ NRW volgens strenge voorschriften, maar 
controleert ook de patiënt- en medewerkergerichtheid in de 
instelling. 

Wij zijn er ook trots op niet alleen de directiefuncties en 
de functies van afdelingshoofden en instituutsleiding door 
internationaal zeer gerenommeerde experts te hebben bezet, 
maar ook bij alle afdelingen over een evenzo grote medische 
expertise en gepassioneerde toewijding voor de patiënten te 
kunnen beschikken.

Van de leerling tot de directie eisen wij van onszelf nooit 
met het bereikte tevreden te zijn, maar elke dag nog beter te 
worden.

Gewaardeerd in de hele wereld

Nauwe internationale samenwerking op het hoogste niveau – 
voor het welzijn van de patiënt

Wie de pretentie heeft de levenskwaliteit van hartpatiën-
ten en diabetici merkbaar te willen verbeteren, moet altijd 
open staan voor nieuwe aanzetten en impulsen van de beste 
artsen en meest erkende deskundigen - waar ter wereld deze 
zich dan ook bevinden. 

Daarom werken wij sinds vele jaren nauw samen met top-
universiteiten in de hele wereld (zie bovenstaande afbeel-
ding), bijvoorbeeld in de VS, Japan, Frankrijk, Hongarije, 

Oostenrijk en Roemenië. Tevens geven wij onze eigen inzich-
ten in wetenschap en praktijk in overeenstemming met onze 
leeropdracht als onderdeel van de Ruhr-Universität Bochum 
ook door aan jonge medici en zoeken we gericht de dialoog 
met toegelegde artsen uit de regio. 

Want hun kennis van de patiënten en vaktechnische ex-
pertise zijn eveneens absoluut noodzakelijk voor de optimale 
behandeling van de patiënten. 

Universiteitskliniek Pécs
Hongarije

Nihon-universiteit 
Tokio, Japan

Saitama Medical School / 
University of Saitama

Japan

Texas Heart Institute
Houston, VS

Internationale 
preventie-organisatie
Fulda, Duitsland

Hôpital Pitié-Salpêtrière
Parijs, Frankrijk

Universiteitskliniek Salzburg
Oostenrijk

Certificaat van de KTQ (Duitse instantie voor  
transparantie en kwaliteit in de gezondheidszorg)

Certificaat van de BVKD (Duitse instantie voor  
diabetesinstellingen) voor erkend kwaliteitsbeheer  
van klinische diabetesinstellingen  

Keurmerk van de GQB (Duitse instantie voor kwaliteitsbeheer 
bij de begeleiding door bedrijfsartsen) voor het centrum voor  
bedrijfsgeneeskunde, milieugeneeskunde en veiligheidstechniek

Certificaat van de DDG (Duitse instantie voor 
diabetici) als behandelcentrum voor diabetes   
type 1 en type 2

Keurmerk van de GQA (Duitse instantie voor veiligheid bij   
het werk) voor het centrum voor bedrijfsgeneeskunde,  
milieugeneeskunde en veiligheidstechniek
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De sportcardiologie van het HDZ NRW ondersteunt topsporters   
op hun weg naar topprestaties.

Een sterk team – het HDZ NRW is betrokken bij de   
Duitse topsport

Talrijke topsporters vertrouwen bij de prestatiediagnostiek 
op de competentie van de sportcardiologie van het Hart- en 
Diabetescentrum NRW. De basis van een dergelijk onderzoek 
is een uitgebreide gezondheidstest waarbij de cardiologen 
de orgaanfuncties controleren, eventuele infecties uitsluiten 
en het cardiovasculaire risico van de sporter beoordelen. Bij 
het echocardiografische onderzoek vindt de beoordeling van 
de pompwerking van het hart en de werking van de hartklep-
pen plaats. 

Op basis van verschillende metingen, zoals van de zuur-
stofopname of kooldioxideafgifte, van de hartfrequentie 

en de lactaatwaarde bepalen de specialisten vervolgens het 
uithoudingsvermogen van de sporter. Op grond van deze 
resultaten worden concrete trainingsaanbevelingen voor 
sporter en trainer geformuleerd. 

De sportcardiologie van het HDZ NRW werkt samen
met de Duitse handbalbond - vóór grote toernooien wor-
den de spelers van het nationale handbalteam bijvoorbeeld 
onderzocht. Bovendien worden drie ploegen uit de Duitse 
handbaltopklasse en het Duitse nationale tienkampteam in 
het HDZ NRW sportcardiologisch begeleid.

Ook recreatieve sporters profiteren van de sportcardiologie 
van het HDZ NRW. Bovendien is de afdeling betrokken bij de 
initiatieven “Sport mit Herz” (sport met hart) en “Unterneh-
men mit Herz” (ondernemen met hart).

Samenwerkingsverbanden van de sportcardiologie van het HDZ NRW:

Het HDZ NRW: meer dan een ziekenhuis

Duitse handbalbond Duits nationaal tienkampteamTBV Lemgo GWD Minden Initiatief “Sport mit Herz”

Wij verruimen onze horizon

Geneeskunde van topniveau, uitstekend medisch onder-
zoek en warme verzorging van de patiënten - daarvoor staat 
het HDZ NRW. 

Ondanks al onze eigen competentie, staan wij altijd open 
voor nieuwe ideeën en suggesties van buitenaf zodat ons 

werk continu wordt verbeterd en het verblijf voor onze pa-
tiënten en hun familieleden zo aangenaam mogelijk is.

Wij patiënten en geïnteresseerden regelmatig van nieuws 
uit het HDZ NRW voorzien: Bijvoorbeeld over speciale mani-
festaties, nieuwe behandelingsvormen of tips met betrekking 
tot een betere omgang met hart- en stofwisselingsziekten.

Tentoonstellingen en concerten

Het Kunstforum combineert geneeskunde en cultuur:  
Sinds 1993 worden hier hedendaagse tentoonstellingen van 
internationaal erkende kunstenaars en kunstenaars uit de 
regio gepresenteerd. 

In de ruime gangen en op de galerij kunnen patiënten,  
medewerkers en bezoekers van de kunstwerken genieten – 
dat bevordert de communicatie en biedt nieuwe inzichten. 

Promotie en samenwerkingsverbanden

Het promotieteam Herz- und Diabeteszentrum NRW e.V. 
neemt giften in ontvangst die rechtstreeks worden aan-
gewend voor de verbetering van de verzorging van onze 
patiënten. Het promotieteam staat onder leiding van Wilhelm 
Krömer (regionaal bestuurder b.d.), Tanja Oevermann en 
Bernhard Silaschi. 

Het HDZ NRW onderhoudt bovendien talrijke samenwer-
kingsverbanden met nationale en internationale klinieken en 
instituten.

Stilteruimte

Onze stilteruimte is een plek voor gebed en bezinning. 
Patiënten, familieleden en bezoekers worden uitgenodigd 
hier plaats te nemen en zich te bezinnen, na te denken of te 
mediteren. Ver weg van de vaak hectische dagelijkse gang 
van zaken in de kliniek vindt u hier rust en ontspanning. 

De gebedsruimte staat open voor alle godsdiensten.  
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Routebeschrijving

Met de auto

Neem op de A2 (Hannover/Dortmund) of de A30 (vanuit 
Osnabrück) de afrit Bad Oeynhausen en volg dan de borden 
naar het Hart- en Diabetescentrum. 

Met de trein

Er zijn zeer goede treinverbindingen van en naar het centraal 
station Bad Oeynhausen.

Met het vliegtuig

Goede vliegverbindingen via meerdere vliegvelden: 
Hannover Airport, Paderborn-Lippstadt Airport en 
Münster/Osnabrück International Airport. 

Colofon

KASSEL

GÜTERSLOH

BIELEFELD

HERFORD

MINDEN

DETMOLD

OSNABRÜCK

MÜNSTER

Münster/Osnabrück 
International Airport

Paderborn
Airport 

 Hannover 
Airport 

HANNOVER

44

7

2

33

2

30

1
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Hart- en Diabetescentrum NRW
Universiteitskliniek van de 
Ruhr-Universität Bochum

Georgstraße 11 
D 32545 Bad Oeynhausen   
Duitsland

Telefoon: +49 5731 / 97-0
Fax: +49 5731 / 97-2300

info@hdz-nrw.de
www.hdz-nrw.de


