vakkundige behandeling van

spataderen, liesbreuk en galstenen
GELRE MAGAZINE APELDOORN

Dagelijks behandelt Gelre ziekenhuizen Apeldoorn patiënten met spataderen, liesbreuken en galstenen. De chirurgen die deze ingrepen uitvoeren zijn gespecialiseerd
in deze aandoeningen en het verhelpen ervan. Naast hun specifieke expertise hebben
zij als extra voordeel de geavanceerde apparatuur en technieken van het ziekenhuis.

Behandeling van spataderen, liesbreuk en galstenen:

snel, vakkundig en met kwaliteit
Chirurg Peter Klemm: “Veel mensen denken
dat ze voor de behandeling van spataderen, een
liesbreuk of galstenen bij speciaal daarvoor
opgerichte behandelcentra moeten zijn. Men is
in de veronderstelling dat een ziekenhuis niet de
service en snelheid van een behandelcentrum kan
bieden. Dat is een misvatting. Waar de patiënt
behandeld wil worden, mag hij natuurlijk zelf
bepalen. Maar men kan ook prima in Gelre
ziekenhuizen terecht voor deze behandelingen.”
Klemm is een van Gelre’s vaatchirurgen en
heeft zich speciaal toegelegd op de behandeling
van spataderen. Hij houdt van zijn vak en vertelt
er enthousiast over: “Ik heb een dankbaar
beroep. Mensen komen met spataderklachten
bij ons en na behandeling
gaan ze pijnvrij en
tevreden de deur uit.
Ik kan mijn vak goed
uitoefenen, omdat ik
een modern ziekenhuis
achter me heb staan.
We beschikken
namelijk over state of
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the art apparatuur en technieken, volledige
patiëntinformatie en een zorgvuldig behandeltraject. Dat geldt ook voor mijn collega-chirurgen
die liesbreuken en galstenen behandelen.”
Zorgverzekeraars en de politiek stimuleren
concurrentie op dit soort ingrepen. Geen
probleem, vindt Klemm: “Gelre ziekenhuizen
heeft hoogopgeleide en ervaren specialisten,
veilige en patiëntvriendelijke behandelwijzen en
we kunnen alle patiënten helpen, niet slechts een
selecte groep. Bovendien voldoen we op zowel
ziekenhuisniveau als op afdelingsniveau aan
alle wettelijk kwaliteitseisen. We durven die
concurrentiestrijd met een gerust hart aan!”

Behandeling spataderen
• intakegesprek, onderzoeken en opstellen
behandelplan vinden op één dag plaats
(‘one-stop-shop’);
• de ingreep is meestal onder plaatselijke
verdoving op de polikliniek;
• de ingreep is poliklinisch of op de dagbehandeling, dus de patiënt kan dezelfde
dag op eigen kracht naar huis;
• er vindt uitgebreide nazorg plaats;
• patiëntendossier met medische geschiedenis
is direct bij de hand;
• geen uitsluiting van behandeling op grond
van medische gesteldheid.
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