
Dr. med. Th. Hoffmann 

Curriculum vitae 

 

Verworven medische vaardigheden: 

- Echografie diagnostiek van alle orgaansystemen - buik, schildklier, bloedvaten, longen, hart, 

spier- en gewrichtssystemen, reumatische US en contrast sonografieën (Sonovue). 

- Punctie en drainage van pleurale effusies (water in de longen)  

- Punctie en drainage van ascites (paracentese) 

- Leverpuncties 

- Schildklierpuncties en andere fijne naaldpuncties (FNA) 

- Punctie en drainage van abcessen met behulp van pigtailkatheters 

- Beenmergbiopsies 

- Microscopie en cytomorfologische bevindingen van beenmergbiopten of uitstrijkjes van 

perifeer bloed 

- Endoscopieën: Gastroscopieën en colonoscopieën met verwijdering van poliepen 

 

Professionele activiteit 

sinds 11/2021 zelfstandige arts voor interne geneeskunde, hematologie en echodiagnostiek 

(Master) aan de Costa Blanca , Spanje ( Alicante, Benidorm, Calpe, Denia) 

 

sinds 09/2015 Hospital Clinica Benidorm, HCB, Spanje, afdeling Interne Geneeskunde en 

afdeling Hematologie, in kliniek en polikliniek 

  

Lidmaatschap DGIM - "German Society for Internal Medicine" - jaarlijkse deelname aan het 

DGIM-congres in Mannheim of Wiesbaden, met uitzondering van het jaar 2020. 

 

Sinds 07/2012 Erkenning van de aanvullende titel van palliatieve geneeskunde door de LÄK 

Thüringen (Medische Vereniging Thüringen) 

 

25.09.2011 ESMO examen (European Society of Medical Oncology) 

 

sinds 09/2011 Lid van de Vereniging voor Interne Oncologie (AIO) 



Publicatie in het IJC- International Journal of Cancer: Nintedanib plus mFOLFOX6 als 

tweedelijns behandeling van gemetastaseerde, chemorefractaire colorectale kanker: de 

gerandomiseerde, placebogecontroleerde, fase II TRICC-C studie (AIO-KRK-0111). 

 

sinds 09/2011 Door de LÄK Thüringen erkend als specialist interne geneeskunde en 

hematologie en oncologie. 

 

sinds 06/2011 Lid van de Duitse Kankervereniging 

 

sinds 04/2007 Hoofdarts op de afdeling hematologie/oncologie; kliniek voor 

 

Interne Geneeskunde II aan de Sophien- und Hufelandklinikum Weimar 

 

Lid van de competentienetwerken voor leukemie en kwaadaardige 

Lymfomen 

 

Sinds 11/2006 Erkenning in het subspecialisme hematologie/oncologie 

LÄK Thüringen 

 

sinds 06/2004 Specialist in interne geneeskunde; Universitair Ziekenhuis van de  

Friedrich Schiller Universiteit Jena, Kliniek voor Interne Geneeskunde II; 

Hematologie/Oncologie/Infectiologie/Gastroenterologie van de FSU Jena, Directeur: Prof. K. 

Höffken, MD. 

in verdere opleiding voor subspecialisatie in hematologie/oncologie 

 

sinds 06/2004 erkend als specialist interne geneeskunde 

 

sinds 01/2003 Arts in opleiding; Universitair Ziekenhuis van de FSU Jena, Kliniek voor Interne 

Geneeskunde II (Oncologie-Hematologie-Infectiologie-Gastro-enterologie-Hepatologie) 

 

01-06/1999 6 maanden doctoraalscriptie met verblijf in Caracas/ Venezuela (3 maanden) 

 

03/1997-12/2002 Stage en vervolgens arts in opleiding; districtsziekenhuis Delitzsch, kliniek 

voor interne geneeskunde 



sinds 12/1999 Noodarts; Rettungszweckverband Nordsachsen, locatie Delitzsch. 

 

10/1998 Vergunning tot uitoefening van de geneeskunde 

 

Proefschriftonderwerp: Een prospectief, gerandomiseerd en placebogecontroleerd onderzoek 

naar de profylactische toediening van prednisolon of pirenzepine ter voorkoming van ERCP-

geïnduceerd pancreasschade en de mogelijke oorzaken daarvan. 

 

04/2002 Afronding van de doctoraalprocedure met openbare verdediging, toekenning van de 

academische graad - doctor medicinae (Dr.med.) met het predicaat "cum laude". 

 

05/2001 2 wetenschappelijke posterlezingen over het proefschrift tijdens het 10e congres van 

de Centrale Duitse Maatschappij voor Gastro-enterologie (MGG) in Fulda 

 

05/2002 1e posterprijs in de darmsectie: "Vipoma-rare cause of diarrhoea"; 11e congres van 

het MGG in Leipzig. 

 

Studie/praktijkjaar 

 

10/1990-09/1996 Studie menselijke geneeskunde/ Universiteit van Leipzig 

 

09/1996 III. Interdisciplinair colloquium - algemeen cijfer: goed 

 

07/1996-08/1996 PJ; Universiteit van Toronto, Canada; Toronto Western Hospital, 

Orthopedische Chirurgie 

 

06/1996 PJ; Universiteit van Leipzig, Kliniek voor Neurochirurgie 

 

02/1996-05/1996 PJ; Ziekenhuis "San Gabriel", La Paz/Bolivia, Kliniek voor Kindergeneeskunde 

en Gynaecologie/Verloskunde. 

 

10/95-01/96 PJ; District Ziekenhuis Delitzsch, Kliniek voor Interne Geneeskunde 

 



09/1993 Stage; Ziekenhuis "San Gabriel", La Paz/ Bolivia; Kliniek voor Kindergeneeskunde 

 

08/1994 Stage; Shaare zedek medisch centrum, Jeruzalem/Israël, Kliniek voor Viscerale 

Chirurgie 

 

Schoolonderwijs 

 

1987-1989 Verlengde middelbare school in Senftenberg met "onderscheiding 

 

1977-1987 Polytechnische middelbare school in Senftenberg met "onderscheiding 

 

 

1989-1990 Militaire basisdienst 

 

Speciale vaardigheden 

 

Talen:   Engels: zeer goed, geschreven en gesproken 

   Spaans: zeer goed in woord en geschrift 

   Russisch: A-niveau's 

 

 

 

 

 

Alicante, 02.09.2022 Dr. Thomas Hoffmann 

 


