
 

 

Dr. Klaus Thomas Hoffmann 

Uw internist en hematoloog aan de Costa Blanca (Alicante, Benidorm, Calpe, Denia) 

 

Maar wat betekent internist of interne geneeskunde eigenlijk? Hier verzorgen wij alle 

problemen van de "interne organen" zoals schildklier, bloedvaten (angiologie), hart en longen 

(cardiologie en longziekten), alle buikorganen zoals lever, galblaas, alvleesklier, milt, maag en 

darmen (gastro-enterologie), nieren, blaas of prostaat (nefrologie en urologie), maar ook hun 

metabolisme zoals diabetes of lipometabole stoornissen of andere hormonale stoornissen 

(endocrinologie) en ook reumatische problemen (reumatologie). Verder staan bloedziekten 

van allerlei aard centraal in mijn werk (hematologie), of het nu gaat om bloedarmoede (gebrek 

aan rode bloedcellen) of een stoornis van andere bloedbestanddelen, in de meeste gevallen is 

een eenvoudig bloedonderzoek voldoende om een lichte en meestal onschuldige afwijking van 

de bloedwaarden in een vroeg stadium te herkennen en te onderscheiden van belangrijke en 

dringend behandelbare bloedziekten en daarvoor kijk ik ook voor u in de microscoop. 

Ik studeerde humane geneeskunde aan de universiteit van Leipzig, Duitsland en voltooide 

vervolgens mijn specialisatieopleiding tot specialist interne geneeskunde en tot specialist 

hematologie/oncologie aan het universitair ziekenhuis Jena / Thüringen en verwierf later ook 

de aanvullende titel palliatieve geneeskunde in Duitsland. Voordat ik naar Spanje verhuisde, 

werkte ik enkele jaren als hoofdarts interne geneeskunde/hematologie/oncologie en 

palliatieve geneeskunde in het Klinikum Weimar/Duitsland. Van 2015 tot 2021 werkte ik als 

internist en hematoloog bij HCB Benidorm. In 2021 heb ik met succes een master in 

echodiagnostiek afgerond aan de Universidad CEU Cardenal Herrera, zodat ik als extra focus 

ook echografisch onderzoek kan aanbieden. 

 

 

 



Medisch spectrum   

- Diagnose en behandeling van ziekten uit het hele spectrum van de interne geneeskunde met 

diabetologie, hiptensiologie, pneumologie, cardiologie, reumatologie, nefrologie, gastro-

enterologie, endocrinologie en hematologie.  

- Diagnose en behandeling van acute en chronische pijnklachten 

- Consulten ook voor algemene geneeskunde, medische controles volgens internationale 

richtlijnen, recepten en medische attesten, huisbezoeken 

- Vaccinaties, injecties en infusies 

- Speciale hematologieconsulten 

- Echografisch onderzoek van alle orgaansystemen 

- Palliatieve medische behandeling 

- Patiëntenzorg in het ziekenhuis op het gebied van interne geneeskunde en hematologie. 

 

Speciale medische diagnostiek: 

- INR - test 

- ECG elektrocardiogram,    

- 24-uurs lange termijn ECG Holter 

- 24-uurs bloeddrukmeting 

- Spirometrie van de longen - Longfunctiediagnostiek 

- Echografisch onderzoek van alle orgaansystemen, inclusief kleurendoppler en duplex (oog, 

schildklier, halsstreek, lymfeklieren, speekselklieren, vaten, borstkas, buik, huid en 

bewegingsapparaat, gewrichten, enz.) 

- Speciale hematologische diagnostiek, hematologische bloeduitstrijkjes, beenmergpuncties en 

cytomorfologische onderzoeken 

- Puncties en drains van pleurale effusies en ascites (toracocentese en paracentese), 

orgaanbiopsies  

 

Neem contact op met Dr. Hoffmann  

Wil je een afspraak maken en me beter leren kennen? Bel gewoon: +34 672751394 

 of neem contact met me op via WhatsApp: 672751394 

of per mail: th.hoffmann0412gmail.com 

 

 

 



Spreekuur Dr. Hoffmann: 

1. Clinica MEDIterranea Alicante 

Avda. de la Estación, 20, entreplanta, 03005 Alicante, (de praktijkruimtes bevinden zich in de 

CLINICA IBAÑEZ Fisioterapia & Podologia Salud y Bienestar ). 

 Contact:  Tel: 672751394, maak een afspraak per telefoon, WhatsApp of per e-mail naar : 

th.hoffmann0412@gmail.com 

Talen: Duits, Engels, Spaans 

Spreekuur : dinsdag van 16:00 tot 20:00 uur op afspraak,  

Huisbezoeken op afspraak dagelijks in de middag en ook mogelijk in het weekend. 

Counselling ook beschikbaar per telefoon of video call 

 

2e Kliniek la Alegría Calpe 

Clínica LaAlegria Calpe, Avenida Valencia 17, 03710 Calpe.  

Woensdag: 14.00 - 18.00 uur en vrijdag: 09.30 - 14.00 uur.  

Afspraak via +34 965 831 336 

 

3e Euro Clinica Rincón Benidorm 

Avenida Dr. Sévero Ochoa 6, 03503 Benidorm 

Donderdag: 09:00 - 13:00 uur 

telefoon: (+34) 966 830 849 

e-mail: info@euroclinicarincon.com 

 


