




Andreas ve Anja Schmitz – Klinik Sahipleri

EŞSİZ BİR 
KLİNİK

Gündelik hayatımızda sıklıkla dostlarımıza, aile fert-
lerimize ve iş arkadaşlarımıza “Öncelikle sağlık!” dili-
yoruz. Gerçekte ise sağlığımızı kaybettiğimiz zaman 
ancak onun gerçek değerini anlıyoruz. Bu nedenle 
hastalarına hızlı, ehlince ve  sürdürülebilir bir şekilde 
yardım eden bir sağlık kuruluşu bulmak çok önem-
lidir. 
Fakat bunun için özel sağlık kuruluşlarına ihtiyacımız 
var mıdır? Özel sağlık kuruluşları, devlete bağlı sağlık 
kurumlarına alternatif olarak kurulmamıştır. Aksine; 
amaca yönelik ve gerekli bir tamamlayıcıdırlar. Onlar 
sağlık sisteminin orta direğidirler. Yeniliklere bir şans 
verirler ve uzmanlara, temel sağlık hizmetlerini en 
verimli hale dönüştürmek için bir platform sağlarlar. 
Devlet tarafından sağlanan maddi desteklerden fe-
ragat ederek, tedavi özgürlüklerini korumuş olurlar. 
Özel sağlık kuruluşları, sağlığınıza tekrar kavuşmak 
için en güvenli yerlerdir.  
Bel Etage kliniğinde sadece kaliteli implantasyon 
malzemeleri kullanılmaktadır. Hastalarımıza zaman 
ayırırız ve onlara en iyi tıbbi ve özenli bakımı verebil-
mek için çalışanlarımıza ve ekipmanlarımıza yatırım 
yapmaktan asla çekinmeyiz. Clinic Etage, meslek-
lerini büyük bir aşkla yapan doktorlar ve terapist-
ler tarafından yürütülmektedir. Ayrıntılara duyulan 
sevgi ve iyi şeyleri daha iyi yapma isteği, Clinic Bel 
Etage’ı diğer kliniklerden ayıran en önemli özellikler 
arasındadır. 



LOKASYON
“Eyalet Başkenti Düsseldorf’a hoş geld-
iniz!” İsterse uluslararası havalimanı 
(DUS), tren yolu veya kara yolu ile olsun, 
Clinic Bel Etage her yönden kolaylıkla 
ve çabucak bulunabilecek bir konuma  
sahiptir. Pradus Medical Center 
binasında kendine ait bir yeraltı otoparkı 
mevcuttur. 
İsteğe bağlı olarak, sizi havalimanından 
veya merkezi tren istasyonundan kliniğe 
getirecek bir özel şoför hizmeti de 
sunulmaktadır. Bu hizmetimiz özellikle 
uluslararası hastalarımız tarafından  
tercih edilmektedir, çünkü çok dilli  
personelimiz sizlere gelişinizden 
ayrılışınıza ve bunun ötesine kadar eşlik 
etmektedir. 

KONUM
KONUM
KONUM
Clinic Bel Etage Düsseldorf’un kalbinde, yöne-
tim ve müze binalarının bulunduğu bölgenin 
tam ortasında, güzide dükkanlar ve Ren neh-
rinin kenarındaki gerçeküstü Medienhafen’in 
bulunduğu Königsallee’nin yanı başında. 
Hasta odalarımızın pencerelerinin cephesi 
yeşil avlumuza bakmakta ve bu sayede açık 
pencereyle de uyuma imkânı sağlamaktadır. 
 
Yaz sıcaklarında odalarda bulunan klimalar 
rahat bir ortam ısısı sağlamaktadır. Kliniğin 
hemen karşısında bulunan Stӓndehaus 
etrafındaki göl parkı, doğada dinlendirici  
gezintiler yapmanıza imkân vermektedir. 
 



ORTAM
Sevgi ve şefkat en iyi iyileştiricilerdir. Samimi bir or-
tam sunan Clinic Bel Etage, yuva sıcaklığı ve güven 
vermektedir. Çalışanlarımızın güler yüzlü ve özen-
li yaklaşımı misafirlerimize, sağlıklarına çabucak 
kavuşabilecekleri bir yuva sıcaklığı sunmaktadır.  
 
En sevdiklerinin kendilerine eşlik etmesini istey-
en konuklarımıza ise, bir refakatçi eşlik edebil-
mektedir (Rooming-in). Geniş ve ferah odalarımız 
zindeliğinize kavuşmak için gereken rahat alanı 
sağlamaktadır. Küçük aileler veya daha fazla özel 
alan isteyen müşterilerimiz Düsseldorf’un çatılarını 
görebilecekleri VIP-Süitlerimizden yararlanabilirler. 

SÜİT

İSTASYON



UZMANLIK
Nadir şeyleri sıklıkla yapmaktayız! 
Uzmanlarımız kendi alanlarında büyük bir 
deneyim birikimine sahiptir. Aynı zaman-
da uzmanlarımızın disiplinler arası ortak 
çalışmalarıyla hastalarımız doktorlarımızın 
uzmanlıklarından fazlasıyla istifade etmek-
tedir. Edindiğimiz bilgi birikimini seve seve 
paylaşıyoruz. 

Clinic Bel Etage’de düzenli olarak dünyanın 
her yerinden meslektaşlarımızı ağırlamakta 
ve onlarla deneyimlerimizi paylaşmaktayız. 
Doktorlarımız uluslararası kongreler-
de alanlarının saygın birer temsilcileri 
ve çalıştayların gözde eğitimcileridirler. 
Teletıp vasıtasıyla dünyanın her yerindeki 
meslektaşlarımıza danışmanlık yapmakta 
ve zor vakalarda onlara yardım etmekteyiz. 

Prof. Dr. Wilhelm Sandmann – Damar Cerrahisi Baş Hekimi



EKİP 
ÇALIŞMASI
Ortak, disiplinler arası toplantılarda her bir vaka 
farklı bakış açılarıyla günlük ele alınır ve hastalarımız 
için çok yönlü bir tedavi konsepti geliştirilir. 

Farklı branşlardan doktorlar, doğal tedavi 
uzmanları, fizyoterapistler ve bakım veren perso-
nel birlikte çalışır. 

“Hayatımda hiçbir zaman, aynı anda bu kadar 
insanın benimle ilgilendiğine şahit olmadım. Her-
kes bana her şeyi detaylıca anlatabilmek için va-
kit ayırıyordu. Clinic Bel Etage’ye gerçekten ekip 
çalışması hâkim.”



Her zaman başka bir seçenek vardır. Sadece 
bunun farkına varmak gerekir. Uzmanlarımız 
birden fazla tedavi seçeneği sunmakta ve 
hastalarımız kendilerine en uygun gördükleri 
çözümü seçmektedirler. 

Bu esnada sunulan farklı seçeneklerin artı ve 
eksileri hakkında hastalarımızı bilgilendirmekte 
ve bunu yaparken sadece mesleki hayatı değil 
özel hayatı da göz önünde bulundurmaktayız. 

Ulusal ve uluslararası uzmanlarla kurmuş 
olduğumuz derin bilgi ağı sayesinde daha 
karmaşık vakalara da yardım edebilmekteyiz. 
Sağlam bir ikinci görüş için Clinic Bel Etage ilk 
adresiniz olsun. 

Andreas Schmitz – Nörocerrahi Uzman Doktoru ve Disk Protezi Mütehassısı

İKİNCİ  
BİR GÖRÜŞ  
ALMAK İÇİN 
İLK ADRES



STANDART 
ÜZERİ
Her şeyi yapıyoruz – standart hariç! Standartlar 
özellikte tıpta önemlidir. Kalite için bir asgari ölçü 
verir ve temel bakımın yapılmasını sağlarlar. Ama 
biz bununla yetinmiyoruz. Biz “Altın Standartları” 
mükemmelleştirmek istiyoruz. 

Örneğin “Altın Standart” olarak omurga destek 
uygulamaları gösterilebilir. Ancak biz omurgayı 
sadece sabitlemekle kalmayıp onun tekrar  
hareket edebilmesini sağlamak istiyoruz. Clinic 
Bel Etage disk protezi alanında dünya çapındaki 
öncü referans merkezlerinden biridir. 



HAREKET 
MODERNDİR
Geleceğin sihirli kelimesi hareket kabiliyetini geri 
kazandıran cerrahidir. Başkalarının sorunlar tespit 
ettiği alanlarda, biz çözümler sunmaktayız. Ters 
omuz eklemleri hastalarımıza daha fazla hareket 
özgürlüğü sağlamaktadır. 
Kalça bölgesinde kullanılan çimentosuz kalça 
protezleri, özenle yapılan AMIS (Anteriör Mini-
mal İnvazif Cerrahi) tekniği, ameliyat sonrası  
hareket kısıtlılığı süresini azaltmaktadır. Kişisel diz 
protezleri tam uyumlu bir biçimde oturmaktadır. 
Kıkırdak hücresi nakli sayesinde eklem protezleri 
tamamen devre dışı bırakılabilmektedir. Böylece 
Clinic Bel Etage sadece omurga alanında yeni ölçü-
ler belirlemekle kalmıyor. “Üst Düzey Tıbbi Bakım!” 
sözünden bizim anladığımız bu. 

Dr. Hüseyin Şenyurt – Ortopedi & Kaza Cerrahisi Baş Hekimi



AĞRILAR 
PEŞİNİZİ  
BIRAKSIN!
Ağrılar hastalarımızın maruz kalmış olduğu en 
yaygın semptomlardır. Clinic Bel Etage’a ulaşan 
hastalar çoktan her türlü klasik tedavi yöntemlerini 
denemiş olarak gelmektedirler. Bizim becerimiz ise, 
ağrıları her düzeyde analiz etmemizdir. 
 
Bunu yaparken bir yandan metabolizmayı inceley-
ip, diğer yandan bedensel değişiklikleri de dikkate 
almaktayız. Ağrıları modelleyebilen ağrı terapistle-
rimiz bulunmaktadır. Mikroterapi sayesinde ağrıyı 
üreten bölgeyi asgari invaziv yaklaşımla ve tam  
yerinde bertaraf etmeyi hedeflemekteyiz. 
 
Kronik ağrılarda, beyne giden sinyaller elektrotlar 
aracılığıyla azaltılarak, ağrı katlanılabilir hale geti-
rilmektedir. Yararı: Hastanın kendisi bu elektrotları 
yönlendirebilir. Bu yöntemle, hastanın terapiye 
bağımlılığını azaltmış ve hayata aktif katılmasını  
yeniden sağlamış olmaktayız. 

Dr. Turan Ocak, Ortopedi Uzman Doktoru ve Mikroterapi Mütehassısı



HASSAS 
CERRAHİ
Birçok insan ameliyattan korkmaktadır. Fakat bir 
aşamadan sonra doğa kendine şifa bulamaz hale 
gelir ve klasik yöntemler sadece semptomların 
üzerini örtmekle kalır. Bu noktada cerrahi bir 
müdahale hastalığın seyrini değiştiren mantıklı 
bir girişim olacaktır. 

Bone-Scalpel gibi son teknoloji aygıtlarla damar 
ve sinir gibi önem taşıyan yumuşak dokulara 
zarar vermeden, kemik dokularını ultrasonla 
milimetrenin yüzde biri hassasiyetinde kazımak 
mümkündür.  Asgari invaziv yaklaşımla yapılan 
girişimler hem komplikasyon oranını düşürmekte 
hem de hızlıca iyileşme sağlamaktadır. 



SAĞLIKLI 
OLMAK 
GÜZELDİR
Moda şehri Düsseldorf kendini güzelliğe 
adamış ve plastik-estetik cerrahi 
alanında ün salmıştır. 

Clinic Bel Etage, Kuzey Ren Vestfalya 
bölgesindeki birçok plastik cerrah 
tarafından titiz müdahaleleriyle tanınan 
bir merkez olarak kabul görmektedir. 
Ayrıca güzellik cerrahisinin yanı sıra 
tıbbi anlamda tavsiye edilen plastik 
cerrahi müdahaleler de yapılmakta ve 
hastanın normal yaşamına dönme-
si sağlanmaktadır. Ultrason destekli 
Liposuction (VASER) gibi yenilikçi  
teknikler sayesinde kliniğimiz cerrahlara 
son modern teknoloji çözümleri sunar-
ken, hastalarına ise güvenli bir ortam 
sağlamaktadır.   

Dr. Burak Fourquet – Plastik – Estetik Cerrahı



DENGENİN 
MERKEZİ
Günlük hayatımızda sıklıkla dengemizi 
kaybetmekteyiz. Normalde vücudumuz 
bu dengeyi tekrar kendisi sağlayabilmekte 
fakat stres, çevresel etkiler ve hatalı bes-
lenme alışkanlıkları bunu gün geçtikçe 
zorlaştırmaktadır. 

Center of Balance (Dengenin Merkezi), 
beden, zihin ve ruhun dengesini tekrar 
sağlamayı kendine görev edinmiştir. Bu 
bütüncül yaklaşım hem ayakta tedavi 
edilen misafirlerimizin direncini artırma 
kta, hem de servislerdeki hastalarımız bu 
hizmetten faydalanabilmektedir. 

Düzenleme termografisi ve kapsamlı  
laboratuvar analizleri sayesinde hastalıklar 
henüz erken evrelerinde teşhis edilebil-
mektedir. Fizyoterapistlerimiz, hastanın 
kendine yardım edebilmesini sağlamak için 
uzmanlaşmış olup, tedavi sonrası bakımın 
aksamadan devam etmesi için hastanın 
yakınındaki terapistlerle birlikte çalışırlar. 

Konstantin Helbling      Daniel Maksymov

MITO-TERAPİ

METABOLİZMA 
DENGESİ

DETOKS

BESLENME 
DANIŞMANLIĞI

MİKROBESİN 
TEDAVİSİ

MİKROEKOLOJİK 
BAĞIRSAK TEDAVİSİ

MİKRO BAĞIŞIKLIK 
TEDAVİSİ



SAĞLIKLI 
GIDA 
Restoranımız “Chez La Belle” bireysel  
isteklerinizi seve seve yerine getirir  
ve hastalarımızı yerel, sağlıklı yemeklerle 
besler. Organik gıdalar tercih etmekte 
ve elbette vegan, vejetaryen, şekersiz ve  
glutensiz yemek seçenekleri sunmaktayız. 
Ekmeğimizi ve keklerimizi kendimiz 
pişirmekte ve sağlıklı yiyecekleri çok sev-
mekteyiz. Doğal tedavi uzmanımız ve 
beslenme danışmanımız Anja Schmitz’in 
desteğiyle aşçılarımız daima yeni fikirler 
üretmekte ve yemeğin sadece sağlıklı değil, 
aynı zamanda lezzetli de olabileceğini 
göstermektedirler. Restoranımız hem 
dışarıdan hem de klinik içerisinden müşteri 
kabul etmektedir. Hemen karşısında bulu-
nan seminer salonu sayesinde de etkinlikler 
için mükemmel bir ortam sağlamaktadır. 

Anja Schmitz – Doğal Tedavi Uzmanı ve Beslenme Danışmanı Toplantı Mekanları 



TIP  
FORUMU
Clinic Bel Etage kendini serbest doktorların 
forumu olarak görmektedir. Burada tıbbi 
gelişmelerle ilgili yeni bilgiler edinebilir 
ve kliniğimizin doktorlarıyla doğrudan uzun 
süreli deneyimlerini paylaşabilirler.  Nieder- 
rhein Ağı’nın düzenli olarak kliniğimizde 
yapılan toplantılarında kurumumuz hem 
partner hem de destekleyici olarak görev 
yapmaktadır. Bunun yanı sıra bu partnerlik 
gündelik hayatta da kendini göstermektedir. 
Güven dolu hekimler olarak serbest dok-
torlar hastalarına yatarak tedavi edildikleri  
durumlarda bizzat eşlik edebilmektedir. Yetki 
alanımız çerçevesinde onlara ihtiyaç anında 
destek vermekteyiz. 



ULUS- 
LARARASI
Yüksek ihtisas alanında sağladığı olanaklar 
nedeniyle Clinic Bel Etage dünyanın her  
yerinden hastalar tarafından tercih edil-
mektedir. Sağlık turizmi hastalar için bir 
eğlenceden ziyade, sağlıklarına tekrar 
kavuşmak için son bir çare olarak görün-
mektedir. Ulusal ve uluslararası kurumlarla 
birlikte yürütülen şeffaf bir hijyen politikası 
sayesinde en üst seviyede güvenlik temin  
edebilmekteyiz. Eğitimli personelimiz ve 
kuruluş içerisindeki yönergeler sorunsuz bir 
işleyiş sağlamaktadır. Arap-Alman Endüstri ve 
Ticaret Odası Ghorfa’nın ve uluslararası başka 
kurulların bir üyesi olarak büyükelçiliklere  
ve partnerlerimize mantıklı önlemler ve  
stratejiler hakkında danışmanlık yapmaktayız.  

Khadija Miri – Orta Doğu

Mara Charvadaryan – Doğu 

Jessica Sachs – Denizaşırı ve Avrupa



SÖZ
KONUSU
SAĞLIKSA…
Gün geçtikçe daha fazla yasal sağlık sigortası 
kasası, bazı vakalarda ihtisas yapmış özel bir 
kliniğin avantaj sağladığı durumlar olduğunu 
görmekte ve münferit duruma göre bir karar 
vererek sigortalılarının Clinic Bel Etage’den  
hizmet almasına olanak sağlamaktadırlar.  
Özellikle geleneksel tedavi yöntemlerinin bir 
başarı sağlamadığı durumlarda bir ihtisas 
kliniği aranmaktadır. Söz konusu sağlıksa,  
deneyim ve düşük enfeksiyon ve komplikasyon 
oranları belirleyicidir. Bu eğilim aynı zamanda 
isteğe bağlı sigortalıların artışıyla ve yabancı 
sigorta kurumlarında kendini göstermektedir. 
Clinic Bel Etage üst düzey tıbbi hizmeti makul 
fiyatlarda sunmaktadır.

Angelika Wadulla - Resepsiyon



OMURGA CERRAHİSİ
Disk Protezleri
Perkütan Stabilizasyonlar
Dinamik Stabilizasyonlar
Sakroiliak Eklem Füzyonu

ORTOPEDİ
Ters Omuz Eklemleri    
Çimentosuz Kalça Protezleri (AMIS) 
Kişisel Diz Protezleri    
Kıkırdak Hücresi Nakli  

NÖROCERRAHİ 
Hidrosefali     
Yüzeysel Tümör Cerrahisi   
Kompresyon Sendromları   
Nöronavigasyon 

AĞRI TEDAVİSİ 
Mikroterapi     
Omurilik Uyarımı    
Dorsal Kök Gangliyon Uyarımı  
Ağrı Pompaları

DAMAR CERRAHİSİ
Kompresyon Sendromları
Karotis Darlığı
Bypass-Cerrahisi
Modern Varis Cerrahisi

PLASTIK CERRAHİ
Yüz ve Boyun
Göğüs Düzeltmeleri
Vücut Şekillendirme (VASER)
Yara İzi Düzeltmeleri

KBB (Kulak-Burun-Boğaz) 
Septum Deviasyonları
Horlama Tedavisi
Kulak Çınlaması
Kulak Cerrahisi
 

ALTERNATİF TERAPİ
MİTO-Terapi    
Bağışıklık Programı
Beslenme Danışmanlığı 
Mikrobesin Tedavisi

BRANŞLARIMIZN



Dostane Destekleriyle

Reichsstraße 59 I D-40217 Düsseldorf
Otopark: Elisabethstr. 39-41

Fon (+49) 0211 781 795 - 0
Fax (+49) 0211 781 795 - 99

post@clinicbeletage.de 
www.clinicbeletage.de


