Het hoe en wat van
Hyperbare Zuurstoftherapie:

Heeft u klachten na

bestraalde
baarmoederhalskanker?

› Een vrijblijvend kennismakingsgesprek met één
van onze artsen is kosteloos

› U kunt altijd terecht, er zijn geen wachtlijsten
› De therapie wordt volledig vergoed door uw
zorgverzekeraar

› Reiskosten worden meestal vergoed
(wij vragen dit voor u aan)

› Patiënten waarderen de resultaten van onze
therapie met een 8,9!

› Er is een begeleidend en deskundig team van
artsen, verpleegkundigen en operators

› Voordat u behandeld wordt, is alles duidelijk
uitgelegd

› In de drukkamer ademt u via een masker 100%
zuurstof in

› De drukkamer heeft 12 comfortabele stoelen
› U wordt dagelijks behandeld (niet in het weekeind)

Check onze website voor:
› De voordelen van Hyperbare Zuurstoftherapie
› Patiëntervaringen
› Interviews met lotgenoten en onze artsen
› Een vrijblijvend kennismakingsgesprek met
één van onze artsen.

› Elke behandeling duurt 2 uur met 4 korte pauzes
› Tijdens de behandeling kunt u lezen, puzzelen en
muziek luisteren

› De totale behandeling duurt ongeveer 8 weken
› Tijdens de therapie leert u nieuwe mensen kennen
› Hyperbare Zuurstoftherapie is wetenschappelijk
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hyperbaarcentrum.nl

“Na 32 behandelingen waren
mijn klachten helemaal
verdwenen
Na de diagnose baarmoederhalskanker
heb ik gedurende een jaar een
behandeltraject moeten volgen van
chemotherapie en bestraling
Als werkende vrouw van 52 jaar kon ik na
een half jaar mijn werk weer langzaamaan
oppakken en na een jaar werkte ik weer
volledig. Daar genoot ik echt weer van.
Gelukkig kon ik samen met mijn man ook
weer leuke fietstochtjes maken zoals we
voorheen ook deden, dat was ook fijn.
Maar ongeveer 1,5 jaar nadat ik bestraald was,
merkte ik vrij plotseling dat ik zo’n jeuk kreeg
in mijn vagina en tijdens het fietsen.

Na meerdere consulten bij mijn specialist
kreeg ik het advies om met Hyperbare
Zuurstoftherapie te starten
Deze therapie zou ik dan dagelijks moeten
volgen in Goes en met mijn werk moest
ik daarvoor dan weer afspraken maken.
Uiteindelijk is het gelukt om deze therapie te
volgen en na 32 behandelingen kan ik zeggen
dat mijn klachten helemaal verdwenen waren.
Ik ben erg blij dat ik heb volgehouden, want
nu kan ik weer genieten van het fietsen samen
met mijn man!”

Lees de volledige en andere
patiëntervaringen op:
www.hyperbaarcentrum.nl

Mogelijke klachten na bestraalde
baarmoederhalskanker:

Minder pijn, jeuk en
bloedverlies, puur door
zuurstof?

› Pijn in onderbuik en bij het zitten
› Bloedverlies uit vagina, darm of blaas
› Pijn bij het vrijen
› Fistelvorming
› Jeuk in de vagina
› Darmklachten
Klachten kunnen pas jaren na de bestraling ontstaan.

Ontdek het effect van zuurstof
onder verhoogde druk:
› Pijnklachten verminderen
› Bloedverlies stopt
› Verbetering darm- en vaginaklachten
› Bestraald weefsel wordt soepeler
› Betere doorbloeding
› Er komt 12x zoveel zuurstof in het lichaam
› Weefselherstel wordt gestimuleerd door
extra aanmaak van nieuwe bloedvaatjes en
activeren van witte bloedlichaampjes.

Het lijkt heel simpel: Voer extra zuurstof
toe en jeuk- en pijnklachten verdwijnen of
verminderen. En het is nog waar ook!
Door toediening van zuurstof wordt
weefselherstel gestimuleerd, nemen
pijnklachten af en stopt het bloedverlies.
Alleen is het toedienen van zuurstof niet
eenvoudig maar een medisch specialisme:
Dit gebeurt onder hoge druk in een
hyperbare kamer.

