Het hoe en wat van
Hyperbare Zuurstoftherapie:

Bent u diabeet

› Een vrijblijvend kennismakingsgesprek met één

en heeft u last van

van onze artsen is kosteloos

chronische wonden?

› 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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bewezen.
’s-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes
0113 - 234 290
info@hyperbaarcentrum.nl
hyperbaarcentrum.nl

“Mijn wond was na 35
behandelingen helemaal dicht!
Ik ben suikerpatiënt en kom
regelmatig bij de vaatchirurg
Soms heb ik een wond aan mijn voet, maar
dat merk ik niet omdat ik er geen gevoel in
heb. Dit wordt dan goed verbonden door
de wondverpleegkundige en herstelt weer.
Totdat een jaar geleden een wondje aan mijn
kleine teen niet wilde genezen en zelfs groter
en dieper werd. De vaatchirurg schrok zelfs
van de donkerblauwe kleur van mijn teen en
adviseerde me om snel zuurstoftherapie te
gaan volgen in een drukkamer. Ik heb deze 8
weken gevolgd en zag na 20 behandelingen
dat mijn teen weer meer roze van kleur werd
en dat de wond rustiger en ondieper werd.
Daar was ik al heel blij mee.

Vaak voorkomende klachten bij
diabetische voet

Volledige wondgenezing,
puur door zuurstof?

› Voetwond geneest niet

Het lijkt heel simpel: Voer extra zuurstof toe
en een wond geneest. En het is nog waar
ook! Wonden genezen door toediening van
zuurstof. Alleen is het toedienen van die
zuurstof niet altijd eenvoudig: Dit gebeurt
onder hoge druk in een hyperbare kamer.

› Voetwond is diep
› Voetwond verkleurt naar donkerblauw
› Botontsteking
› Wel wondzorg, weinig/geen verbetering
› Gezwollen voet
› Gevoelloze voet
› Moeilijk lopen.

De wond bleek na 35 behandelingen
helemaal dicht!
Zonder deze therapie denk ik dat mijn teen
zelfs had moeten worden geamputeerd,
omdat de wond te weinig zuurstof kreeg.
Dankzij de zuurstoftherapie kon de wond
goed herstellen en kan ik weer goed lopen!”

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

Ontdek het effect van toediening
zuurstof onder druk:
› Versnelde wondgenezing
› Verhoogde aanmaak nieuwe bloedvaten
› Pijnklachten verminderen
› Betere doorbloeding van wond(en)
› Zwelling neemt af
› Er komt 12 x zoveel zuurstof bij de wond
› Weefselherstel wordt gestimuleerd door
extra aanmaak van nieuwe bloedvaatjes en
activeren van witte bloedlichaampjes.

