Het hoe en wat van
Hyperbare Zuurstoftherapie:

Heeft u klachten na

bestraalde
endeldarm- of
anuskanker?

› 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

SCAN DE CODE

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

“Ik ben niet meer onzeker als ik
de deur uitga
Bij mij werd bijna 3 jaar geleden
darmkanker ontdekt en ik ben daarvoor
toen zowel bestraald als geopereerd
Vanwege mijn leeftijd, 78 jaar, herstelde ik
maar langzaam, maar een jaar na de laatste
behandeling voelde ik me best weer redelijk
goed. Totdat ik ineens merkte dat ik steeds
een soort loze aandrang had om naar de wc te
gaan en als het eindelijk lukte voelde ik veel
pijn en kramp tijdens de ontlasting. Of ik had
juist periodes veel last van diarree en had er
dan geen controle over.

Mijn oncoloog heeft me toen weer
uitgebreid onderzocht en adviseerde mij
om me met hyperbare zuurstof te laten
behandelen
Hier had ik nog nooit van gehoord, maar ben
er uiteindelijk mee gestart en heb er echt
geen spijt van gehad. Ik moest elke dag op
en neer naar het ziekenhuis met de taxi.
Dit was zeker intensief, maar ik ben er echt
door opgeknapt! Niet alleen merkte ik dat de
loze aandrang sterk verminderde, de pijn nam
af en de diarree verminderde ook.
Daardoor voelde ik me veel minder onzeker
als ik van huis wegging, want hoefde me geen
zorgen meer te maken. Ik kan weer genieten
van mijn wekelijkse biljart-middag!”

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

Mogelijke klachten na bestraalde
endeldarm- of anuskanker?
› Bloedverlies bij ontlasting en urine
› Pijn en kramp bij ontlasting
› Niet genezende wonden in de bilnaad
› Pijn bij het zitten
› Onregelmatige ontlasting en diarree
› Incontinent voor ontlasting.
Klachten kunnen pas jaren na de bestraling ontstaan.

Ontdek het effect van zuurstof
onder verhoogde druk:
› Genezing van wonden in de darm
› Bloedverlies stopt
› Pijnklachten verminderen
› Ontlastingspatroon wordt weer normaal
› 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.

Minder pijn, kramp en
bloedverlies, puur door
zuurstof?
Het lijkt heel simpel: voer extra zuurstof toe
waardoor pijn, kramp en bloedverlies afnemen.
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 verhoogde druk in een
hyperbare kamer.

