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Check onze website voor:

› De voordelen van Hyperbare Zuurstoftherapie

› Patiëntervaringen

› Interviews met lotgenoten en onze artsen

› Een vrijblijvend kennismakingsgesprek met 
één van onze artsen.

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

  hyperbaarcentrum.nl

Heeft u klachten na een

bestraald gezwel in 

mond-, kaak-, hoofd- 

of halsgebied?

Het hoe en wat van 
Hyperbare Zuurstoftherapie:

› 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)

› 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 
bewezen.



Mogelijke klachten na een bestraald 
gezwel in het mond-, kaak-, hoofd- 
of halsgebied?

 › Pijnklachten in mond of keel

 › Nauwe mondopening, slikklachten, droge mond

 › Loszittende tanden/kiezen, spontane kaakbreuk

 › Verhard weefsel in hals, gezicht

 › Slecht genezende wond in het mondslijmvlies

 › Stijve en pijnlijke nek

Klachten kunnen pas jaren na de bestraling ontstaan.

Ontdek het effect van zuurstof 
onder verhoogde druk:

 › Pijnklachten verminderen en bestraald weefsel 
wordt soepeler

 › Betere beweeglijkheid mond en hals

 › Betere doorbloeding

 › Er komt 12x zoveel zuurstof in het lichaam

 › Weefselherstel wordt gestimuleerd door 
extra aanmaak van nieuwe bloedvaatjes en 
activeren van witte bloedlichaampjes

 › Bij voorgenomen tandextractie na eerdere 
bestraling, wordt hyperbare zuurstoftherapie 
profylactisch toegepast.

“Na onderzoek werd bij mij de 
diagnose mondbodemkanker 
gesteld.

Een ingrijpende operatie en 36 bestralingen 
volgden. In 2015 gingen mijn tanden los 
staan, dit door de bestraling. Deze moesten 
door de kaakchirurg verwijderd worden en 
daarna zouden implantaten geplaatst worden. 
Door complicaties is dit 2x geprobeerd 
maar uiteindelijk brak mijn kaak door 
de combinatie van 2 keer implantaten, 
bestralingsgebied en inmiddels kreeg ik ook 
een fistel onder de kaak waardoor mijn eten 
rechtstreeks eruit kwam.

Toen werd ik voor het eerst naar de 
Zuurstoftherapie gestuurd

Door de samenwerking van mijn kaakchirurg 
en de artsen van de zuurstof werd ik gelukkig 
vanaf toen intensief behandeld. Voor en na 
elke operatie ging ik de tank in. In november 
2018 kreeg ik een nieuwe kaak uit een bot 
uit mijn enkel. Dit ging deels ook helemaal 
fout doordat de nieuwe huid afstierf en ik dus 
naar huis ging met een gat in mijn kaak en 
een maagsonde. De dag na thuiskomst gelijk 
weer gestart met de zuurstof en na 20 keer 
was mijn kaak weer dicht. Inmiddels heb ik 
voor en na de laatste huidtransplantatie ook 
behandelingen gehad. En ik ben ontzettend 
blij hoe het bij is getrokken. De zuurstof heeft 
mij lichamelijk maar zeker ook psychisch 
veel geholpen want ik kan weer in de spiegel 
kijken.”

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

Minder pijn en verhard weefsel, 
puur door zuurstof?

Het lijkt heel simpel: voer extra zuurstof 
toe waardoor pijn, verhard stug weefsel en 
slikklachten afnemen. En het is nog waar 
ook! Door toediening van zuurstof wordt 
weefselherstel gestimuleerd, nemen pijnklachten 
af en versoepelt het weefsel. Alleen is het 
toedienen van zuurstof niet eenvoudig maar 
een medisch specialisme. Dit gebeurt onder 
verhoogde druk in een hyperbare kamer.


