Het hoe en wat van
Hyperbare Zuurstoftherapie:

Heeft u klachten na

bestraalde
prostaatkanker?

› 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

“De pijn is ¾ minder geworden
en de urine is schoon gebleven
Vijf jaar geleden is er bij mij prostaatkanker
geconstateerd. Hiervoor heb ik een operatie
ondergaan, 35 bestralingen gehad en
hormoonspuiten. Na een jaar van ellende ging
het redelijk goed. Maar na ongeveer 4 jaar zat
er ineens bloed bij de urine.
Ik ben toen weer naar het ziekenhuis
gegaan. De arts vertelde mij toen dat door de
bestralingen de bloedvaatjes in mijn blaas
gevoelig zijn geworden. In het ziekenhuis
hebben ze toen bloedvaatjes dichtgebrand.
De klachten bleven helaas toch aanhouden,
ik bleef vooral veel pijn houden. De uroloog
heeft mij toen voorgesteld voor Hyperbare
Zuurstoftherapie.

Na een goede voorlichting in Goes heb ik
totaal 50 behandelingen gehad
Na ongeveer 35 behandelingen werd de pijn
minder en na 50 behandelingen is de pijn
¾ minder geworden en is de urine schoon
gebleven. Mijn complimenten voor de medisch
directeur en voor alle verpleegsters en
verplegers, wat is dat een goed team!”

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

Welke klachten kunnen ontstaan na
bestraalde prostaatkanker?
› Bloed of stolsels bij plassen
› Pijn tijdens plassen
› Incontinentie
› Vaak plassen
› Loze aandrang
› Darmklachten
› Bloedverlies uit de darm.
Klachten kunnen pas jaren na de bestraling ontstaan.

Ontdek het effect van zuurstof
onder verhoogde druk:
› Bloedverlies stopt
› Pijnklachten verdwijnen
› Ongewenst urineverlies stopt
› Darmklachten verminderen
› Er komt 12x zoveel zuurstof in het lichaam
› Weefselherstel wordt gestimuleerd door
extra aanmaak van nieuwe bloedvaatjes en
activeren van witte bloedlichaampjes.

Minder bloedverlies, loze
aandrang en pijn, puur door
zuurstof?
Het lijkt heel simpel: voer extra zuurstof toe
waardoor bloedverlies, loze aandrang en pijn
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.

