
Alles wat u weten 

wilt over Hyperbare 

Zuurstoftherapie



Werking hyperbare zuurstoftherapie
In deze folder kunt u lezen hoe Hyperbare Zuurstoftherapie werkt en wat 

de therapie doet

Eerst en vooral voorziet de behandeling met hyperbare zuurstof de weefsels 
van extra zuurstof. Deze extra toediening vermindert de bestralingsklachten bij 
kankerpatiënten, bevordert de genezing van diabetische wonden en bevordert de 
genezing van bepaalde infecties. 

Tijdens de behandeling met hyperbare zuurstof ademt u 100% zuurstof in 

via een masker 

Dit vindt plaats bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. U wordt 
behandeld in een hyperbare behandelkamer, waar de luchtdruk kan worden 
verhoogd. Doordat u de zuurstof onder druk inademt, neemt uw lichaam 12 x meer 
zuurstof op dan de normale hoeveelheid. Weefsels waar geen of te weinig zuurstof 
komt, worden hierdoor beter van zuurstof voorzien.

Bestralingsklachten en chronische wonden herstellen hierdoor beter en sneller

In bestraald weefsel en in het gebied van een chronische wond zorgt de verhoogde 
zuurstofspanning voor de extra aanmaak van nieuwe bloedvaatjes en voor het 
activeren van witte bloedlichaampjes. Hierdoor verminderen pijnklachten, genezen 
wonden en versoepelt stug en verhard weefsel.

Hyperbare Zuurstoftherapie is wetenschappelijk bewezen en wordt volledig 

vergoed vanuit de basisverzekering.
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De behandelkamer
De hyperbare behandelkamer is voorzien van twaalf comfortabele stoelen 

waarin u en uw medepatiënten goed en relaxt zitten

Verder is de hyperbare behandelkamer voorzien van acht ‘patrijspoorten’ (kleine 
ramen) en twee grote toegangsdeuren. De behandelkamer wordt continue gemonitord 
tijdens de behandeling. Tijdens de behandeling kunt u lezen of puzzelen. Ook kunt u 
via een koptelefoon naar muziek luisteren.

Voordat de behandeling begint

Voordat de behandeling begint, heeft u eerst een intakegesprek met de arts. Tijdens 
dit gesprek maakt de arts een inschatting van het aantal behandelingen dat voor u 
gewenst/nodig zal zijn en de verwachte uitkomsten van uw behandeling.

Wat u mee moet nemen
Neem bij het eerste bezoek aub uw medicijnen, zorgpas, verwijsbrief en 

identiteitspapieren mee

Wij behandelen alleen aandoeningen die vergoed worden door de zorgverzekering, 
tenzij u in een onderzoekstraject terechtkomt. Dan zullen de kosten uit het 
onderzoeksbudget worden vergoed.

Behandeling met Hyperbare Zuurstoftherapie

Onze arts hyperbare geneeskunde beoordeelt of u met uw klacht in aanmerking komt 
voor hyperbare zuurstoftherapie. Tijdens de behandeling wordt de ontwikkeling van 
uw klacht met u besproken en in uw dossier vastgelegd. 

Voor patiënten met chronische wonden maken wij met geavanceerde apparatuur een 
inschatting of u baat heeft bij deze vorm van therapie. Uw wonden/klachten worden 
beoordeeld door deskundige specialisten. Daarnaast krijgt u uitgebreid advies over 
wondverzorging.



‘Oren klaren’
U gaat oefenen met het ‘klaren van uw oren’.

Bij het ‘op druk gaan’ is het mogelijk dat u druk voelt op uw oren. Deze druk voelt u 
ook tijdens het landen in een vliegtuig of tijdens het rijden in een lange tunnel. In de 
hyperbare behandelkamer ontstaat dit gevoel, doordat de druk aan de buitenkant 
van het trommelvlies hoger is dan aan de binnenkant. Dit drukgevoel op de oren kunt 
u proberen te verhelpen door te kauwen, slikken, gapen of ‘klaren’. ‘Klaren’ betekent 
dat u de neus dichtknijpt en dan probeert te persen terwijl u de mond gesloten houdt. 
De assistent in de hyperbare behandelkamer begeleidt u hierbij en geeft u goede 
instructies.

Speciale kleding
Voor aanvang van de behandeling kleedt u zich om in een privé kleedruimte

Van ons ontvangt u hiervoor speciale katoenen kleding (broek en hesje). Uw 
ondergoed houdt u gewoon aan. Uw persoonlijke bezittingen legt u tijdens de 
behandeling in een afsluitbaar kastje. De sleutel van dit kastje houdt u tijdens de 
behandeling bij u. U mag geen spullen in de zakken van de katoenen kleding mee 
naar binnen nemen. Eventuele wonden blijven gewoon verbonden. Tijdens de 
behandeling kunt u lezen of puzzelen. Ook kunt u via een koptelefoon naar muziek 
luisteren.
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Regels voor uw veiligheid
Voor uw veiligheid hebben wij regels opgesteld, waaraan u zich moet houden

U krijgt zuurstof onder verhoogde druk toegediend. Dit vraagt om strikte naleving van 
de volgende regels.

Het is verboden de volgende voorwerpen mee naar binnen te nemen in de 
behandelkamer:

› Lucifers

› Aanstekers

› Vulpennen

› Spuitbusjes

› Make-up

› Haarlak

› Crèmes

› Elektrische apparaten

› Horloges (duikhorloges mogen wel)

Twijfelt u ergens over? Vraag het dan aan één van onze assistenten.

Het is van belang dat de hyperbare behandelkamer schoon blijft. Daarom mag u uw 
schoenen niet aanhouden en krijgt u witte katoenen sokken van ons.



Aantal behandelingen
Het aantal behandelingen dat nodig is voor een adequate werking van de 

Hyperbare Zuurstoftherapie, is afhankelijk van uw aandoening

De behandelingen zijn van maandag t/m vrijdag, in het weekend hoeft u niet te 
komen. Tijdens het intakegesprek wordt afgesproken hoeveel behandelingen u 
nodig heeft. Ongeveer na elke 10 behandelingen vindt een evaluatie plaats over de 
voortgang van uw behandeling.

Behandeltijden
Normaal gesproken wordt u eenmaal per dag behandeld

Er zijn meerdere behandelsessies per dag, ook in de namiddag. U hoort tijdens het 
intakegesprek bij welke sessie u wordt ingedeeld. U dient minimaal 30 minuten voor 
aanvang van de behandeling aanwezig te zijn.

Locatie
Het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie bevindt zich in het 

souterrain van het ziekenhuis (Adrz in Goes)

Vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis volgt u route 03. U loopt links langs de 
centrale receptie van het Adrz en vervolgens rechtdoor tot u voor de röntgenafdeling 
staat. Daar neemt u de lift of de trap naar het souterrain (-1). Vervolgens gaat u vanuit 
de lift direct naar rechts, of vanaf de trap naar links en passeert u de schuifdeur. U 
loopt dan de gang in naar het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie. Bij de 
balie drukt u op de bel, u mag plaatsnemen in de wachtkamer en de dokter zal u dan 
spoedig uitnodigen voor een intakegesprek.
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Tijdens de behandeling
Tijdens de start van de behandelsessie is er altijd een begeleider aanwezig in 

de hyperbare kamer

De behandeling wordt uitgevoerd door de operator, die buiten de hyperbare 
behandelkamer via het bedieningspaneel de behandeling coördineert. Door middel 
van camera’s houdt de operator u tijdens het hele behandelproces goed in de gaten. 
Via een geluidsverbinding (knopje boven uw hoofd) kunt u met de operator praten als 
dat nodig is. Zonodig geeft de operator instructies via de luidsprekers. Er is altijd een 
arts aanwezig in het centrum. Mocht het nodig zijn omdat u zich niet goed voelt, dan 
kunt u de hyperbare kamer altijd via een sluis verlaten.

Het verloop van de behandeling
Als alle patiënten hebben plaatsgenomen, gaat de deur dicht en wordt de 

luchtdruk in de kamer heel langzaam verhoogd naar 2,4 atmosfeer

Dit is te vergelijken is met een duik naar 14 meter diepte. Tijdens het op druk brengen 
zal de temperatuur in de behandelkamer iets stijgen. Het op druk brengen duurt 
ongeveer 10 minuten. Als een druk van 2,4 atmosfeer bereikt is, krijgt u een seintje en 
zet u een masker op. Via dit masker, dat sluit over uw neus en mond, ademt u 100% 
zuurstof in. Het masker houdt u tijdens de zuurstoff ase op.



Er zijn in totaal 4 blokken van elk 20 minuten zuurstof-toediening

Daartussen krijgt u steeds 5 minuten pauze. Tijdens deze pauzes mag u het masker 
afzetten en kunt u een slokje water drinken. De totale duur van elke behandeling is  
1 uur en 50 minuten. Wanneer het niet mogelijk is voor een patiënt om een masker te 
dragen is er een zogenaamde “hood”. Dit is een voorziening, die u als geheel over uw 
hoofd plaatst en op die manier ook 100% zuurstof inademt.

Mocht u tijdens de behandeling van het toilet gebruik moeten maken, dan meldt u  
dit aan de verpleegkundige. In de sluis is een klein toilet opgesteld.

Na de behandeling
Na de behandeling verlaat u de hyperbare behandelkamer

U haalt uw persoonlijke bezittingen op uit het kastje en kleedt zich om in een van 
de kleedkamers. De katoenen kleding neemt u iedere dag mee naar huis, behalve op 
vrijdag, dan levert u de kleding in en zorgen wij dat er maandag schone kleding voor u 
klaarligt. Er zijn geen speciale maatregelen na de behandeling nodig voor wat betreft 
begeleiding, opvang thuis of het besturen van een voertuig. Mocht u thuis bepaalde 
klachten hebben naar aanleiding van de behandeling, dan kunt u contact met ons 
opnemen via het telefoonnummer, dat vermeld staat op de achterkant van deze 
folder.
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Wanneer kunt u niet behandeld worden
Wij houden heel goed in de gaten dat de Hyperbare Zuurstofbehandeling u 

geen schade toebrengt

Daarom beoordelen wij patiënten op de aanwezigheid van astma, COPD, hartfalen, 
epilepsie en ICD voor aanvang van de behandeling. Bent u bij ons onder behandeling 
en bent u verkouden of heeft u koorts, neem dan voor de behandeling contact op met 
de arts om te overleggen of u die dag behandeld kunt worden; mogelijk moet u die dag 
overslaan.

Bijwerkingen
Hyperbare Zuurstoftherapie kan, net als andere behandelingen, soms 

bijwerkingen hebben

Zoals eerder vermeld komt er druk op het trommelvlies te staan tijdens het opbouwen 
van de druk. Dit komt omdat de druk in het oor lager is dan daarbuiten. Wanneer het 
niet lukt om de oren te klaren is het mogelijk dat het trommelvlies beschadigt. Om 
dit te voorkomen bouwen we de druk altijd heel langzaam op. Mocht het klaren 
echt niet lukken, dan stoppen we tijdelijk uw behandeling en vragen de KNO-arts in 
het ziekenhuis buisjes te plaatsen. Het kan ook voorkomen dat u klachten van uw 
voorhoofdsholte krijgt. Wanneer u daar een ontsteking heeft, wordt u tijdelijk niet 
behandeld met hyperbare zuurstof.

Na meerdere behandelingen kan het zijn dat uw zicht verbetert 

Dit komt omdat de lens van het oog verandert. Dit eff ect is tijdelijk, na het beëindigen 
van de behandeling zal de lens weer de oorspronkelijke sterkte aannemen. 



Een andere bijwerking zou een zuurstofvergiftiging kunnen zijn

Een hoge zuurstofconcentratie zorgt ervoor dat de overdracht van prikkels in de 
hersenen makkelijker gaat. 

In zeldzame gevallen kan dit tot uiting komen als een kortdurende overprikkeling  
van de hersenen. Dit gebeurt echter in ongeveer 1 op de 10.000 behandelingen (dus 
0.01%). 

Mocht dit voorkomen, dan verwijdert de assistent direct het masker en wordt de 
behandeling gestaakt. Vervolgens wordt u kortdurend geobserveerd in het ziekenhuis 
en houdt u hier geen schade aan over.

Aandoeningen die behandeld worden:

 › Klachten/pijn na bestraling bij oncologiepatiënten

 › Chronische wonden door suikerziekte

 › Zuurstoftekort na huid-, spier- bottransplantatie

 › Zuurstoftekort in spierweefsel na een trauma (crushletsel)

 › Zuurstoftekort door verhoogde druk in spierweefsel als gevolg van infectie

 › Osteomyelitis

 › Weke delen infecties anaeroob of gemengd

 › Koolmonoxide (CO) - vergiftiging

 › Lucht- of gasembolie

 › Gasgangreen

 › Decompressieziekte bij duikers.
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Vergoeding zorgverzekering
De arts hyperbare geneeskunde van het centrum beoordeelt tijdens het intakegesprek 
of uw aandoening in aanmerking komt voor Hyperbare Zuurstoftherapie.

Hyperbare Zuurstoftherapie is opgenomen in het basispakket en wordt 

vergoed door de zorgverzekering.

Vervoerskosten
Voor de declaratie van uw vervoerskosten kunt u van onze medewerkers een 

overzicht krijgen van het aantal keren dat u bent behandeld

Uw verzekeringsmaatschappij bepaalt of u in aanmerking komt voor vergoeding van de door 
u gemaakte kosten. Wij helpen u graag om eventueel noodzakelijk taxivervoer te regelen.

Uw ervaring met ons centrum
Uw ervaringen met ons centrum leren ons hoe we onze zorg verder kunnen 
verbeteren. Daarom vragen wij patiënten voor aanvang en na afl oop van de totale 
behandeling het patiënt-tevredenheidsonderzoek in te vullen. Ingevolge de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens hebben wij een eigen Privacyreglement, dat op 
aanvraag verkrijgbaar is. Heeft u een klacht over de behandeling of het personeel 
dan kunt u ook contact opnemen met drs. T.P. van Rees Vellinga, arts Hyperbare 
Geneeskunde, via 0113 - 234 290 of info@hyperbaarcentrum.nl.



SCAN DE CODE

 Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie 
 ADRZ locatie Goes (route 03)

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

Contact
Telefonisch zijn wij tijdens werktijden en voor 
spoedgevallen buiten werktijden te bereiken. 


