Ervaringen van onze patiënten

Openingstijden Da Vinci Kliniek

“Na een borst besparende operatie in 2006 kreeg ik 25 bestralingen op de hele borst en 13 extra bestralingen op de tumorplaats;
het resultaat was een borst van steen; Dit gaf de nodige beperking,
was confronterend en met regelmaat verontrustend. In september
2015 werd ik doorverwezen naar de Da Vinci kliniek en heb deze
kans gegrepen; na anderhalve week sloeg de behandeling al aan;
langzaam werd de borst weer zachter. Ik zette het knopje op 8
weken en die weken zijn omgevlogen mede dankzij de ontzettend
lieve mensen die voor je klaarstaan en je dagelijks met respect,
humor en liefde ontvangen en begeleiden; Een SUPER CREW!”
Mevr. V. te M.

De kliniek is maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00
uur. Tevens is de kliniek 24 uur per dag, 7 dagen per week
telefonisch bereikbaar.

“Na twee jaar ziekenhuis in en uit, geen verbeteringen!
Sinds de behandelingen in de Da Vinci: Enorme genezing!!
DA VINCI: Met Alles Vriendelijk - Betrouwbaar en Vakkundig.
Thuiszorg Zuzz (wondverpleging) in samenwerking met Da Vinci
is een gouden combinatie.”
Dhr. v. O. te E.

•	Er zijn meerdere behandelsessies per dag. U ontvangt tijdig
van ons een overzicht met uw behandeldagen en het juiste
tijdstip. In principe wordt u voor een vast tijdstip ingepland.
Het is soms mogelijk - na overleg - op een ander tijdstip
behandeld te worden.
•	Indien u verhinderd of ziek bent, dient u dit bij voorkeur
binnen kantoortijden, minimaal 24 uur van te voren, aan ons
te melden (zie contactgegevens kliniek).
• Annuleren binnen 24 uur kan tot kosten voor u leiden.

Hyperbare
zuurstoftherapie
“Een hele dikke duim omhoog voor alle medewerkers van de
Da Vinci Kliniek. Wat een super team! Na 2,5 jaar en
3 operaties en een hoop ellende, eindelijk doorgestuurd naar
deze kliniek. En dan stap je na enkele afspraken binnen
1 maand naar buiten met een dichte wond, toch helemaal
geweldig! Petje af voor deze mensen! Dank je wel allemaal!!”
Dhr. M.V. te H.

Contactgegevens Da Vinci Kliniek
Adres: Nieuwendijk 49, 5664 HB Geldrop
Telefoonnummer: 040-2180530
E-mail: info@davincikliniek.nl
De kliniek is gevestigd in het centrum van Geldrop en goed te
bereiken via het snelwegwegennet en is op ongeveer 400 meter
afstand gelegen van het N.S. station. Ook is de kliniek per bus
goed bereikbaar.

Voor meer informatie: www.davincikliniek.nl
DaVinci_Dagfolder_HBOT_2016.indd 1-3

10-2016

Voor de bezoekers worden parkeerplaatsen vrijgehouden.

Da Vinci Kliniek - voor hyperbare geneeskunde
en expertisecentrum voor wondgenezing
17-10-16 19:19

Via een doorverwijzing van uw specialist of huisarts kunt u in
aanmerking komen voor hyperbare zuurstoftherapie.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Toepassingen

Hoe werkt hyperbare zuurstoftherapie?

Afhankelijk van uw aandoening ligt het aantal behandelingen op
ongeveer 40 keer. De 2 uur durende behandeling vindt 5 dagen
per week plaats, gedurende 6-8 weken.

Het positieve effect van hyperbare zuurstoftherapie op
sommige ziektebeelden is voldoende bewezen zodat zorgverzekeraars de therapie volledig vergoeden bij o.a.:

Hyperbare zuurstoftherapie is een behandelwijze, waarbij de
patiënt via een zuurstofmasker 100% zuurstof inademt in een
drukcabine. De combinatie van zuurstofinademing en druk
zorgt voor aanmaak van nieuwe bloedvaatjes voor herstel van
beschadigd weefsel. De hoogte van deze druk is 2.5 bar. Dit komt
overeen met de druk op 15 meter diepte onder water.
Hierdoor treden genezende effecten op zoals:
•	Aanmaak van nieuwe bloedvaatjes in door bestraling
beschadigd weefsel
• Genezing van chronische wonden
• Bestrijden zuurstofgevoelige bacteriën
• Verbeterde werking van verschillende antibiotica
• Mogelijk vermindering van weefselzwelling / lymfoedeem

LET OP

Het is belangrijk dat u alle dagen komt voor behandeling; onderbrekingen hebben een negatief effect op uw
herstel!

Bijzonderheden
•	Tijdens de gehele behandeling is er een medewerker zowel in
als buiten de drukcabine aanwezig om u te begeleiden; ook is
er in de kliniek altijd een arts aanwezig.
•	Bij het starten van de behandeling in de drukcabine voelt u druk
op de oren, zoals bij het opstijgen en landen van een vliegtuig.
•	Tijdens de behandeling draagt u speciale katoenen kleding die
door ons wordt verstrekt.

• Chronische wonden t.g.v. Diabetes Mellitus
of bestraling
• Infectie van bot (osteomyelitis)
• Bestralingsschade aan de huid/weke delen/borst
• Bestralingsschade aan de darmen/blaas
• Bestralingsschade in het hoofd-halsgebied
• Acute doorbloedingsstoornissen na operaties
• Crushletsel
• Ernstige bacteriële infecties
• Koolmonoxidevergiftiging
• Decompressieziekte
• Voorbereiding voor skin graft

Bijwerkingen
• Mogelijke beschadiging van het trommelvlies
• (Tijdelijke) Verandering van het zicht

Vervoer
Belangrijk om te weten voor de start

Verloop

U krijgt eerst een gesprek bij de kliniekarts waarbij een lichamelijk
onderzoek wordt verricht om uw aandoening zo goed mogelijk in
beeld te krijgen en om te kijken of u daadwerkelijk geschikt bent
om te starten met deze therapie

De behandeling vindt plaats in een drukcabine met maximaal
12 personen.

TIP!

Neem bij uw eerste gesprek uw zorgpas, identiteitsbewijs en recente medicijnlijst van uw apotheek mee.

Als u voor de behandeling geschikt wordt bevonden, zal daarna
een uitgebreid voorlichtingsgesprek en rondleiding binnen de kliniek plaatsvinden. We proberen de planning van de behandeling
zo goed mogelijk op uw persoonlijke situatie te laten aansluiten.
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Er zijn 4 blokken van 20 minuten waarbij u uw zuurstofmasker
opzet en 100% zuurstof inademt. Tussen de blokken in is er een
pauze van 5 minuten, waarbij u uw zuurstofmasker mag afzetten.
Gedurende de behandeling kunt u TV kijken, muziek luisteren,
lezen of puzzelen.

In geval van nood is het altijd mogelijk om via een aparte sluis de
drukcabine te verlaten.

Het is mogelijk om bij uw zorgverzekeraar een machtiging voor
zittend ziekenvervoer aan te vragen. Na goedkeuring kunt u
gebruik maken van taxivervoer of kunt u de door u gemaakte
vervoerskosten declareren.
Voor informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekering of bij het
secretariaat van de kliniek.

TIP!

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen
hebben, neem dan tijdens kantooruren contact op
via het algemeen telefoonnummer van de kliniek of
d.m.v. het sturen van een emailbericht.
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