Ervaringen van onze patiënten

Hoe kunt u ons bereiken?

“Deze kliniek is een wonder kliniek, de doctoren, doen daar
wonderbaarlijke genezingen. Ik met mijn open wond en ook
nog suikerpatiënt was niet te genezen, maar deze mensen
hebben mijn wond in vijf maanden dicht gekregen. Perfect!
Ook de cultuur die daar heerst is geweldig, de benadering naar
mij toe was zeer meelevend en informeel. Ook de adviezen die
ik kreeg waren zeer goed. Deze mensen zijn op hun gebied
de beste van Nederland en omstreken, ik heb ze 12 punten
gegeven, ga zo door.”
Dhr. A. Z. te S

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.

“Een hele dikke duim omhoog voor alle medewerkers van
de Da Vinci Klinie. 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

• Indien u verhinderd of ziek bent, dient u dit bij voorkeur tijdens
kantoortijden, minimaal 24 uur van te voren, aan ons te melden
(zie contactgegevens kliniek).
• Annuleren binnen 24 uur kan tot kosten voor u leiden.

TIP!

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

Expertisecentrum
voor wondgenezing
“De zorg is super, altijd even vriendelijk. Ze staan altijd klaar en
zijn zeer behulpzaam op alle fronten.”
Dhr. v. R. te E

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 de bezoekers worden parkeerplaatsen vrijgehouden.

Voor meer informatie: www.davincikliniek.nl
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“Na een jaar met een open wond te hebben gelopen
na 2 ingrepen aan een Sinus Pilonidalis werd ik via de
hoofdverpleegkundige van mijn thuiszorg doorverwezen naar
de Da Vinci Kliniek. Na een behandeling van 3 maanden is de
wond genezen. Ik ben uitstekend behandeld door het team.
De persoonlijke en menselijk benadering van de medewerkers
heb ik zeer gewaardeerd. Professionals die goede adviezen
geven met gevoel voor humor.
Hartelijk dank voor de goede zorgen!”
Dhr. R. C. te V

Contactgegevens Da Vinci Kliniek

Da Vinci Kliniek - voor hyperbare geneeskunde
en expertisecentrum voor wondgenezing
09-02-17 11:58

Wondzorg

Behandeling

Infectie behandeling

In verband met een chronische, slecht genezende wond bent u
doorverwezen naar de Da Vinci Kliniek.

U wordt behandeld door een team van wondverpleegkundigen,
medisch specialisten en paramedici, aangestuurd door een
wondconsulent (wond casemanager).

In de Da Vinci Kliniek wordt u behandeld voor een wond. Dit
is een verbreking van de huid waardoor bacteriën in de wond
kunnen komen. Deze bacteriën kunnen infecties veroorzaken
die lokaal aanwezig zijn maar ook zelfs via het bloed door het
lichaam verspreid kunnen worden.

Het expertisecentrum is gespecialiseerd in wonden waarbij
het natuurlijk genezingsproces achterblijft, met een bestaan
van minimaal 3 weken tot zelfs vele jaren. De goede resultaten
van de wondbehandeling worden mede bepaald door een
intensieve werkwijze binnen de Da Vinci Kliniek in samenwerking
met verwijzend huisarts of medisch specialist, verschillende
samenwerkingspartners voor medisch-specialistische thuiszorg
en moderne wondzorgmaterialen.
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Onder een infectie verstaan we het binnendringen van
ziekmakende micro organismen zoals bacteriën of virussen in
de weefsels van het lichaam. In het lichaam vindt vervolgens
vermenigvuldiging van deze ziekmakende cellen plaats.
Als gevolg hiervan ontstaat een plaatselijke ontstekingsreactie.

Waaraan herkent u een infectie?
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De behandeling is o.a. afhankelijk van uw soort wond, de grootte
en de bestaansduur van de wond. Bij een eerste contact met
kliniekarts en wondconsulent zullen uw klachten in kaart gebracht
worden. Tevens zullen er foto’s van uw wond(en) worden gemaakt.
Eventueel zullen er gegevens vanuit uw behandelend medisch
specialist en huidige thuiszorgorganisatie worden opgevraagd.

Wat is een infectie?
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Door specifieke opleidingen en veel praktijkervaring heeft dit team
zich gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van slecht
genezende wonden. Het wondzorgteam maakt in samenspraak
met de kliniekarts en in nauw overleg met u een behandelplan.
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Binnen de Da Vinci Kliniek staat de patiënt centraal.

Wat is een (chronische) wond
Een wond is een verbreking van de huid en/of onderliggend
weefsel. Wonden die niet uit zichzelf genezen (chronische
wonden) hebben een speciale behandeling nodig.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Ulcus Cruris (open been).
•	Diabetische wond
• Decubituswonden (doorligwonden).
• Geïnfecteerde chirurgische wonden.
• Wonden ontstaan na bestraling (radiotherapie).
• Wonden veroorzaakt door een ongeval.
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Behandelmethodes
Er wordt gewerkt met tal van behandelmethodes die ingezet
kunnen worden om het proces van wondgenezing te bevorderen,
zoals o.a. hyperbare zuurstoftherapie, compressie therapie,
negatieve druk therapie, patiënt-eigen bloedplaatjes therapie.
Daarnaast maken we gebruik van moderne verbandmiddelen.
Tijdens de wekelijkse multidisciplinaire wondbespreking
wordt besproken of uw behandeling voortgezet wordt dan wel
aanpassing nodig heeft.
In aanvang heeft u minimaal 2 keer per week een afspraak voor
wondzorg binnen de kliniek. In een later stadium kan er op
indicatie medisch specialistische verpleging in de thuissituatie
(MSVT) door ons worden ingezet. Dit zijn gespecialiseerde
wondverpleegkundigen die de wond volgens de door de kliniek
ingezette behandeling bij u thuis komen verzorgen.

Een aantal verschijnselen zijn kenmerkend voor
een infectie, namelijk:
• Roodheid van de wond
• Zwelling rondom de wond
• Pijn
• Pusvorming/wondlekkage
• Koorts/koude rillingen
Zodra u een of meerdere verschijnselen heeft is het zo goed als
zeker dat u een infectie heeft. U dient dan contact op te nemen
met de Da Vinci kliniek.

Vervoer
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!

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