
HYPERBARE 
ZUURSTOFTHERAPIE

CONTACTGEGEVENS
Da Vinci Kliniek  
Amersfoort
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
033 -202 03 00
ma t/m vrij 8.00 uur tot 17.00

Da Vinci Kliniek  
Arnhem
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
T: 026 -35 59 150
ma t/m vrij 8.00 uur tot 16.00

Da Vinci Kliniek
Geldrop
Nieuwendijk 49
5664 HB Geldrop
T: 040 -2180530
ma t/m vrij 8.00 uur tot 17.00

Da Vinci Kliniek  
Hoogeveen
Dr. G.H. Amshoffweg 7
7909 AK Hoogeveen
T: 0528 –23 33 43
ma t/m vrij 8.00 uur tot 16.00

Da Vinci Kliniek 
Rotterdam
Brielselaan 69e
3081 AA Rotterdam
T: 010 -279 44 44
ma t/m vrij 8.00 uur tot 16.00

Da Vinci Kliniek 
Waalwijk
Kasteellaan 4a
5141 BM Waalwijk
T: 0416 -34 75 00
ma t/m vrij 8.00 uur tot 16.00

Da Vinci Kliniek, focuskliniek voor wondgenezing  
en hyperbare geneeskunde 

Er zijn meerdere behandelsessies per dag.
U wordt voor een vast tijdstip ingepland. 

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 of zonder geldige reden niet 
aanwezig zijn kan tot kosten voor u leiden.

Voor algemene vragen of informatie kunt u van  
ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 contact opnemen  
met het Service Bureau: 
T. 040 – 2180530
E. info@davincikliniek.nl

TOEPASSINGEN 
Hyperbare zuurstoftherapie is een door het Zorginstituut 
Nederland erkende behandeling en wordt voor 100% 
vergoed vanuit het basispakket.

Enkele indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie zijn: 

• Chronische wonden t.g.v. diabetes mellitus of bestraling. 
Wonden waarbij het natuurlijk genezingsproces 
achterblijft, met een bestaan van minimaal 3 maanden 
tot zelfs jaren.

• Klachten na bestraling van het hoofd-hals gebied
- Pijn
- Droge mond, taai speeksel en/of moeite met slikken
- Moeite met openen van de mond
- Bewegingsbeperking 
- Slecht genezende wond in bestraald gebied

• Klachten na bestraling bij borstkanker
- Pijn (spontane pijn of bij aanraking) en/of harde borst
- Bewegingsbeperking
- Vochtophoping (oedeem)
- Slecht genezende wond in bestraald gebied

• Klachten na bestraling lage bekkengebied 
(prostaatkanker, darmkanker, gynaecologische kanker)
- Bloederige urine en/of stolsel in de urine
- Wisselende bloederige ontlasting
- Pijn in het lage bekkengebied
- Incontinentie (urine en/of ontlasting)
- Loze aandrang
- Slecht genezende wond aan de anus of vagina

Kijk voor een volledig overzicht op onze website  
www.davincikliniek.nl



Met een verwijzing van uw specialist en/of huisarts kunt 
u in aanmerking komen voor hyperbare zuurstoftherapie. 
Let wel op: als het gaat om klachten na bestraling mag 
alleen de specialist verwijzen.

HOE WERKT HYPERBARE  
ZUURSTOFTHERAPIE?
Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling waarbij 
patiënten via een masker 100% zuurstof inademen 
onder een verhoogde omgevingsdruk. Dit gebeurt in 
een hoge drukcabine. De hoogte van de druk is 2,5 
bar. Dit komt overeen met de druk op 15 meter onder 
water. Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het 
zuurstoftekort in beschadigd weefsel wordt opgeheven, 
nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt en de cellen 
die van belang zijn voor het herstel verbeteren.

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

BELANGRIJK OM TE WETEN VOOR DE START 
U krijgt eerst een intakegesprek bij de kliniekarts waarbij 
onder andere een lichamelijk onderzoek wordt verricht. 
De kliniekarts bepaalt of uw klachten voor behandeling 
in aanmerking komen en kijkt of u daadwerkelijk geschikt 
bent om te starten met de behandeling.

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

HOEVEEL BEHANDELINGEN ZIJN ER NODIG?
Afhankelijk van uw aandoening ligt het aantal 
behandelingen op ongeveer 40 keer. De 2 uur durende 
behandeling vindt 5 dagen per week plaats, gedurende  
8 weken.

Het is belangrijk dat u alle dagen komt voor 
behandeling; onderbrekingen hebben een 
nadelig effect op het uiteindelijke resultaat.

VERLOOP
De behandeling vindt plaats in een drukcabine van 
maximaal 9 tot 16 personen (afhankelijk van de 
vestiging). 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. U blijft wel in de 
drukcabine. 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.

BIJZONDERHEDEN
· Er is 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 dalen van een 
vliegtuig. U moet dan regelmatig klaren om de druk op 
de oren te verminderen.

· Tijdens de behandeling is het belangrijk dat u kleding 
draagt van tenminste 50%  katoen(geen zijde/wol/
linnen), uitgezonderd ondergoed.

· Roken heeft een zeer nadelige invloed op het effect van 
de behandeling. Wij raden u dan ook aan om te stoppen 
met roken. 

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 zorgverzekeraar.

BIJWERKINGEN
Hyperbare zuurstoftherapie kent relatief weinig 
bijwerkingen. De bijwerkingen die eventueel kunnen 
optreden zijn van voorbijgaande aard. Dit wordt tijdens 
de intake besproken.


