
INFORMATIE VOORDAT U GAAT STARTEN
Binnenkort heeft u uw eerste hyperbare 
zuurstofbehandeling. Tijdens uw intake heeft u veel 
informatie gekregen over de behandeling en wat u kunt 
verwachten. We hebben nog wat informatie voor u op 
een rijtje gezet.

De behandeling vindt plaats in een drukkamer waar 
meerdere patiënten per sessie worden behandeld. 
Via camera’s en microfoons houden wij u nauwlettend 
in de gaten. Ook kan er altijd een zorgmedewerker 
naar binnen via een sluis aan de achterkant van de 
drukkamer.
Tijdens de eerste behandeling gaat één van de 
medewerkers met u mee tijdens de drukopbouw en het 
opzetten van het masker. In de hyperbare kamer kunt 
u een boek of tijdschrift lezen, muziek luisteren, film 
kijken of een puzzel maken (met potlood).

DE BEHANDELING BESTAAT UIT 3 FASEN:
Fase 1: drukopbouw
In deze fase van de behandeling wordt druk 
opgebouwd, ook in de oren, dit mag geen pijn doen. 
Het is belangrijk om te klaren, om de druk in de oren 
te verminderen. De medewerker die met u meegaat, 
zal u instrueren hoe dat moet. Ervaart u pijn, dan moet 
u dit direct aangeven. Gedurende deze fase kan de 
temperatuur in de kamer oplopen.

Fase 2: zuurstoftoediening
Nadat de druk in de kamer is opgebouwd zet u het 
masker op uw gezicht. Hierdoor kunt u gewoon blijven 
ademen, zowel via de neus als via de mond. 

Fase 3: drukafbouw
Tot slot wordt de druk weer afgebouwd tot de normale 
omgevingsdruk. Dit merkt u aan de oren, die zullen wat 
“ploppen”. Dit gaat vanzelf en hoort erbij. Gedurende 
deze fase kan de temperatuur in de kamer iets dalen. 



VEILIGHEID IN DE DRUKKAMER
Veiligheid in de kamer is belangrijk voor u en uw 
medepatiënten. Hierdoor mag u beslist géén 
brandgevoelige stoffen en spullen meenemen in de 
kamer. 

WAT MAG WEL MEE NAAR BINNEN?
- Bovenkleding van minimaal 50% katoen
- Een boek of tijdschrift (geen krant)
- Een puzzelboek (met potlood, geen pen)
- De door ons verstrekte koptelefoon
- De sleutel van uw kluisje op de vestiging

WAT ZIJN VERBODEN ARTIKELEN:
• Telefoons en andere elektronische apparaten
• Gehoorapparaten
• Aanstekers/lucifers
• Pruiken
• Horloges
• Sieraden met steentjes erin
• Synthetische/wollen/linnen kleding en dekens
• Externe protheses (borst, been)
• Gebruik geen haarlak/ haargel/nagellak/kunstnagels
• Gebruik geen make-up/ crèmes/lippenbalsem
• Drink geen koolzuurhoudende dranken  

(min. 2 uur voor aanvang behandeling)

WILT U ERVOOR ZORGEN DAT U 15 TOT 30 MINUTEN 
VOOR DE SESSIE BEGINT AANWEZIG BENT


