Bereikbaarheid en parkeren
Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum ligt in de Plaspoelpolder, direct aan de
A4, in Rijswijk.

VOLLEDIG VERGOED
SNEL RESULTAAT
GEEN WACHTLIJSTEN

Het centrum is brancard- en rolstoeltoegankelijk.

Op het eigen terrein van het centrum vindt u een aantal parkeerplaatsen. Ook
kunt u in de directe omgeving parkeren met parkeerschijf.
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Komt u met het openbaar vervoer? Vanaf zowel station Holland Spoor als station
Rijswijk neemt u Tram 17. Uitstappen bij: Tramhalte Handelskade. Vanaf hier is het
nog circa 3 minuten lopen:

Hyperbaar
Geneeskundig
Centrum
- Rijswijk
• Ga zuidwestelijk op
Handelskade richting De Bruyn
Kopsstraat.
• Sla rechtsaf naar de De Bruyn Kopsstraat.
• Sla linksaf naar de Treubstraat.
• U vindt het Hyperbaar Geneeskundig Centrum links op nummer 5A.
Routebeschrijvingen vindt u op www.hgcrijswijk.nl.

Contactgegevens
Treubstraat 5A
2288 EG Rijswijk
T 070 406 31 95
F 070 406 31 96
E info@hgcrijswijk.nl
www.hgcrijswijk.nl

Werking
hyperbare
zuurstoftherapie
VOLLEDIG VERGOED
SNEL RESULTAAT
GEEN WACHTLIJSTEN

Voor de behandeling van:
• Chronisch complexe
(diabetische) wonden.
• Bestralingsschade waar dan
ook in het lichaam.
• Chronische infecties van botweefsel.

Werking hyperbare zuurstoftherapie
Verschillende chronische aandoeningen genezen niet omdat er problemen zijn met de bloeddoorstroming
en/of omdat er een tekort is aan
zuurstof. In veel van deze gevallen kan
hyperbare zuurstoftherapie voor een
oplossing zorgen. Door deze behandelmethode krijgt men namelijk 12 keer
zoveel zuurstof in het lichaam als
normaal. Dit is mogelijk door 100%
zuurstof te ademen, in een kamer
waar een verhoogde druk heerst.
De hoeveelheid zuurstof wordt
namelijk bepaald door het percentage van het gas en door de druk.
Op het moment dat er zoveel extra
zuurstof in het lichaam komt, kan dit
zich veel beter en veel verder verspreiden vanuit de bloedvaten. Gebieden
die aanvankelijk te weinig of geen
zuurstof kregen, hebben tijdens de
behandeling weer ruim voldoende.
Allerlei genezingsprocessen starten
hierdoor weer op of verlopen beter.
De volgende genezingsprocessen
verlopen beter in aanwezigheid
van extra zuurstof. De werking van
het immuunsysteem, de aanmaak
en de kwaliteit van botweefsel, de
collageenproductie, en het effect
van antibiotica. Daarnaast zorgt het
voor een vermindering van oedeem
(vocht in de weefsels) en doodt het

bacteriën. Dit laatste geldt niet
alleen voor bacteriën die van een
zuurstofarm milieu houden maar
ook voor bacteriën die juist gedijen in
een zuurstofrijke omgeving. Dit komt
omdat deze micro-organismen in dat
geval te veel zuurstof krijgen. Zij verdrinken als het ware in zuurstof.
Een ander belangrijk gevolg van de
toename van zuurstof is dat het verschil in hoeveelheid van dat gas, tussen gezond weefsel en aangedaan
weefsel, groter wordt. Dit zorgt voor
de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes en daarmee voor een blijvend
verbeterd bloedaanbod.
Indicaties
De aandoeningen die gunstig
reageren op hyperbare zuurstoftherapie zijn te verdelen in 2 groepen.
Ten eerste de “erkende indicaties”.
Hiervan is de werking dusdanig
wetenschappelijk bewezen dat de
zorgverzekeraars de behandeling
vergoeden vanuit de basiszorgverzekering.
Ten tweede de “niet-erkende indicaties”. Dit zijn aandoeningen waarvan

het effect nog onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling
dan alleen na een machtiging die
men in individuele gevallen soms wel
verstrekt.
De meest behandelde “erkende
indicaties” zijn:
• Chronische (diabetische) wonden
• Weefselschade door bestraling
• Chronische botinfecties
•
Aandoeningen waarbij er sprake
is van zuurstoftekort in weefsels als
gevolg van een trauma/operatie
(crush letsels, compartimentsyndroom, etc)
•
Bepaalde plastisch chirurgische
ingrepen zoals huid- en myocutane
plastieken en replantatie van
extremiteiten.
Over ons centrum
Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum Rijswijk is een specialistische
zorginstelling die zich specifiek richt

op de behandeling van patiënten met
chronisch complexe wonden, weefselschade na bestraling en geïnfecteerd
botweefsel.
Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum werkt nauw samen met ketenzorgpartners en maakt alleen gebruik
van toegewijde en door ons aanvullend opgeleide medici en paramedici.
Met onze inzet bewerkstelligen wij een
aanzienlijk snellere genezing. Dit alles
binnen een vriendelijke en veilige
omgeving.
Naast onze focus en de hoge kwaliteit
van de wondbehandeling binnen ons
centrum kunnen wij, indien gewenst,
ook de regie houden over de bijbehorende thuis- en nazorg. De ervaring
leert dat dit tot een gunstiger en sneller
resultaat leidt.
Verwijsprocedure
Om de behandeling vergoed te krijgen
is een verwijsbrief van uw huisarts of
behandelend specialist nodig. In de
verwijsbrief dient onder andere een
diagnose te staan met het verzoek tot
behandeling.
Wilt u meer informatie?
Bezoek www.hgcrijswijk.nl of neem
contact met ons op via telefoonnummer 070 406 31 95.
Wij staan u graag te woord!

