ZGT Helon
Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
Niet iedereen is gezegend met een gave huid.
Dit kan voor veel frustraties zorgen. De
onzekerheid waar mensen met huidproblemen
mee kampen, wordt vaak onderschat. Steeds
meer mensen kiezen ervoor om hier op een
verantwoorde manier iets aan te veranderen.
Deze mogelijkheid bieden wij bij Helon.

Wie zijn wij?

ZGT Helon (Huid- en Laserkliniek Oost
Nederland) biedt al meer dan 17 jaar een
compleet scala aan behandelingen op het
gebied van bijna elke vorm van
huidproblematiek. Zowel medische als
cosmetische huidbehandelingen worden
aangeboden op de drie afdelingen:
 Helon Huid- en Laserkliniek
 Helon Esthetiek
 Helon Huid- en Oedeemtherapie

Kwaliteit en veiligheid
Als huid- en laserkliniek binnen de muren van
ZGT kunnen wij een kwaliteit en veiligheid
bieden die uniek is in de omgeving. Helon is,
als onderdeel van ZGT, NIAZ geaccrediteerd
en wordt gevisiteerd door de Inspectie voor
de Gezondheidszorg. Daarnaast werken we
enkel met kwalitatief hoogwaardige lasers.
Alle huidtherapeuten in dienst van Helon zijn
HBO opgeleid, BIG-geregistreerd,
ingeschreven bij het Kwaliteitsregister
Paramedici en aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Huidtherapeuten. Daarnaast
volgen ze erkende nascholingen en cursussen
om kennis en kunde up-to-date te houden.

ziekenhuis en is specialist in het behandelen
van de gezichtshuid met injectables en lasers.
Ook hij houdt zijn kennis constant op hoog
niveau door het volgen van bijscholingen en
trainingen.

Vergoeding
Doordat alle behandelingen worden
uitgevoerd door, en onder medische
supervisie van, dermatologen en
huidtherapeuten van ZGT, voldoen wij aan de
voorwaarden van veel zorgverzekeraars om
voor een eventuele vergoeding in aanmerking
te komen.

Vestigingen

Onze hoofdvestiging is te vinden in de
zorgboulevard van ZGT Hengelo. Om mensen
in heel Twente van dienst te kunnen zijn,
hebben wij ook vestigingen op andere
locaties, namelijk in ZGT Almelo, Borne en
Westerhaar.
De meeste behandelingen zijn ook mogelijk in
de avonduren. Een compleet overzicht van de
behandelmogelijkheden per locatie, adressen,
openingstijden en routebeschrijvingen is te
vinden op onze website.

Contact

Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
Geerdinksweg 139-53
7555 DL Hengelo
Tel. 088 708 49 90
www.helon.nl
info@helon.nl

In tegenstelling tot veel andere huidklinieken,
werken wij niet met een cosmetisch arts,
maar met een dermatoloog. De dermatoloog
van Helon is tevens werkzaam in het
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