Helon Huid- en Oedeemtherapie
Waarom huidtherapie?

Behandelmogelijkheden
 Acnetherapie
 Oedeemtherapie bij vochtophoping,
bijvoorbeeld na operatie of bestraling.
Eventueel aangevuld met ambulante
compressietherapie en advies over een
therapeutisch elastische kous.
 Ontharen door middel van elektrische
epilatie, laserontharing of ultrageluid.
 Camouflagetherapie bij rosacea, littekens
of huidverkleuringen zoals pigment- en
wijnvlekken.
 Littekenmassage, bij problemen met
littekens na een operatie of ongeval.
 Microdermabrasie, dermapen
(microneedling) of peelings om de
celregeneratie te bevorderen en de huid
te egaliseren bij oneffenheden.
 Elektrocoagulatie voor het verwijderen
van steelwratjes en andere, goedaardige,
huidoneffenheden.

Wat is een huidtherapeut?
Een huidtherapeut is een paramedisch
beroepsbeoefenaar, die speciaal is opgeleid
om een aanvullende behandeling van de huid
verantwoord uit te voeren. De huidtherapeut
behandelt de zieke of beschadigde (delen van
de) huid.

Werkwijze van de huidtherapeut
Huidtherapeuten zijn direct toegankelijk. Dit
betekent dat u in principe zonder
doorverwijzing bij ons terecht kunt. Dit neemt
niet weg dat veel van onze behandelingen
toch vaak plaatsvinden op verwijzing van een
arts of specialist.
In een eerste consult worden de klachten
doorgesproken en stelt de huidtherapeut een
behandelplan op. Het aantal noodzakelijke
behandelingen is afhankelijk van de aard en
de omvang van de klachten. Wanneer
gewenst, en enkel met uw toestemming,
wordt de verwijzend (huis)arts op de hoogte
gehouden van de vorderingen van de
behandeling.
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De huid, het grootste orgaan van ons
lichaam, vormt een barrière tussen ons en de
buitenwereld en beschermt ons lichaam tegen
wisselende omstandigheden. Zolang de huid
zijn werk naar behoren doet, nemen we hem
voor lief. Maar als met de diverse processen
om de een of andere reden iets fout gaat, kan
de huid het brandpunt van aandacht worden.
Wanneer er sprake is van een zieke of
beschadigde huid wenden we ons meestal tot
een huisarts of specialist. De arts probeert de
oorzaak weg te nemen of de symptomen te
bestrijden. Hiervoor heeft hij een aantal
mogelijkheden. Regelmatig is ook nog
behoefte aan een aanvullende behandeling
en/of adviezen voor de verzorging van de
huid. Hiervoor kunt u dan terecht bij de
huidtherapeut.

Kosten en vergoeding

Contact

Tijdens het eerste consult wordt informatie
gegeven over het aantal behandelingen en de
bijbehorende kosten. Steeds meer
zorgverzekeraars vergoeden
huidtherapeutische behandelingen uit het
aanvullende pakket. Let u wel op dat
sommige verzekeraars een verwijzing van
een huisarts of specialist eisen om voor
eventuele vergoeding in aanmerking te
komen. Het beste kunt u zelf bij uw
verzekeraar informeren of uw behandeling
voor vergoeding in aanmerking komt en
welke voorwaarden er aan gesteld zijn.

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

Kwaliteit
Onze huidtherapeuten zijn lid van de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
(NVH). De vereniging verzorgt de
kwaliteitscontrole en organiseert bij- en
nascholing voor de leden. Daarnaast
bemiddelt de NVH bij geschillen. Tevens zijn
de huidtherapeuten ingeschreven bij het
Kwaliteitsregister Paramedici en BIGgeregistreerd (artikel 34).

Wie zijn wij?
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
biedt een compleet scala aan behandelingen
op het gebied van bijna elke vorm van
huidproblematiek.
Helon bestaat uit drie afdelingen:
 Helon Huid- en Laserkliniek
 Helon Esthetiek
 Helon Huid- en Oedeemtherapie
Alle behandelingen worden uitgevoerd door,
en onder medische supervisie van, BIGgeregistreerde dermatologen en
huidtherapeuten van ZGT.
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