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ZGT Helon 

Huid- en Laserkliniek Oost Nederland 
 

Al meer dan 23 jaar ontvangen wij dagelijks 

mensen met zowel medische als cosmetische 

huidproblemen voor behandelingen, advies en 

begeleiding. “Zorg voor uw huid.”, dat is het 

motto en dat is wat wij doen. Ons team van 

gespecialiseerde huidtherapeuten zorgt voor 

uw huid. En helpt u ook om voor uw eigen 

huid te zorgen. Want met goed teamwork 

worden uiteindelijk de mooiste resultaten 

behaald.  

 

Passie voor uw huid 
Bij Helon is uw huid onze passie. Wij 

proberen iedereen die bij ons binnenkomt zo 

goed mogelijk te helpen uiterlijke 

onzekerheden weg te nemen. En, waar nodig, 

bij het terugwinnen van het zelfvertrouwen. 

Ons team staat voor kwaliteit, 

professionaliteit en persoonlijke aandacht. Dit 

alles in een gemoedelijke en laagdrempelige 

sfeer. 

 

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. 

 
Wat heeft ZGT Helon u te bieden? 
Tijdens het eerste bezoek maakt u kennis met 

de huidtherapeut of dermatoloog. Deze 

onderzoekt de huid, bespreekt eerdere 

behandelingen, uw medische geschiedenis en 

eventueel medicijngebruik. Op basis van deze 

informatie en uw wensen wordt beoordeeld 

of, en zo ja, voor welke behandeling u in 

aanmerking komt. Vervolgens wordt voor u 

een individueel behandelplan opgesteld.  

De huidtherapeuten van Helon kunnen hulp 

bieden als u last hebt van bijvoorbeeld acne, 

couperose, rosacea, overbeharing, storende 

beenvaatjes, wijnvlekken, striae, 

schimmelnagels, pigmentvlekken en 

ouderdomsvlekken. Ook kan het plaatsen van 

permanente make-up of een medische 

tatoeage wenselijk zijn (zoals wenkbrauwen 

bij alopecia of een tepelhof na een 

borstreconstructie) of juist het verwijderen 

van een tatoeage.  

 

 
 
Huidverbetering 
Zonlicht, hormonen, levensstijl, 

huidproblemen, erfelijke aanleg en 

luchtverontreiniging laten hun sporen achter. 

Huidverbetering kan wenselijk zijn bij 

bijvoorbeeld een doffe huid, (acne)littekens, 

grove poriën, rimpels en zonbeschadiging. 

Hierbij worden fantastische resultaten 

behaald met bijvoorbeeld peelings, 

gefractioneerde laserbehandelingen, 

mesoneedling en huidverbeterende producten 

van ZO Skin Health. Voor forsere 
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huidveroudering biedt de dermatoloog van 

Helon behandelingen met injectables als 

botuline-toxine en fillers. Vaak wordt, om een 

optimaal resultaat te bereiken en te 

behouden, deze behandeling gecombineerd 

met andere huid verbeterende behandelingen 

en/of –producten. 

  

Kwaliteit 
Helon is een zelfstandige kliniek binnen de 

muren van ZGT. Wij zijn de eerste huidkliniek 

van Nederland die voldoet aan de 

accreditatievoorwaarden van Qualicor Europe 

(voorheen NIAZ). Hierdoor kunnen wij u een 

kwaliteit en veiligheid bieden die uniek is in 

de omgeving. Wij voldoen aan alle kwaliteits- 

en veiligheidsnormen en werken alleen met 

hoogwaardige lasers en apparatuur. Alle 

behandelingen bij Helon worden uitgevoerd 

door huidtherapeuten van ZGT. Onze 

huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid, vallen 

onder de kwaliteitswet BIG, zijn lid van de 

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 

en ingeschreven in het Kwaliteitsregister 

Paramedici. 

 

Laserveiligheid 
Binnen onze kliniek hebben wij al meer dan 

23 jaar ervaring met laserbehandelingen. Wij 

kunnen met veiligheidscertificaten aantonen 

dat we aan werkelijk alle mogelijke eisen 

voldoen. Onze behandelkamers zijn volledig 

ingericht op het zo veilig mogelijk laseren en 

we werken alleen met gekwalificeerde 

huidtherapeuten. Daarnaast lopen we 

landelijk voorop als het gaat om de kwaliteit 

en veiligheid van onze laserapparatuur. ZGT 

Helon maakt namelijk onderdeel uit van een 

expertteam dat werkt volgens de QMT 

methode (Quality for Medical Technology) 

met als doel om de veiligheid voor patiënten 

en medewerkers te bewaken en borgen.  
 
 
 
 
Kosten en vergoeding 

Tijdens het intakegesprek wordt informatie 
gegeven over het aantal behandelingen en de 
bijbehorende kosten. Wij voldoen aan de 
voorwaarden van veel zorgverzekeraars om 
voor een eventuele vergoeding in aanmerking 
te komen. Wij raden u aan om voor het 
eerste consult contact op te nemen met uw 
zorgverzekeraar over de hoogte van de 
vergoeding en eventuele voorwaarden. 

 
Hebt u een huidprobleem of klacht en vraagt 
u zich af of u hiervoor geholpen kunt worden? 
Neem dan contact met ons op. Wij luisteren 
graag naar uw verhaal en vertellen u duidelijk 
en eerlijk wat de mogelijkheden zijn. 
 
Waar vindt u ons? 
Onze hoofdvestiging vindt u in de 
zorgboulevard van ZGT ziekenhuislocatie 
Hengelo. Om u zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn, hebben wij ook een vestiging in 
de zorgboulevard van ZGT ziekenhuislocatie 
Almelo, Zilvermeeuw 1 te Almelo. 
 
De meeste behandelingen zijn ook mogelijk in 
de avonduren. Een compleet overzicht van de 
behandelmogelijkheden per locatie, adressen, 
openingstijden en routebeschrijvingen kunt u 
vinden op onze website. 
 
Contact  
Geerdinksweg 139-53 
7555 DL Hengelo 
Tel. 088 708 49 90 
helon.nl 
info@helon.nl 
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