Patiënteninformatie

Dermatologisch Dagcentrum
Inleiding
Het Dermatologisch Dagcentrum biedt intensieve behandelingen en behandelcombinaties aan patiënten
met een itgebreide huidaandoening.Voor deze behandelingen hoeft u niet opgenomen te worden.
Aanbod
Veel mensen vinden de resultaten ondanks lastige zalftherapieën, lichttherapieën en medicijnen, toch
wat tegenvallen. In het Dermatologisch Dagcentrum staan wij voor u klaar om tot een bevredigend
resultaat te komen. Wij bieden u:
Persoonlijke benadering
De arts bepaalt in overleg met u de behandeling en de assistente verzorgt de uitvoering.
Deskundigheid
Wij leveren een deskundig team dat u met toegewijde zorg zal omringen.
Voorlichting
Wij zorgen dat u goed geïnformeerd bent over uw aandoening wat de acceptatie en het
behandelresultaat ten goede komt.
Uitgebreide therapiemogelijkheden
Er is keuze uit vrijwel alle beschikbare licht- en zalfbehandelingen en behandelingen met
medicijnen.
Ontspanning
U laten verzorgen kan aangenaam en ontspannend werken.
Training
Wij leren u beter om te gaan met de diverse smeersels. Ditranol, ook een smeersel, wordt door
ons op het dagcentrum toegepast.
Toegankelijkheid
Wij hebben voorzieningen voor minder mobiele patiënten.
Behandelingen
Eczeem
Bij behandeling van eczeem wordt veel aandacht gegeven aan voorlichting:
Wat is eczeem
Wat kunt u er zelf aan doen?

Wat is de invloed van voeding?
Wat is de invloed van allergieën?
Wat zijn de behandelingsmogelijkheden en hun risico’s?
Kinderen met eczeem worden eventueel samen met de ouders ontvangen.
De behandelingen die in het Dermatologisch centrum worden gegeven zijn diverse zalfapplicaties zoals
teer en diverse lichttherapieën.
Psoriasis
De behandeling van psoriasis kan bestaan uit:
Baden in combinatie met UVB belichting om de veelal positieve ervaringen van een intensieve
strandvakantie te kunnen nabootsen.
Baden met methoxsaleen in combinatie met UVA belichtingen, waarbij de effectiviteit van de
zogenaamde PUVA-therapie benaderd wordt. Hiervoor hoeven geen medicijnen worden
ingenomen.
Ditranol crème wordt alleen of in aanvulling op de lichttherapie gebruikt voor een sneller en
definitiever behandelingsresultaat.
Teerbehandeling met UV-therapie. Teer maakt de huid lichtgevoeliger en verbetert daardoor het
behandelingsresultaat.
Methoxsaleen crèmes met UVA-belichting voor bijvoorbeeld hardnekkige plekken op handen en
voeten.
Hoofdbehandelingen bestaande uit lichttherapie eventueel in combinatie met zalven.
Extra belichtingen voor hardnekkige plekken zoals ellebogen, knieën en liezen.
Hoeveelheid
De behandelingsduur en het aantal behandelingen hangen af van de aandoening en uw behoefte. De
behandeling kan bestaan uit een paar informatieve sessies waarbij u leert uw huid te verzorgen, maar
ook een volledige kuur is mogelijk. U wordt dan 3 keer per week behandeld, met een maximum van 30
behandelingen. Per keer bent u ongeveer ½ tot 2 uur aanwezig op het dagcentrum, afhankelijk van de
voorgeschreven behandeling. De ruimte op het Dermatologisch Dagcentrum is beperkt. We vragen
begeleiders van patiënten gebruik te maken van de faciliteiten in de centrale hal op de begane grond.
Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.
Dermatologisch Dagcentrum:
T (0162) 32 70 30
E: dermatologischdagcentrum@amphia.nl(mailto:dermatologischdagcentrum@amphia.nl)

Meer lezen over dermatologie in Amphia?
Ga naar afdeling Dermatologie

(https://www.amphia.nl/afdelingen/dermatologie)
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