Psoriasisdagbehandelingscentrum
Midden Nederland

Vergoeding
Om voor behandeling in aanmerking te komen heeft

Bereikbaarheid

u een verwijzing nodig van huisarts of dermatoloog.

Het Psoriasisdagbehandelingscentrum ligt op een

dermatologen:

dr. W.P. Arnold

De behandeling word vergoed door alle zorg-

steenworp afstand van het station Ede-Wageningen.

			

mw. dr. L.M. de Jong-Tieben

verzekeraars.

Met de auto rijdt u richting station Ede-Wageningen

			

mw. dr. S.I.E. Pfeifer

en houdt u P+R aan. Zie kaartje.

			

mw. A.C. Rönnau

			

A.J. van ‘t Veen

			

mw. A.M.E. Visser-van Andel

directeur-bestuurder:

M. Kraa
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van ons centrum.
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• Zoutbaden met belichtingen
Velen kennen reeds het gunstige effect van het baden in
zeewater gevolgd door zonnebaden. De door ons gegeven
behandeling bootst op kunstmatige wijze deze ‘Dode Zeebehandeling’ na. Er wordt gebruik gemaakt van mineraalrijk

Patiënteninformatie

Wat kunt u verwachten?

Eczeem

Het Psoriasisdagbehandelingscentrum Midden-

U zult ervaren dat wij u meer individueel toege-

Ons centrum biedt ook de mogelijkheid tot dag-

Nederland is ontstaan vanuit een behoefte van

spitste lokale behandelingsmogelijkheden kunnen

behandeling voor patiënten met (ernstig) atopisch

psoriasispatiënten om zonder opname in een

bieden dan de doorsnee ziekenhuizen of poliklinie-

eczeem. Met diverse vormen van lichttherapie

lichttherapie, zonder de nadelen van hormooncrème.

ziekenhuis toch een plezierige behandeling

ken. Hoewel wij u niet definitief kunnen genezen,

worden goede resultaten bereikt.

• Ditranol crème

te kunnen krijgen die minstens zo effectief is

kunt u doorgaans toch na de behandelingen weer

Na het belichten worden hardnekkige psoriasisplekken

als een klinische behandeling. In het Psoriasis

geruime tijd een gave of vrijwel gave huid hebben.

veelal ingezalfd met ditranol crème. Deze crème kan verbe-

dagbehandelingscentrum zult u mensen ontmoe-

In het centrum kunt u onder deskundige leiding

ten met begrip voor uw situatie, die u met hun

leren hoe u zelf uw huidaandoening kunt

De behandelingen

deskundigheid terzijde staan en met u de

behandelen zodat u na de kuur zo lang mogelijk

Gelukkig kunnen wij u een scala aan behandelings-

diverse behandelingsmogelijkheden bespreken.

uw huid gaaf kunt houden.

mogelijkheden aanbieden, afgestemd op het type

PUVA-behandeling, hoeven geen tabletten ingenomen

psoriasis en op uw ervaringen, wensen en behoef-

te worden. Daardoor blijven de nadelige effecten op het

zout.
• Teerbehandeling met belichtingen
Aanvullende teerbehandeling verhoogt het effect van

tering geven op de psoriasisplekken en wordt na een half
uur weer afgewassen.
• Methoxsaleen met UVA-belichting
Bij deze behandeling die even effectief is als de orale

lichaam uit (geen misselijkheid, oogbezwaren e.d.).

De behandeling in de praktijk

Opvang en begeleiding

ten. De meest ideale frequentie van behandelingen

Wanneer u voor het eerst komt, krijgt u een intake-

Er wordt naar gestreefd een sfeer te scheppen

is 3 keer per week. Er kan worden gekozen uit de

gesprek met één van de dermatologen. Bij deze

waarin een ieder zich thuis kan voelen. In de

volgende mogelijkheden:

kennismaking wordt o.a. aandacht besteed aan

huiselijke entree, op het gezellige terras of in de

dithranolocrème worden gedaan

voorafgaande behandelingen, gebruikte medicij-

multifunctionele recreatieruimte zult u, onder het

• Hoofdbehandeling

nen en aan uw verwachtingen en wensen. Samen

genot van een kop koffie of thee, tijd vinden voor

Ook plekken op het behaarde hoofd kunnen goed behan-

met een onderzoek van uw huid, waarbij wordt

een praatje met medepatiënten of met de behan-

vastgesteld om welke vorm van psoriasis het gaat,

delende staf. Tijdens de behandelingen wordt u

zal dit leiden tot een advies en een individueel

regelmatig gecontroleerd door een van de derma-

behandelplan.

tologen, die u aan het einde van de kuur nadere
adviezen geeft.

De Methoxsaleen wordt aan het badwater toegevoegd.
De handen en voeten kunnen ook op deze manier
behandeld worden. Tevens kan er een behandeling met

deld worden. Na eventueel gebruik van olie om de schilfers
goed los te krijgen, wordt de hoofdhuid intensief belicht.
• Extra belichtingen
Bijvoorbeeld op knieën, ellebogen, handen en andere
hardnekkige plekken.

