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“Dankzij huidtherapie kan ik eindelijk
mijn spiegel en pincet weggooien.”

HU Kliniek Huidtherapie
Hogeschool Utrecht
Antwoordnummer 8827
3500 ZK Utrecht

Meer informatie
U kunt bellen met het algemene nummer van HU Klinieken:
088 481 57 77 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
E-mailen kan ook: huklinieken@hu.nl.
Aanmelden
Wilt u uw huid laten checken?
Meld u dan aan met de antwoordkaart in deze folder. Bellen kan ook:
088 481 57 77 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Of per e-mail: huklinieken@hu.nl.
De HU Kliniek is goed bereikbaar met het openbaar vervoer of met de auto
(betaald parkeren). De routebeschrijving vindt u op www.klinieken.hu.nl.
De HU Kliniek Huidtherapie is een van de vijf klinieken van Hogeschool
Utrecht. De andere vier zijn: Mondzorg, Logopedie, Oogzorg
en Tandprothetiek.

Goed in uw
vel zitten?
Zorg voor een
gezonde huid

postzegel
niet nodig

HU Kliniek Huidtherapie
Hogeschool Utrecht
Bolognalaan 101
3584 CJ Utrecht (Uithof)

T 088 481 57 77
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Heeft u huidklachten óf heeft u vragen over
uw huid, laat er dan eens door een huidtherapeut
in opleiding in de HU Kliniek Huidtherapie naar
kijken. U kunt er zonder verwijzing van uw
huisarts terecht en de intake en de eventuele
behandelingen zijn gratis.

Huidklachten zijn er in veel soorten en maten. Acné, littekens,
overbeharing, rode adertjes in het gezicht, vochtophoping (oedeem),
vlekjes of verkleuringen komen veel voor.
De HU Kliniek Huidtherapie van Hogeschool Utrecht biedt u de
mogelijkheid van een uitgebreide controle en indien nodig adviezen
en behandeling. U kunt zich ook laten adviseren over de invloed
van voeding, zonlicht en stress.

De voordelen op een rijtje
• U krijgt de aandacht van de student én van de docent.
• Groot aantal behandelmogelijkheden.
• Expertise over diverse aandoeningen.
• Intake en behandeling zijn gratis.
• U draagt bij aan het onderwijs.
• U hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

Ik wil ook graag professioneel
behandeld worden in de
HU Kliniek Huidtherapie

Voor wie is dit?
• Voor mensen met huidproblemen zoals acné, littekens, overbeharing,
rode adertjes in het gezicht, vochtophoping (oedeem), vlekjes of verkleuringen.
Wat gaat er gebeuren?
Tijdens een uitgebreide intake kunt u vertellen wat uw klachten zijn
en wordt uw huid onderzocht. Aan de hand van deze intake wordt
vastgesteld of u in de HU Kliniek Huidtherapie kunt worden behandeld,
of dat een medische diagnose noodzakelijk is. In dat geval wordt
u geadviseerd uw huisarts te raadplegen.

voorletters

mw.

dhr.

voornaam
achternaam
geboortedatum

Er zijn altijd docenten aanwezig om mee te kijken en te helpen,
zodat u zeker weet dat u de zorg en behandeling krijgt die u nodig hebt.
Welke resultaten kunt u verwachten?
U krijgt heldere adviezen over de verzorging van uw huid.
En indien nodig wordt u behandeld.

burgerservicenummer
straat en huisnummer
postcode en plaats
telefoonnummer
e-mailadres

Ik wil graag gebeld worden voor meer informatie.
Ik wil me graag direct aanmelden als patiënt. Wilt u mij bellen voor een afspraak?
Ik ben op de volgende dag(en) beschikbaar voor een bezoek aan de
HU Kliniek Huidtherapie: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Diverse behandelingen voor overbeharing.

Oedeem of spataderen kunnen wij ook behandelen.

Acné: roodheid en puistjes te lijf!

