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Met deze brochure ‘Uitzonderlijk!’ staan we stil bij de ontwikkelingen die
we met ons bedrijf en met onze DermaCura producten door de jaren heen 
gemaakt hebben.
 
De titel ‘Uitzonderlijk!’ vinden wij daarbij van toepassing. Mede dankzij u
hebben wij sinds de start van ons bedrijf in 2010 een uitzonderlijke 
ontwikkeling  doorgemaakt. Wat ooit begon met een klein lapje stof met zeer 
bijzondere eigenschappen, is uitgegroeid tot een volledig assortiment 
medische verbandpakken voor mensen met constitutioneel eczeem.
 

Het vertrouwen in onze producten is door de jaren heen steeds verder toegenomen.
DermaCura is de norm geworden als het gaat om kwalitatieve verbandpakken bij de behandeling
van matig tot ernstig eczeem. 
 
In de dagelijkse praktijk en door middel van diverse gebruikersonderzoeken krijgen we keer op keer de
bevestiging dat DermaCura producten van uitzonderlijke kwaliteit zijn en van toegevoegde waarde 
voor mensen met eczeemklachten. 
 
Als het gaat om de veiligheid en effectiviteit van DermaCura producten is het goed om te weten dat 
we voldoen aan de allerhoogste eisen en de geldende Europese regelgeving op het gebied van 
Medische Hulpmiddelen Klasse I.
 
We blikken in deze uitgave terug op de acties en introducties die we in de afgelopen jaren gedaan 
hebben om het gebruik van onze producten te stimuleren en te ondersteunen.
 
Wij danken u voor uw bijdrage in onze ontwikkeling en we hopen dat wij u en uw patiënten nog lang 
van dienst mogen zijn.
 

Met vriendelijke groet,
 
Michel Ooms
D&M BV
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STAP 1 DIAGNOSE STELLEN
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Toepassen van
zalven en 
crèmes

Diagnose stellen
Voorlichting
Opstellen 
leefregels

STAP 3

STAP 4

STAP 2

STAP 1

Dragen van een
verbandpak voor
bescherming van 
de huid

Begeleiding &
controle door 
verpleegkundige
en arts

Eczeem is 
geen kwestie 
van alleen 
een zalfje..

STAPPENPLAN

Voor patiënten met matig tot 

ernstig eczeem is een 

zorgvuldige en stapsgewijze 

behandeling van belang om 

klachten onder controle te 

krijgen en te houden. 

Speciaal voor dit doel is het 

afgebeelde 4-stappenplan 

ontworpen. 

Dit is een handige leidraad voor 

zorgprofessionals en patiënten. 

Toepassing van DermaCura 

krabverband is een 

logische keuze voor stap 3.



  FABRICAGE EN KWALITEIT
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De handmatige productie van DermaCura verbandpakken vindt plaats in ons naaiatelier wat volgens de ISO9001-norm 
gecertificeerd is.  De ISO9001-norm is het meeste bekende en gebruikte systeem op het gebied van 
kwaliteitsmanagement. Deze norm vormt de internationale standaard en is een maatstaf voor kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Het naaiatelier streeft continu naar optimalisering van alle bedrijfsprocessen om zodoende producten te leveren die voldoen 
aan de eisen van onze klanten en aan relevante wet- en regelgeving.

Tijdens het gehele productieproces vinden er verschillende uitvoerige inspecties plaats om te beoordelen 
of de producten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Nadat de verbandpakken door de kwaliteitsafdeling goedgekeurd 
zijn, wordt elke product verpakt en voorzien van een batchnummer en CE-keurmerk. 

DermaCura verbandpakken
worden met de naden naar 
buiten gedragen.

Een ISO9001-certificaat is 
een onafhankelijke waarborg 
voor de kwaliteit van de 
organisatie.
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SERVICE EN PERSOONLIJKE AANDACHT
Goede voorlichting en gebruikersinformatie
Voor het juiste gebruik van DermaCura krabverband  
ontvangt uw patiënt bij de geleverde verbandpakken een 
brochure met duidelijke gebruikersinformatie. Op onze 
website staat aanvullende informatie over DermaCura en 
een instructiefilmpje over het 4-stappenplan. Dit om de 
behandeling zo effectief mogelijk te maken.

Controle van receptformulieren
Omdat alleen volledig en juist ingevulde formulieren in 
aanmerking komen voor vergoeding door de 
zorgverzekeraar vinden we het belangrijke om 
ondersteuning te bieden bij het correct invullen van het 
receptformulier. Mochten er gegevens of informatie 
ontbreken op het receptformulier, zorgen we er in 
samenwerking met de betrokkenen voor dat deze alsnog 
op het recept komen te staan. 

De juiste maat leveren
Bij bestellingen van DermaCura krabverband voor baby’s 
en jonge kinderen stemmen wij in overleg met de ouders 
de juiste maat af. Het verbandpak moet goed aangesloten 
op de huid gedragen worden voor een effectieve 
behandeling en om het beste draagcomfort te verkrijgen. 
Door dit vooraf goed af te stemmen, ontvangt uw patiënt 
direct de juiste maat verbandpakken. 
Onnodig ruilen en vertraging in de behandeling wordt 
daarmee voorkomen. 

Eigen risico
Bij aanvragen voor volwassen bespreken wij met de 
patiënt de vergoedingen door de zorgverzekeraar. 
Ook de verrekening van een eigen risico wordt besproken. 

www.dermacuraverband.nl

Persoonlijke
aandacht
Binnen ons familiebedrijf is aandacht 

voor de klant en service 

verlenen met de paplepel 

ingegeven.

Persoonlijke aandacht en service 

zijn voor ons daarom zo goed als 

vanzelfsprekend.

Bij ons geen wachttijden aan de 

telefoon. Wel een lid van ons 

enthousiaste DermaCura team 

die u op een prettige manier 

te woord zal staan.

Voor alle vragen en ondersteuning

is een rechtstreeks 

telefoonnummer beschikbaar

waarbij er direct persoonlijk contact 

is met een van onze medewerkers. 

Het receptformulier 
is zowel op papier als in 

digitale vorm verkrijgbaar.



Hohenstein Group
De Hohenstein Group is een internationaal
onderzoeks- en testinstituut. Hohenstein
richt zich primair op de ontwikkeling, het
testen en de certificering van textiel en
textielproducten.

Hohenstein Instituut 
In het streven naar de hoogste kwaliteit en veiligheid voor uw patiënten bieden 
wij DermaCura krabverband met regelmaat aan voor onderzoek bij 
gerenommeerde onderzoeks- en testinstituten. Het doel van deze testen is om 
te bevestigen dat DermaCura ook aan externe kwaliteitseisen voldoet. 

Wear Comfort Label
Het Hohenstein Instituut onderzoekt DermaCura op draagcomfort, 
huidsensaties, ademend vermogen, thermo-fysiologische en huid-sensorische 
eigenschappen. Deze eigenschappen worden onderzocht met behulp van het 
Hohenstein huidmodel volgens DIN en ISO 11092 normen.
De conclusie van deze onderzoeken is dat het draagcomfort van DermaCura 
krabverband gewaardeerd wordt met het Hohenstein Wear Comfort label. 

Oeko-Tex Certificaat
Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. 
De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen 
in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker. Het Oeko-Tex Certificaat 
Annex 6 garandeert dat DermaCura uitgebreid getest is en geen schadelijke 
stoffen bevat.

ONDERZOEK EN TESTEN
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Timo Hammer 
Chief Executive Officer 

  
 

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG | Schlosssteige 1 | 74357 Bönnigheim | Duitsland 
 

Certificaat 
DDrraaaaggccoommffoorrtt  ||  CCEE--665588665500--ZZ  
 
  
DD&&MM  BB..VV..  DDeerrmmaaCCuurraa  
PPoossttbbuuss  222299  --  33770000  AAEE  ZZEEIISSTT  --  NNEEDDEERRLLAANNDD  
  
AArrttiikkeell::    DDeerrmmaaCCuurraa  
KKlleeuurr::    wwiitt  

Volgens verslag nr. 22.1.11.0008/Rev1 van 28 maart 2022 wordt bevestigd dat bovengenoemd  
artikel van Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG getest is en het certificaat  
„Draagcomfort“ verkregen heeft. Volgende parameters zijn getest: 
 

 Warmteweerstand 
 Waterdampdichtheid 
 Index waterdampweerstand 
 Absorptievermogen op korte termijn 
 Beschermend effect van waterdamp 
 Beschermend effect van vloeibaar zweet 
 Huidgevoeligheid 
 

en daaruit is de hieruit resulterende quotering voor draagcomfort door middel van een  
voorspellingsmodel bepaald. 
 
  Quotering draagcomfort: 2,0  (GOED) 

HHeett  cceerrttiiffiiccaaaatt  iiss  ggeellddiigg  ttoott  3311  mmaaaarrtt  22002233  

  



De CE-markering is een belangrijke 
aanwijzing dat een product voldoet aan de 
wetgeving van de Europese Unie. 
De betekenis van de CE-markering is af 
te leiden uit de afkorting die voor 
Conformité Européenne staat. 
Dit betekent ‘In overeenstemming 
met de Europese wetgeving’.

Dr. H.J. (Henk-Jan) Kuiper is bij 
DermaCura  o.a. verantwoordelijk
voor het up-to-date houden van 
het MDR dossier. Hij zorgt ervoor 
dat DermaCura voldoet aan de 
wettelijke eisen.

   EUROPESE REGELGEVING
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DermaCura krabverband is een CE Medisch Hulpmiddel Klasse I 
en voldoet aan de MDR (Medical Device Regulation) 
verordening (EU 2017/745). De essentie van de MDR is  het 
waarborgen van de veiligheid van medische hulpmiddelen.

Daarnaast is onze organisatie op weg naar certificering van het 
kwaliteits-managementsysteem volgens ISO 13485 normen. 
De verwachting is dat DermaCura op zeer korte termijn 
gecertificeerd zal worden. ISO 13485 is een norm 
waarmee bedrijven aantonen dat ze voldoen aan eisen 
met betrekking tot ontwerp, ontwikkeling, productie, opslag en 
distributie van medische hulpmiddelen.



GEBRUIKERS
ONDERZOEK

2021

0

10

20

30

40

50

60

veel slechter slechter geen verschil beter veel beter

0%0%

68%

12%
20%

!
UIT
ZON

DER
LIJK 

Post Marketing Surveillance (PMS) en Post Market 
Clinical Follow-up (PMCF) zijn een integraal 
onderdeel van de MDR-verordening. 
Dit betekent dat er een systematische procedure 
gevolgd moet worden voor het proactief 
verzamelen en evalueren van ervaringen met in de 
handel gebrachte medische hulpmiddelen. 

Voor een Medisch Hulpmiddel Klasse I, zoals 
DermaCura krabverband, is een 
gebruikersonderzoek een geschikt 
middel om aan deze voorwaarden te voldoen.

De gebruikersonderzoeken van DermaCura 
zijn kwantitatieve onderzoeken, waarbij een 
vragenlijst op papier naar ouders/gebruikers 
van DermaCura gestuurd wordt. 

Conclusies gebruikersonderzoek 2021

Voor alle conclusies uit het onderzoek verwijzen we 
naar onze website: 
www.dermacuraverband.nl/gebruikersonderzoek

De meest relevante conclusies uit het onderzoek zijn:

g     91% van de patiënten ervaart een verbetering van de    
         eczeemklachten na het gebruik van DermaCura krabverband.
g     97% van de patiënten beveelt DermaCura krabverband aan.   

GEBRUIKERSONDERZOEK

De resultaten van dit gebruikersonderzoek tonen een statistisch 
significante werkzaamheid aan van de behandeling waarbij 
DermaCura als onderdeel toegepast is. Bijwerkingen over het 
dragen van DermaCura krabverband worden niet gemeld. 
De conclusie is, dat DermaCura aantoonbaar veilig en effectief is 
voor mensen met matig tot ernstig eczeem.



Naadloos

Goede 
pasvorm

Betere
kwaliteit

Volledig
vergoed
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DermaCura verbeterde kwaliteit handschoenen!

Door te luisteren naar en samen te werken met artsen, verpleegkundigen en 
patiënten innoveren en verbeteren wij onze producten. 

Een van de verbeteringen die we door deze samenwerking gerealiseerd 
hebben, is een nieuw type handschoen met een betere pasvorm en 
hoger draagcomfort. 

Samen met het naaiatelier zijn we een ontwerptraject gestart. We hebben 
diverse proefmodellen gemaakt, gewijzigd, getest en nog eens gewijzigd en 
uiteindelijk een sterk verbeterde handschoen ontwikkeld. 
De nieuwe DermaCura handschoenen zijn volledig naadloos, hebben een 
betere pasvorm en daardoor een veel hoger draagcomfort. Daarnaast heeft 
het gladde en zachte materiaal natuurlijk nog steeds alle eigenschappen 
die van toegevoegde waarde zijn bij de behandeling van matig tot ernstig 
eczeem. 

Tijdrovende procedures

DermaCura krabverband is een 
Medisch Hulpmiddel Klasse I.
Aan de introductie van een nieuw 
medisch hulpmiddel, zoals de 
nieuwe DermaCura 
handschoenen, gaan tijdrovende 
maar noodzakelijke procedures 
vooraf. Het product moet interne 
kwaliteitsprocedures doorlopen en 
uiteraard voldoen aan de nieuwe 
Europese regelgeving voor
medische hulpmiddelen (MDR). 
Het product moet gekeurd 
worden door onderzoeksinstituten 
zoals Hohenstein en Oeko-Tex 
om de kwaliteitskeurmerken van 
deze instanties toe te mogen 
kennen aan de nieuwe producten. 
De handschoenen moeten 
voldoen aan de voorwaarde van 
een CE-keurmerk en aangemeld 
worden bij medische databases 
zoals Farmatec en Eudamed.

INNOVATIE 



Vandaag komt Pietertje logeren bij Frigo. Wat zijn dat voor plekjes op je 
huid vraagt Frigo? Dat zijn kriebelplekjes zegt Pietertje, grote mensen 
noemen dat eczeem. Voor hij zijn pyjama aantrekt smeert Pietertje zijn 
kriebelplekjes in met zalf van de dokter, dat is erg belangrijk had de dok-
ter gezegd. Toch kan Pietertje soms niet slapen van de jeuk. Ik heb nooit 
last van jeuk zegt Frigo. Natuurlijk niet, zegt Pietertje, jij hebt een soort 
ijsberenpak aan en dat pak beschermt tegen alles. Het is ook heerlijk zacht. 
Natuurlijk heb jij nooit jeuk, ik wil ook wel zo’n pak hebben...

De vergelijking met een ijsberenpak heeft bij jonge kinderen met 
eczeemklachten een positief effect. Ouders en verpleegkundigen 
kunnen op deze manier ook voor de kleintjes het dragen van een 
verbandpak leuk maken en daarmee de behandeling effectiever. 
Als vervolg op het voorleesboekje bieden wij de jonge eczeempatiënten 
het ‘Grote Frigo Kleurboek’ aan om het bezoek aan het ziekenhuis iets 
te verlichten.

Frigo en het ijsberenpak
Voor kinderen is een voorleesboekje ontworpen waarin het ijsbeertje 
Frigo een hoofdrol speelt. In dit boekje met leuke en grappige illustraties 
bedenkt Frigo een pak voor zijn vriendje Pietertje, die erg veel last heeft 
van jeuk en eczeem. Het pak wat hij bedacht heeft, is net zo zacht en 
beschermend als zijn eigen vacht: een ijsberenpak! 

Uit Frigo en het ijsberenpak:

PRAKTIJK- EN PATIENTONDERSTEUNENDE ACTIES 



Hallo, ik ben

Fenna 

Het pakje wat ik draag is 

zóó zacht.., ik heb geen last 

van kriebelplekjes meer. 

ermaD C    ura
we care !

Fenna
Om jonge patiënten kennis te laten maken met een verbandpak hebben we 
de pop Fenna in het leven geroepen. 
Zij draagt een DermaCura verbandpak. Fenna kunt u tegenkomen in 
diverse ziekenhuizen in het land. Artsen en verpleegkundigen gebruiken 
Fenna om jonge patiënten het pakje te laten zien en voelen. Een 
gebruikersvriendelijke benadering die acceptatie gemakkelijker maakt voor 
jonge patiënten en hun ouders.

‘Hallo, ik ben Fenna.
Mijn naam is afgeleid van het Friese Femme en betekent 
bescherming.Dat is precies wat ik nodig heb voor mijn 
gevoelige huidje. Ik heb eczeem en heb daardoor vaak last 
van een droge en jeukende huid. Soms is de jeuk zo erg dat 
ik erg veel moet krabben. Ook slapen lukt dan soms niet 
goed door de jeuk. Gelukkig is er door het 4-stappenplan 
wat we samen met de dokter en verpleegkundige gemaakt 
hebben goed mee te leven.
Met mijn papa en mama proberen we ons hier zo goed 
mogelijk aan te houden. Ik heb dan veel minder last van 
mijn eczeem en slaap bijvoorbeeld veel beter. Door het 
4-stappenplan is mijn gevoelige huid goed beschermd’.

PRAKTIJK- EN PATIENTONDERSTEUNENDE ACTIES 

Acceptatie gemakkelijker maken
voor jonge patiënten



SPONSORING

Wetenschappelijk onderzoek 
Erasmus MC

DermaCura ondersteunt met financiële bijdragen diverse initiatieven, 
waaronder wetenschappelijk onderzoek om voorlichting en behandelingen 
voor patiënten met constitutioneel eczeem te verbeteren. 

Enkele voorbeelden zijn: 

ABC (Anti Bacterial Clothing) studie
Wetenschappelijk onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en toegevoegde 
waarde van antibacteriële verbandpakken bij de behandeling van matig tot 
ernstig constitutioneel eczeem.

VMCE patiëntenvereniging 
Sponsoren van patiëntenbijeenkomsten en verenigingsblad ‘GAAF’ 
van de Vereniging van Mensen met Constitutioneel Eczeem. 

Promotie-onderzoek
Wetenschappelijk promotie-onderzoek van arts-onderzoekers op het gebied 
van constitutioneel eczeem

DermaCura sponsort goede ideeën en 
ontwikkelingen waarmee eczeempatiënten 

kunnen worden ondersteund

Zalf-app en smeerwijzer
Het UMC Utrecht heeft de 
zalf-app/smeerwijzer 
ontwikkeld waarmee patiënten 
worden ondersteund in het juiste 
gebruik van  hormoonzalven, 
basiszalven en crèmes. 
DermaCura is een van de  
sponsoren van deze app.
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AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU
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Effectieve behandeling en goede zorg voor mensen met 
een kwetsbare huid is het eerste doel van DermaCura. 
Daarnaast gaat onze aandacht uit naar de zorg voor het 
milieu. De grootste bijdrage hieraan wordt geleverd door 
het verbandpak zelf. 

De verbandstof, TENCEL™ Lyocell, is gemaakt van 
100% biologisch afbreekbare cellulosevezels. 
TENCEL™ Lyocell wordt gemaakt van hout verkregen 
uit duurzaam en verantwoord beheerde bossen met een 
FSC-keurmerk. 
TENCEL™ Lyocell is FSC gecertificeerd en erkend met 
het internationaal EU-Ecolabel. 
TENCEL™ Lyocell is een handelsmerk van Lenzing AG.

DermaCura goed voor mens en milieu.
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Het DermaCura campagnebeeld is geïntroduceerd 

in 2014 en laat een gestileerd menselijk figuur zien. 

Vormgegeven als een metalen sculptuur wordt de 

associatie gelegd met het spelletje waar een 

aanraking een alarmbel laat rinkelen. 

Dit beeld hebben we ontworpen als metafoor voor 

de gevoelige huid van eczeempatiënten: 

elke aanraking kan problemen geven! 

Een goede bescherming is dan dringend gewenst. 

De bijbehorende slogan ‘Een kwetsbare huid 

bescherm je beter goed ..’ vinden wij dan ook zeer 

toepasselijk in relatie tot het DermaCura 

verbandpak. 

Het campagnebeeld vindt u terug in veel van onze 

uitgaven, op onze verpakkingen en bij presentaties.

CAMPAGNEBEELD



D&M BV   Postbus 229   3700 AE Zeist   t: 030 699 58 59
e: info@dermacuraverband.nl

www.dermacuraverband.nl
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