Receptformulier

De verbandoverall voor kinderen
met constitutioneel eczeem

R / Datum:
Naam:

■ Eczeem

Geb.datum:

is voor kinderen een uiterst vervelende huidaandoening.

Perioden met ernstige en minder ernstige klachten wisselen elkaar

Adres:

af. Een grote groep kinderen kan alleen symptomatisch behandeld

Postcode:

worden, hoewel bij sommigen het eczeem te verminderen is door

Woonplaats:

bepaalde omgevingsfactoren te vermijden

Telefoon:

of een dieet te volgen.

Zorgverzekeraar:

Polisnr.:
■ Eczeem

veroorzaakt veel jeuk.

Volwassenen zijn al geneigd hun huid

Naam arts:

Heeft uw kind ook
last van eczeem?

Met de Curaderm ® Neurodermatitis-Overall wordt de
huid van het kind beter beschermd. Het kind slaapt vaak
ook rustiger, wat ten goede komt aan het kind, zijn/haar
eczeem en de nachtrust van het hele gezin.
De Coater verbandoverall is voor het kind makkelijk aan te
trekken.

Curaderm®
Overall

Alle Zorgverzekeraars vergoeden de Coater, mits deze op
recept is voorgeschreven door een arts. Omdat het een
verbandmiddel is voor chronisch constitutioneel eczeem is
een machtiging vooraf niet nodig. De Coater is op recept
verkrijgbaar bij uw apotheek.
Wij adviseren minimaal 1 set = 2 Coaters te bestellen; een
om direct te dragen en een voor in de was of een voor in de
kast als stand-by.

Coater

kapot te krabben, laat staan kinderen.

Plaats:

Bij heftige jeuk is krabben een reflex en geen

Specialisme:

Z-Index nummer

bewuste, gecoördineerde beweging: men

Gegevens voorschrijver (stempel/handtekening)

Artikelnummer

Maat

2 stuks verpakking

krabt ook in zijn slaap. Het heeft dus weinig

15357414

26 845

zin om het te verbieden. ’s Nachts kan de

15357422

26 844

86/92

jeuk veel onrust veroorzaken en leiden tot

15357430

26 843

98/104

15357449

26 842

110/116

15357457

26 841

122/128

15357465

26 840

134/140

slaaptekort bij het hele gezin.
■ De

behandeling van constitutioneel

eczeem bestaat vaak uit één of meerdere medicijnen en verband

74/80

om de huid te beschermen.
Maat

Artikel
nummer

Z-index
nummer

Verpakt Aantal
per
sets

2 stuks verpakking

■ De

Coater wordt ook gebruikt als tweede droge laag bij

zogenaamde natte behandeling.

Coater Curaderm overall

74/80

26 845

15357414

2 stuks

Coater Curaderm overall

86/92

26 844

15357422

2 stuks

Coater Curaderm overall

98/104

26 843

15357430

2 stuks

Coater Curaderm overall

110/116

26 842

15357449

2 stuks

Coater Curaderm overall

122/128

26 841

15357457

2 stuks
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Coater Curaderm overall

134/140

26 840

15357465

2 stuks

Sponsor van de VMCE zomerkampen
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30772 / 0609 / NL

Artikelomschrijving

LOHMANN & RAUSCHER

Curaderm® Neurodermatitis-Overall
100% katoen,
ongeverfd en ongebleekt.
Voor minimale huidirritatie.

Dubbele laag
op krabplekken.
Dubbele stof zorgt voor
extra bescherming waar
de kans op beschadiging
het grootst is (bij de
armholtes, de ellebogen,
knieholtes en hals).

Lekker ruim, dus
voldoende bewegingsvrijheid.
In de wijde en luchtige overall kunnen kinderen
zich vrij bewegen. Dit vermindert een eventueel
gevoel van benauwdheid en frustratie.
Een elastische ceintuur in de taille zorgt ervoor
dat de overall goed op zijn plaats blijft.

Lange levensduur.
Kan tegen een stootje.
Coater, de Curaderm ® NeurodermatitisOverall, gaat lang mee.
Ten eerste omdat de maatvoering van elke
overall voor twee confectiematen geldt.
Erg belangrijk omdat kinderen snel groeien.
Ten tweede is de overall op bepaalde plaatsen
dubbel gestikt. Hierdoor kan de Coater overal
in huis en in bed gedragen worden. Ten derde
waarborgt ons wasadvies de hygiëne:
wij adviseren de Coater te wassen op 60ºC,
maar de overall is wasbaar tot 95ºC.
Katoen krimpt altijd iets na elke wasbeurt,
maar de Coater is eenvoudig weer in model
te trekken.

100% katoen

De VMCE weet hoe het is

Uitleg Receptformulier

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem
(VMCE) is opgericht in 1994 door mensen die deze
chronische aandoening zelf hebben. Zij weten dan ook
wat het betekent om hiermee te (moeten) leven.

Vul het receptformulier volledig in en ga hiermee naar uw huisarts/dermatoloog om deze optie te bespreken. Na goedkeuring van uw arts
bespreekt u het aantal* coaters dat u nodig heeft.
Vermeld het aantal op het formulier in de laatste kolom.

De vereniging is actief op tal van terreinen, zoals:
Het geven van informatie aan medepatiënten en aan
ouders/verzorgers van kinderen met constitutioneel
eczeem.
Het verstrekken van voorlichting aan mensen die
beroepsmatig met constitutioneel eczeem te maken
hebben.

De ritssluiting is
binnenin afgedekt met een
beschermstrook.

Ook het garen van
de naden is van katoen.

Aangehechte sokjes
en wantjes verminderen
de kans op het
stukkrabben van de huid.
Het kind kan wel krabben
als het jeuk heeft, maar de
aangehechte sokjes en
wantjes zorgen dat de
vinger- en teennagels
geen schade aan de
huid kunnen aanrichten.
De op maat af te stellen
elastieken voorkomen het
“naar binnen halen”
van de handen
en voeten.

Het organiseren van bijeenkomsten voor patiënten en
ouders/verzorgers voor het uitwisselen van informatie
en ervaringen.
Het behartigen van belangen van mensen met eczeem
in relatie tot organisaties als ziektekostenverzekeraars
en de overheid, om meer begrip te krijgen voor de
specifieke problematiek, effectieve behandelmethoden
en de vergoeding daarvan.

Vervolgens kunt u dit recept inleveren bij uw apotheek.
Of stuur dit recept in een envelop zonder postzegel naar:
L&R
t.a.v. Afdeling Declaratie
Antwoordnummer 1012
1300 VG Almere
Wij zorgen er dan voor dat u de Coater (Curaderm® Neurodermatitis
Overall) krijgt thuisgestuurd. Tevens handelen wij de administratieve
zaken af met uw zorgverzekeraar. Bij vragen kunt u contact opnemen
met onze Verkoop / Binnendienst op telefoonnummer 036 546 30 30

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar
eczeem en het verspreiden van op die manier verkregen
kennis en inzicht.
Het organiseren van zomerkampen voor kinderen met
constitutioneel eczeem.
De VMCE geeft voor haar leden en andere belangstellenden viermaal per jaar het verenigingstijdschrift
“Gaaf” uit. Dit blad bevat informatie voor en over
mensen met constitutioneel eczeem. Het lidmaatschap
van de VMCE bedraagt e 25,00 per jaar (e 22,50 automatische incasso) (jeugdleden tot 18 jaar betalen e 13,00
per jaar). Donateurs en sympathisanten zijn zeer welkom.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Bureau VMCE te Nijkerk
Tel. nr.: 033-247 10 44
Email: info @ vmce.nl

Wij adviseren minimaal 1 set = 2 Coaters te bestellen; een om direct te dragen en
een voor in de was of een voor in de kast als stand-by.
zoz voor Receptformulier

