
Apps

SCORAD1 & PO-SCORAD2

NieuwtjesNieuwtjes

Voor een eenvoudige en snelle evaluatie van atopisch eczeem

SCORAD
Voor de beroepsbeoefenaar in 

de gezondheidszorg

SCORAD is een referentiehulpmiddel ten 
behoeve van de evaluatie en follow-up 
voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg ter verbetering van de 
behandeling en observatie van de 
patiënt.

PO-SCORAD
Voor de patiënt

Dankzij de PO-SCORAD-app kunnen 
patiënten zelf snel en regelmatig de 
toestand van hun aandoening evalue-
ren met dezelfde evaluatiemethode als 
hun arts.

 scorad.org poscorad.com



De SCORAD1 & PO-SCORAD2-apps 
bieden voor het eerst

3 HUIDTYPEN UniekUniek

Gestandaardiseerde tekeningen
Om de beoordeling te vergemakkelijken

Om SCORAD1 en PO-SCORAD2 op elkaar af te stemmen

Kaukasisch Aziatisch Donker

1 Dermatology - 1993; 186(1) : 23-31 « Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis ».

2 Allergy.- 2011 Aug;66(8):1114-21. doi: 10.1111/j.1398-9995. 2011.02577.x. « Patient-Oriented SCORAD : 

a new self- assessment scale in atopic dermatitis validated in Europe ».



A. Getro�en 
oppervlakte
Met een simpele klik op het 
aangetaste gebied berekent 
de so�ware de getro�en 
oppervlakte.

B. Objectieve 
symptomen
Elk symptoom moet worden 
beoordeeld van 0 tot 3, al 
naargelang de ernst.

C. Subjectieve 
symptomen
Slaapstoornissen en jeuk 
worden geëvalueerd op een 
Visuele Analoge Schaal 
(VAS) door eenvoudige 
verplaatsing van de cursor.

EEN EVALUATIE IN 3 STAPPEN

De so�ware berekent en onthoudt de SCORAD of PO-SCORAD
voor elk geregistreerd pro�el.

oppervlakte. (VAS) door eenvoudige oppervlakte. (VAS) door eenvoudige (VAS) door eenvoudige 
verplaatsing van de cursor.

oppervlakte. (VAS) door eenvoudige 
verplaatsing van de cursor.

De so�ware berekent en onthoudt de SCORAD of PO-SCORAD



*Traditional Chinese / Simpli�ed Chinese

*

SCORAD
Voor de beroepsbeoefenaar in 

de gezondheidszorg
SCORAD biedt de mogelijkheid om 
gegevens te exporteren in 2 formaten:

om het dossier van de patiënt 
aan te vullen

voor een statistische behandeling 
van de verzamelde gegevens in 
het kader van een onderzoek

PO-SCORAD
Voor de patiënt

NA HET VERKRIJGEN VAN DE SCORE

of

PO-SCORAD zorgt voor een verbeterde 
follow-up van de patiënt tussen twee 
consulten in:

de patiënt hee� de mogeli-
jkheid om regelmatige evalua-
ties van zijn eczeem evenals 
foto's van zijn symptomen op te 
sturen naar zijn arts

BESCHIKBAAR IN 19 TALEN

BESCHIKBAAR OP

Hôtel-Dieu Saint-Jacques
2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE

+33 (0)5 63 58 98 10
www.fondation-dermatite-atopique.org

FONDATION POUR
LA DERMATITE ATOPIQUE
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www.poscorad.com en www.scorad.org
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