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De missies

De stichtende leden
Pierre Fabre Dermocosmetica
Laboratoria A-Derma
Dermatologische laboratoria Avène
Pierre Fabre Dermatologie
Dermatologische Laboratoria Ducray
Laboratoria Klorane
Pierre Fabre Médicament

De Raad van Bestuur

De Raad van Professoren

Professor Yves De Prost
(Parijs)

Professor François Bernard Michel 
(Montpellier)

Professor Jean Revuz
(Parijs)

De Wetenschappelijke Raad 

Professor Carle Paul
(Ziekenhuis Larrey - Toulouse)

Professor Jean-François Nicolas
(Ziekenhuiscentrum - Lyon Sud)

Professor Jean-François Stalder
(Hôtel Dieu - Nantes)

De stichting voor Atopische Dermatitis is een 

stichting opgericht door Pierre Fabre, die zich 

uitsluitend bezig houdt met atopisch eczeem

De projecten van fundamenteel of klinisch onderzoek 
kunnen fi nanciële ondersteuning krijgen na validering 
door de Wetenschappelijke Raad van de Stichting.

Net zoals alle chronische ziekten is atopische dermatitis 
moeilijk te behandelen. Kinderen en ouders zijn vaak 
ontmoedigd omdat ze niet altijd begrijpen hoe het 
beste resultaat  te halen uit de verschillende beschikbare 
behandelingen. De therapeutische educatie biedt 
aangepaste hulpmiddelen aan om de nodige kennis, 
knowhow en de juiste houding te verwerven.

De Stichting voor Atopische Dermatitis ondersteunt 
de ontwikkeling van therapeutische educatiecentra.

Een stichting voor onderzoek

Een stichting voor therapeutische educatie

De missies



Ondersteuning van het onderzoek
naar atopische dermatitis

Ondersteuning van het onderzoek

PO SCORAD Onderzoek naar histamine-
receptoren

Onderzoek naar
corticofobie

Onderzoek
naar fi laggrine

International 
Guidelines

Ondersteuning van het onderzoekOndersteuning van het onderzoek



Het bevorderen van therapeutische educatie
bij atopische dermatitis

van therapeutische educatie

Samenwerking met
meer dan 35 centra in de wereld



Het bevorderen van therapeutische educatie De hulpmiddelen bij therapeutische educatieDe hulpmiddelen bij therapeutische educatie

De opleidingsdossiers

De PO SCORAD
kaarten

Het talrijke
educatieve materiaal

Een pedagogische 
brochure over
atopische
dermatitis

Voor ouders en onderwijzend personeel

Le PO-SCORAD

Het ganzenspel

Poster en strip: 
«Hoe breng je
de zalf aan»

Poster en strip: 

Een pedagogische 

Medische applicatie 
te downloaden in 18 talen

PO-SCORAD

te downloaden in 18 talen

De PO SCORAD
kaarten
De PO SCORADDe PO SCORAD



De internetsiteDe internetsite

De opleidingsdagen ETP DAY
georganiseerd in Italië, Frankrijk en België

Papieren versie

De PO SCORAD

De deskundigen geven u informatie

De therapeutische educatie

Voor de professionals in de gezondheidsector

Beschikbare versies:



De internetsiteDe internetsite

Zich informeren

Voor de patiënten

Leren op ludieke wijze

Het eczeem evalueren



STICHTING VOOR ATOPISCHE DERMATITIS – ONDERZOEK EN EDUCATIE

Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE – Tel.: +33 (5) 63 58 98 10

www.fondation-dermatite-atopique.org

Contacteer ons:
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com


