DERMASUN
MEDICAL

SAMENVATTING
81% van de patiënten die Dermasun Medical gebruiken, geeft
een 7 of hoger voor het resultaat van de therapie.
Dermasun Medical ontwikkelde in samenwerking met
dermatologen een nieuwe vorm van UVB thuisbelichting op basis
van een ultra lage dosis breedband UVB (6 j/m²). Dermasun
Medical biedt geen lichtkuur aan, maar een onderhoudstherapie.
Dermasun Medical doet voortdurend onderzoek naar de
effecten van de therapie en de patiënttevredenheid. Recent
patiëntenonderzoek maakt duidelijk dat 81% van de patiënten

tevreden tot zeer tevreden is met de resultaten van de lichttherapie
van Dermasun Medical (score 7 of hoger op een schaal van 1 tot
10). Een kleine minderheid (9%) van de patiënten geeft aan dat
het gewenste effect uitbleef (score 5 of lager op een schaal van
1 tot 10). 67% van alle patiënten die de UVB-lichttherapie van
Dermasun Medical inmiddels een jaar thuis toepassen, hebben
hun contract verlengd. Ook zien we een stijging in het aantal
patiënten dat de Dermasun particulier aanschaft. In gesprekken
met dermatologen komt naar voren dat tevreden patiënten hen
minder vaak benaderen.

METHODE
Dermasun Medical is in 2015 een onderzoek gestart om het
daadwerkelijke gebruik van de apparaten en de ervaringen van de
patiënten helder in beeld te brengen, met een vervolgrapportage
in 2016, 2017 en 2018. Dermasun medical benaderde 360
gebruikers van de UVB-lichttherapie. Hen werd telefonisch een
vragenlijst voorgelegd, na maand 2, 6 en 11 van de behandeling.
Niet iedereen heeft op alle vragen antwoord gegeven. Hier is
rekening mee gehouden bij de analyse van de resultaten.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Ten eerste om te
onderzoeken in hoeverre de patiënten het apparaat volgens de
voorschriften gebruiken. Psoriasis patiënten worden aangemoedigd
om het apparaat dagelijks, 10 minuten per dag te gebruiken. Bij
eczeem, zonneallergie en overige patiënten is dat minder.
Ten tweede om inzichtelijk te krijgen wat het therapeutisch
resultaat in de ogen van de patiënten zelf is. Zij kunnen op een
schaal van 1 t/m 10 aangeven hoe tevreden zij zijn.
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Gebruikersgedrag - De door de patiënt opgegeven belichtingstijd
is gemiddeld 45 minuten per week. Geen van de patiënten belicht
meer dan de aanbevolen belichtingstijd. Het grootste deel van
de patiënten houdt zich aan de aanbevolen afstand van 30 cm.
Combinatietherapie met corticosteroïden komt regelmatig voor.
Slechts 9% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan
dat het gewenste effect uitblijft. Dit lijkt in de meeste gevallen
te wijten aan een lage therapie trouw of een behoefte aan een
hogere dosis UV licht.
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Patiënttevredenheid - 81% scoort een zeven of hoger en 55%
scoort een acht of hoger. Patiënten rapporteren twee maanden
na de start van de therapie een vermindering van jeuk, roodheid,
grootte en dikte van de plakken en schilfering. Een lamp van
Dermasun medical kan in de hoek van de douche gemonteerd
worden, en tijdens het douchen gebruikt worden. 39% van
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CIJFER

de patiënten kiest voor deze montage optie. (45% heeft de
Dermasun in de slaapkamer of elders buiten de badkamer staan,
de therapie trouw van deze patiënten is significant minder dan
patiënten waarbij de Dermasun in de badkamer is geïnstalleerd.)

REDENEN VOOR NIET VERLENGEN
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De apparaten van Dermasun Medical worden voor de duur van
een jaar bij de patiënt thuis in bruikleen geplaatst. Ruim 67%
van de patiënten heeft verlengd na het eerste jaar. De meest
voorkomende redenen dat er de therapie niet verlengd wordt
zijn vanwege zodanig effect dat de therapie niet meer nodig
is, het vertrouwen van artsen of onvoldoende therapeutisch
effect. Uit het patiëntenonderzoek blijkt verder dat ontevreden
patiënten vaker contact zoeken met hun dermatoloog dan
tevreden patiënten.
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VRAGEN PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In welke maand bent u begonnen met de therapie?
Waar in uw huis is het apparaat geïnstalleerd?
Hoe ver staat u gemiddeld van het apparaat?
Welk huidtype heeft u?
Hoeveel keer per week gebruikt u het apparaat gemiddeld?
Hoeveel minuten per dag gebruikt u het apparaat gemiddeld?
Indien u afwijkt van het belichtingsschema, kunt u toelichten
waarom u dat doet?
8. Wat is het effect van de therapie op uw klachten?
9. Werkt het apparaat technisch gezien naar volle tevredenheid?
10. Zo niet, wat kan er verbeterd worden aan de werking van
het apparaat?
11. Wat voor bij-effecten van de lichttherapie ervaart u?
12. Welke medicijnen gebruikte u voordat u met de Dermasun

therapie begon?
13. Hoeveel medicijnen gebruikte u gewoonlijk voordat u met de
Dermasun therapie begon?
14. Gebruikt u nu meer, even veel of minder medicijnen die
u voorheen gebruikte in combinatie met deze Dermasun
therapie?
15. Op een schaal van 1 tot 5, in welke mate heeft u last van uw
huidaandoening?
16. Op een schaal van 1 tot 10, kunt u een rapportcijfer geven
voor het resultaat van deze behandeling?
17. Bent u van plan verlenging van de therapie aan te vragen aan
uw dermatoloog na 1 jaar gebruik?
18. Zo niet, waarom niet?

