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PERSBERICHT 
 

Luieruitslag de baas met effectieve beschermlaag die de  
huid zelf laat genezen 

 
 

Kinderafdeling ziekenhuizen overtuigd van werking Aldanex 
 

Apeldoorn 27 januari 2016 – Luieruitslag is een probleem waarmee iedere ouder worstelt. Urine en 
ontlasting bevatten agressieve stoffen. Op de kwetsbare babyhuid veroorzaken deze luieruitslag, met als 
gevolg daarvan een huilende baby en slapeloze nachten voor baby en ouders. Veel producten tegen 
luieruitslag helpen nauwelijks of verergeren het probleem doordat de zalf direct in de luier trekt of moeilijk 
af te wassen is. BiologiQ introduceert een effectief middel tegen luieruitslag; Aldanex heeft zich al geruime 
tijd bewezen in ziekenhuizen en zorginstellingen bij het behandelen van huiddefecten als gevolg van 
incontinentie. Zorgprofessionals herkennen dit type wonden onmiddellijk: een geïrriteerde, rode, ontstoken 
en/of beschadigde en pijnlijke huid. Inmiddels is Aldanex ook op kinderafdelingen van Nederlandse 
ziekenhuizen in gebruik.  
 
Helpt luieruitslag genezen en voorkomen 
Aldanex beschermt de huid met een dunne siliconenlaag waardoor vocht - zoals zweet of urine - geen kans 
heeft de kwetsbare babyhuid verder te irriteren. Daardoor wordt de huid in staat gesteld zich te herstellen en 
te genezen waardoor de luieruitslag al binnen enkele dagen verdwenen is. Aldanex is zowel curatief als 
preventief in te zetten. Bij besmetting met een schimmel kan de zalf ook over het antischimmelmiddel worden 
aangebracht. In tegenstelling tot traditionele crèmes en zalven bevat Aldanex geen zink of vetten die in de 
huid trekken, en hecht de zalf beter aan de huid. Daardoor wordt het product niet ‘weggespoeld’ door nieuwe 
urine of ontlasting. Door de goede kleefkracht blijft de beschermende laag lang zitten, hoeveel de baby ook 
beweegt. Aldanex kan ook zonder afdekking worden gebruikt, zonder risico voor vlekken in kleding en 
beddengoed. De zalf trekt niet in de luier, waardoor deze het absorberend vermogen behoudt en is 
gemakkelijk aan te brengen op een droge of vochtige huid, is ongeparfumeerd en eenvoudig te verwijderen 
met water, dat voorkomt het beschadigen door boenen van de (over)gevoelige babyhuid.  
 
Medische achtergrond 
Aldanex is veelvuldig getest. Aanvankelijk werd het alleen gebruikt bij huidletsels als gevolg van incontinentie-
problematiek bij ouderen. Inmiddels is Aldanex op kinderafdelingen van diverse Nederlandse ziekenhuizen 
uitvoerig en met succes getest en in gebruik bij het behandelen van luieruitslag. De reacties van ouders die 
Aldanex gebruiken zijn erg positief. Zo vertelt Christel: “Mijn dochter heeft heel erg snel rode billen - tot blaren 
en open wonden toe - als ze ontlasting heeft gehad en niet onmiddellijk verschoond wordt. Van alles 
geprobeerd. Het meeste werkte maar heel even en het ging nooit helemaal weg. Ik ben zelfs bij de huisarts 
geweest. Maar met die producten mocht je maar vijf dagen smeren. Tenslotte kreeg ik een tube Aldanex om 
te proberen. Gewoon super, want na twee dagen was de irritatie al heel veel verminderd en na vier dagen 
zelfs helemaal weg.”  
 

Over BiologiQ 
Aldanex is een merk van BiologiQ. BiologiQ is een innovatief Nederlands bedrijf dat is gespecialiseerd in 
producten voor de behandeling van moeilijke genezende en complexe wonden en (het voorkomen van) 
huidproblemen. 
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