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Interview

E
en duidelijke visie, een helder concept ingevuld met een 

logisch opgebouwd, kwalitatief sterk  productenpakket.  

Hans Willemsen, directeur van Apeldoornse bedrijf BiologiQ, 

is verheugd over het succes van zijn bedrijf en hij probeert 

daar een logische verklaring voor te vinden. ‘Wij werken vanuit het 

idee dat we behandelaars en patiënten innovatieve biotech oplos

singen bieden voor complexe wondbehandeling en infectie bestrijding. 

Onze producten berusten stuk voor stuk op bioactieve principes, 

waardoor we toxische en synthetische producten uitsluiten.  

Klanten herkennen en waarderen dit uitgangspunt steeds meer.’  
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Directeur Hans Willemsen: 

Zes jaar geleden startte BiologiQ in  
ons land met een product voor maden
therapie, bij uitstek een bioactief 
product uiteraard.  
Hans Willemsen: ‘Vanuit dit succesvolle 
eerste product hebben we in iets meer 
dan vijf jaar een compleet pakket voor 
effectief wondmanagement op de 
markt gezet. Wij willen daarbij niet 
alleen dat de producten bioactief zijn, 
maar dat ze ook effectiever, kosten 
efficiënter en minder belastend zijn 
dan bestaande producten. Wij letten 
daarbij heel scherp op kwaliteit, want 
uiteindelijk draait het voor behande
laars en voor patiënten natuurlijk om 
dat producten bijdragen aan kortere 
behandeltijden en een betere quality 
of life.’
 
Breed pakket
Kijkend naar het productengamma van 
BiologiQ valt op dat er in betrekkelijk 
korte tijd vanuit de madentherapie 
dus debridement een breed pakket is 
opgebouwd, bestaande uit producten 
voor infectiebestrijding (o.a. Dermacyn 
en Revamil), ischemie/granulatie (o.a. 
Oxyzyme), granulatie/epithelialisatie 
(Principelle en Oasis), bioelectrische 
stimulatie (Novo Skinpad) en vocht
letsel/decubitus (Proshield).  
De belangstelling voor laatstgenoemde 
product groeit op dit moment sterk. 
Hans Willemsen: ‘Ja dat klopt. Het 
Proshield systeem bestaat uit twee 
producten, namelijk Proshield Plus en 
Proshield Foam & Spray Cleanser. 
Proshield Plus is een vochtbarriere
crème die zowel curatief als preventief 
werkt tegen huidirritatie en huid
beschadiging als gevolg van decubitus 
tot en met graad 2 en vochtletsel. 

‘BiologiQ staat voor effectief 
wondmanagement op basis van 
bioactieve principes’

‘BiologiQ staat voor effectief 
wondmanagement op basis van 
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Proshield Foam & Spray Cleanser is  
een vochtinbrengend reinigingsmiddel 
voor het reinigen van de huid bij 
mensen met incontinentie en een 
verhoogd risico op of de aanwezigheid 
van decubitus tot met graad 2.  
Deze twee producten samen bieden 
een compact systeem voor de dage
lijkse reiniging, huidletsel preventie  
en wondheling. Daarmee past dit 
systeem meer dan uitstekend in ons 
productenpakket.’ 

Kenniscentrum
Een consistente filosofie ingevuld met 
een breed productenpakket vormt de 
basis voor het succes van BiologiQ. 
Communicatie naar en ondersteuning 
van gebruikers vormen natuurlijk 
andere belangrijke pijlers.  
Hans Willemsen: ‘Ik heb zelf een 
achter grond als marketeer, dus ik  
weet hoe belangrijk het is om zo 
optimaal mogelijk te communiceren 
met je klanten. Binnen BiologiQ 
besteden we daar dan ook veel 
aandacht aan, met daarbij ook weer 
het accent op consistentie.  
Een duidelijke en overzichtelijke lijn 
schriftelijke brochures en een zeer 
toegankelijke site zijn daarbij belang
rijk. Kennisoverdracht is essentieel, 
klanten zien ons ons als specialist voor 
bioactieve producten. Wij zijn heel 
vaak aanwezig als onze producten 
gebruikt worden en we geven dan op 
de werkvloer advies.  
Sommige producten hebben een wat 
langere leercurve en dan is dat advies 
meer dan welkom. Op onze site kunnen 
gebruikers achter ieder product een 
uitgebreid kenniscentrum vinden.  
In zo’n centrum vindt de bezoeker 

uitgebreide productdocu men tatie, 
clinical evidence, weten schap pelijke 
artikelen, maar daar staan bijvoor
beeld ook instructie filmpjes op.  
We krijgen iedere maand zo’n 2000 
bezoekers naar de verschillende 
kenniscentra en daaruit blijkt dat er 
veel behoefte is aan kennis en kennis
overdacht. We zien gelukkig wel dat 
opleidingen steeds beter worden,  
maar er is toch nog wel een weg te 
gaan en wij willen daar graag een 
steentje aan bijdragen. 
 
Duurzaam
Geheel in lijn met de opvatting van 
BiologiQ om alleen bioactieve 
producten aan te bieden, is het accent 
dat het Apeldoornse bedrijf legt op 
duurzaamheid.  
Hans Willemsen: ‘Ja dat past naadloos 
bij onze filosofie. En als je naar de 
markt kijkt, dan is volkomen duidelijk 
dat duurzaamheid echt een trend is. 
Inkopers kijken naar de kwaliteit van 
een product, naar de prijs en de laatste 
tijd ook steeds meer naar duurzaam
heid. Wij inventariseren nu alle 
informatie over de duurzaamheid van 
onze producten en de duurzaamheid 

van de productie bij onze toeleveran
ciers. Daardoor weten we alles van de 
milieubelasting in alle fasen van de 
grondstofselectie tot en met de afvoer 
en vernietiging van het afgevoerde 
eindproduct. Wij merken dat onze 
gebruikers steeds meer om dit soort 
informatie vragen. Van onze kant doen 
wij ook in onze bedrijfsvoering er alles 
aan om zo duurzaam mogelijk bezig te 
zijn. Zo rijden onze mede werkers in 
auto’s met een lage CO2 uitstoot.  
Alle kleine beetjes helpen, nietwaar? 
Kijkend naar de toekomst, kan ik alleen 
zeggen dat we op deze manier door 
zullen gaan. Dat betekent dat nieuwe 
producten echt binnen onze filosofie 
moeten passen. We gaan dus alleen 
voor innovatieve, bioactieve producten 
die oplossingen bieden voor complexe 
wonden en infectiebestrijding.’ 
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‘Uiteindelijk draait het voor 
behandelaars en voor patiënten 

natuurlijk om dat producten bijdragen 
aan kortere behandeltijden en een 

betere quality of life’


