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Bijna 10 jaar is het  

Apeldoornse bedrijf BiologiQ 

actief binnen de wondzorg.  

Een consistente benadering van 

de markt, gebaseerd op een 

duidelijke visie, heeft het bedrijf 

een solide positie opgeleverd. 

Innovatieve biotech producten 

spelen daarbij de hoofdrol en 

BiologiQ heeft deze maand dat 

productaanbod uitgebreid met 

nieuwe Microdacyn producten 

van toeleverancier Oculus 

Innovative Science. Reden 

genoeg dus voor een kort gesprek 

met directeur Hans Willemsen 

van BiologiQ en general manager 

Bart de Brouwer van Oculus.     

‘Onze producten 
stimuleren het 

regeneratief vermogen 
van het lichaam’

Eerst maar eens even naar de  
naam, Microdacyn. Want de oude 
merk    naam Dermacyn is met ingang 
van 1 maart van dit jaar vervangen 
door Microdacyn. Waarom is dat 
eigenlijk gebeurd?  
Bart de Brouwer: ‘Al onze 
producten zijn gebaseerd op de 
Microcyn technologie en met deze 
naamsverandering willen we dat 
duidelijker naar voren laten komen. 
Deze geavanceerde technologie zorgt 
ervoor dat onze producten effectief 
zijn tegen een breed gamma van 
pathogenen. Denk daarbij aan 
bacteriën (inclusief antibiotica-
resistente stammen), virussen, 
schimmels en sporen. We hebben 
een groot aantal studies die deze 
claim ondersteunen. Daarom worden 
de producten die op deze techno-
logie zijn gebaseerd, in de markt ook 
steeds meer gezien en gewaardeerd 
als een goed en kosten efficiënt 
alternatief voor antibiotica. Al met al 
reden genoeg voor ons bedrijf om de 
naam van Dermacyn-producten te 
veranderen naar Microdacyn.’

Regeneratief 
Hans Willemsen van BiologiQ legt  
uit waarom de producten van 
Microdacyn naadloos aansluiten bij 
het overige leveringsassortiment van 
zijn bedrijf. ‘Ons productenpakket  
is samengesteld op basis van een 
heldere visie. Wij gaan voor producten 
die het regeneratief vermogen van 
het lichaam aanspreken en stimu-
leren. Eigenlijk zijn deze producten 
de opmaat voor het ultieme, namelijk 
regeneratie met eigen lichaamseigen 
stoffen. Denk hierbij ook aan (stam)
celtechnologie. We dragen alle 
stoffen bij ons en het gebruik hiervan 
krijgt steeds meer vorm. En dit gaat 
natuurlijk verder dan wondgenezing. 
We kunnen nu al wel werken met bio-
actieve, regeneratieve producten en 
op die manier het lichaam stimuleren 
om het genezingsproces in te zetten. 
Dat is wat wij met de producten van 
BiologiQ willen bereiken. En ik durf 
wel te stellen dat we met deze 
filosofie en de daarbij behorende 
producten een uniek totaalconcept 
voor een veilig en actief management 

Interview
| Hans Willemsen (BiologiQ)
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van de wond kunnen neerleggen.  
Gezien onze jaarlijkse groei wordt deze 
benadering in de markt door steeds meer 
mensen gezien en gewaardeerd.      
Voor een dergelijke benadering hebben wij 
passende partners nodig, bedrijven die langs 
deze lijnen denken en bedrijven die net als 
BiologiQ hechten aan langdurige relaties. 
Met Oculus hebben al vanaf onze begintijd 
een dergelijke relatie en we hebben gezien 
dat de Dermacyn producten het in alle 
opzichten heel goed doen en dat zal met 
Microdacyn producten niet anders zijn.’    

Veilig
De Microdacyn producten worden op basis van 
een volledig gepatenteerd productieproces 
gemaakt en het dat levert proces levert 
volgens general manager van Oculus Bart  
de Brouwer om zeer stabiele oplossingen.  
‘Onze producten maken een compleet 
biologische behandelmethode mogelijk, 
omdat wij tijdens het productie proces  
geen chemische ingrediënten gebruiken.  
Wij kunnen daardoor garanderen dat onze 
producten niet toxisch en veilig zijn.  
Essentieel daarbij is dat Microdacyn in welke 
toedieningsvorm dan ook, meer doet dan 

alleen infectiebestrijding. Het product heeft ook een ontstekings-
remmend effect en zorgt voor actieve weefsel regeneratie. We beschikken 
over een behoorlijk aantal studies waarmee dat duidelijk wordt 
aangetoond. Die combinatie maakt deze technologie tot een prima 
bouwsteen voor een modern en effectief management van de wond.’  
Hans Willemsen voegt hier nog aan toe: ‘Wij merken vaak dat als 
mensen eenmaal onze producten gebruiken, dat ze dan ook direct  
de voordelen zien. Voor ons reden om op de ingeslagen weg door  
te gaan.’    

Interview

Het leveringsprogramma van Microdacyn  
–voorheen Dermacyn– is uitgebreid met de volgende producten.  

In de eerste plaats is Microdacyn vanaf 1 april naast de al bestaande  
500 ml en 5.000 ml verpakkingen nu ook leverbaar in de vorm van een  

250 ml. sprayflacon. Speciaal voor negatieve druk therapie (NPWT)  
waarbij gespoeld wordt, brengt het bedrijf een infusiefles met een inhoud 

van 990 ml. op de markt. Deze fles met sling is speciaal ontworpen om 
ondersteboven te worden gehangen, waarna de dop kan worden 

doorgeprikt met het infuus device. Beide nieuwe producten zijn 
opgenomen in de Z-index en zij komen derhalve in aanmerking voor 

vergoeding door de zorgverzekeraars. Voor het derde nieuwe product,  
de Microdacyn gel in flacons van 120 gram, geldt dat het is ingeschreven 

en dat er een aanvraag voor vergoeding is ingediend.   

Nieuw

Nieuw
Nieuw

Bart de Brouwer:
'Met Microdacyn maken we 

een complete biologische 
behandelmethode mogelijk'

Microdacyn  
5.000 ml

Microdacyn  
infusiefles met een  
inhoud van 990 ml.

Microdacyn  
500 ml.

Microdacyn  
sprayflacon 250 ml.

Microdacyn  
gel 120 gr.
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