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Totaalconcept in Actief Wond Management 

Het Wond Managementsysteem van BiologiQ bestaat uit 

innovatieve bio-actieve oplossingen, gericht op het 

stimuleren van het eigen regeneratief vermogen van het 

lichaam en gebaseerd op een toenemend inzicht in de 

biologie van de (complexe) wond. 
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Beleidsregel Regiefunctie 
complexe wondzorg gaat 
in op 1-1-15 

Nieuwe beleidsregel complexe 
wondzorg gebaseerd op 
innovatieve behandelmethode 
 
Per 1 januari 2015 treedt een nieuwe beleidsregel voor 
complexe wondzorg in werking. De  beleidsmaatregel De 
prestatie regiefunctie complexe wondzorg is vastgesteld 
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de hand van 
een rapport door CapGemini.  

De opstellers baseerden hun adviezen op recente praktijk-
ervaringen. In het kader van de beleidsregel innovatie 
experimenteerden twee topaanbieders van wondzorg met 
een innovatieve methode voor de behandeling van patiënten 
met complexe wonden. De innovatie heeft betrekking op een 
versterking van de regiefunctie en de inzet van wondexperts. 
CapGemini stelde vast dat de innovatieve behandeling leidt 
tot gemiddeld ‘snellere genezing van complexe wonden ten 
opzichte van de reguliere behandelmethode’.  

‘Erkenning’ voor BiologiQ benadering 
BiologiQ verwelkomt de nieuwe beleidsmaatregel en ziet 
hierin een erkenning van de meerwaarde van innovatie in de 
wondzorg, iets waar het bedrijf al jaren structureel op inzet. 
Oprichter en directeur Hans Willemsen: “Onze visie is altijd 
geweest dat effectievere wondzorg tegen lagere overall 
behandelkosten alleen mogelijk is door de inzet van 
innovatieve en bij voorkeur (bio)actieve productoplossingen. 
Deze moeten erop gericht zijn het eigen regeneratief 
vermogen van het menselijk lichaam te benutten en zo nodig 
te herstellen.  

Innovatie is niet mogelijk zonder méér inzicht in de biologie 
van de complexe en/of stagnerende wond. Gelukkig is er de 
laatste jaren op dat terrein mondiaal veel progressie 
geweest. Waar die leidt tot concrete productoplossingen 
proberen wij zoveel mogelijk die als eerste beschikbaar te 
maken voor de wondprofessionals in de markten waar we 
actief zijn. Niet voor niets werken al veel gespecialiseerde 
topaanbieders van zorg voor complexe wonden met onze 
producten.” 
 

 
 
 
 
Besparingspotentieel 
Het onderzoek van CapGemini viel uiteen in twee delen.  
Het eerste deel beoogt inzicht te geven in het besparings-
potentieel van de innovatieve methode ten opzichte van de 
reguliere methode. Het tweede deel focust op mogelijk-
heden voor de vormgeving van de prestaties. Het rapport 
bevat ook een aanbeveling over de status van verband-
middelen, op dit moment nog een afzonderlijke verstrekking: 
“Vanuit efficiency overwegingen verdient het de voorkeur 
om verbandmiddelen onderdeel te laten uitmaken van de 
prestatie complexe wondzorg. Naast de genoemde voor-
delen op het gebied van standaardisatie en beperking van 
voorraden bij de patiënt, wordt de zorgverlener gestimuleerd 
om materialen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. 
Immers als de meest passende verbandmiddelen worden 
gekozen dan sluit de wond sneller en zullen minder 
contacten nodig zijn.” Op dit punt is het wachten op nadere 
politieke besluitvorming. 

Prestatiebeschrijving 
De NZa omschrijft de prestatie als volgt: ‘De prestatie 
Regiefunctie complexe wondzorg is een traject waarin de 
zorgaanbieder de patiënt voor één of meerdere complexe 
wonden begeleidt, adviseert en/of behandelt. Per patiënt 
kan de prestatie Regiefunctie complexe wondzorg eenmaal 
per 12 maanden in rekening worden gebracht ongeacht de 
inhoud of frequentie van de behandeling. Het traject omvat 
de volgende onderdelen: het opstellen en zo nodig 
tussentijds bijstellen van een behandelplan, het bespreken 
van het behandelplan met de patiënt, kennisdeling en -
verspreiding voor zorgprofessionals en met de patiënt, 
advies inzake leefstijlverbetering aan de patiënt, 
casemanagement en triage en afstemming met de medisch 
specialist en/of huisarts.” 

Bron: nza.nl. Op deze site is ook het volledige 
onderzoeksrapport van CapGemini gepubliceerd. 

 

Drie nieuwe 
BiologiQ 
brochures 

BiologiQ benutte de zomer-
maanden voor de productie  
van drie nieuwe brochures en 
een nieuwe WondWijzer.   

De algemene BiologiQ folder met 
volledig assortimensoverzicht en 
de WondWijzer zijn aangepast 
aan de actuele veranderingen in het productaanbod.   

                                       Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg 

Verder onderging de brochure een restyling, waarbij ook de 
verschillende productbeschrijvingen korter en kernachtiger 
zijn geworden. Van elk product wordt de verpakking 
afgebeeld, aangevuld met een overzichtelijke, puntsgewijze 
opsomming van de belangrijkste kenmerken of voordelen en 
de primaire indicatie.  

De tweede brochure die volledig is 
herzien is de productfolder voor 
Revamil. De revisie was nodig door 
de recente uitbreiding van het 
productgamma met Revamil 
Collagen. De nieuwe Revamilfolder 
(6 pagina’s) is nu onderverdeeld in 
drie secties, respectievelijk gewijd 
aan Revamil Wound Care (de 
wondgel en Wound Dressings), 
Revamil Melginate (alginaatverband 

met een ‘eilandimpregnatie’ van honing) en Revamil 
Collagen, een wonddressing van natuurlijk collageen met 
honingimpregnatie.  

De naamswijziging van Dermacyn in 
Microdacyn, eerder dit jaar, en de 
uitbreiding met onder meer 
Microdacyn gel en Microdacyn in 
infuusfles, maakten een nieuwe 
editie van de bijbehorende 
productfolder nodig. 

Alle drie de nieuwe brochures en de 
WondWijzer zijn op verzoek kosteloos 
verkrijgbaar via de BiologiQ 

productspecialist voor uw regio of een telefoontje naar 
BiologiQ: 055 – 368 44 50.  

 

UWV merkt nog weinig 
van  ‘ontslaggolf’ in de 
zorg 

Vorige week meldde uitkeringsinstantie UWV dat er dit jaar 
nog maar 500 ontslagaanvragen uit de zorgsector waren 
binnengekomen. Dit lijkt haaks te staan op cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat 
er in 2014 al 16.000 banen zijn verdwenen in de zorg.  

Er zijn verschillende verklaringen voor deze discrepantie. Niet 
alle ontslagprocedures lopen via het UWV, maar bijvoorbeeld 
via de kantonrechter of in onderling overleg. Ook gaan veel 
zorgmedewerkers akkoord met voorstellen om verder te 
gaan als zzp’er, waardoor ze (voorlopig) uit de WW blijven. 

 
 

Aanbesteding afwachten 
Overigens kan de voorspelde, maar tot nu toe uitgebleven, 
ontslaggolf zich nog steeds voordoen in 2014, als de 
thuiszorginstellingen zekerheid hebben over de Wmo-
aanbestedingen. Mede op verzoek van staatssecretaris Van 
Rijn geeft het UWV geen ontslagvergunning af zo lang er nog 
een aanbestedingsprocedure loopt, zoals Zorggroep Alliade 
nog onlangs te horen kreeg van het UWV. Zorginstellingen 
die straks echter grootschalig omzetverlies kunnen aantonen, 
maken wél kans op een ontslagvergunning. De trend naar 
banenverlies in de zorg is ook volgens het ING Economisch 
Bureau onstuitbaar. In een recent ‘Jaarbericht 
Gezondheidszorg’ signaleert de ING-bank dat de groei in de 
sector zorg en welzijn de laatste vier jaar is teruggelopen van 
vijf procent naar nul. Voor het eerst in bijna een halve eeuw 
is er dus sprake van krimp in de gezondheidszorg, nu nog 
goed voor 1 miljoen werknemers, die jaarlijks voor meer dan 
60 miljard euro aan diensten leveren. 

Bronnen: ing.nl, cbs.nl, uwv.nl, zorgvisie.nl      
  

Veel medisch specialisten 
nog onzeker over verdienmodel 2015 

Medisch specialisten in Nederland worstelen met de vraag 
hoe zij na 1 januari 2015 verder gaan: als ondernemer of als 
werknemer van het ziekenhuis. Per deze datum is de 
integrale bekostiging van medisch-specialistische zorg een 
feit.  

In dit model wordt in principe voor een bepaalde aandoening 
alle zorg bij één aanbieder gecontracteerd en in één bedrag 
per patiënt afgerekend. Voor de vrijgevestigde medisch 
specialisten, nu nog vaak verenigd in een maatschap, heeft 
dit belangrijke fiscale consequenties. Om hun ondernemers-
status te behouden zullen zij zich anders moeten organi-
seren. Aanvankelijk leek de ‘supermaatschap’ de meest 
populaire oplossing. Begin dit jaar gaf  87% van alle medisch 
specialisten daar de voorkeur aan. De supermaatschap is de 
transparante vorm van een samenwerkingsmodel, waarin de 
specialisten zich verenigen in een apart medisch specialis-
tisch bedrijf. Dit bedrijf maakt dan afspraken met het 
ziekenhuis over productie, prijzen, kwaliteit en governance.  

Alternatieven 
In een peiling uitgevoerd door Logex, het ‘rekencentrum 
voor medisch Nederland,’ op verzoek van de Orde van 
Medisch Specialisten, bleek eind juli nog maar 63% van de 
ondervraagde specialisten voor dit model te kiezen. Ruim 
26% gaf nu de voorkeur aan een niet-transparant 
samenwerkingsmodel. Daarbij brengen de deelnemende 
medisch specialisten in een gezamenlijke bv of coöperatie 
hun eigen bv in. Ook een derde alternatief is in opkomst: de 
overstap naar loondienst. Mede in antwoord op vragen … 

                                          Lees verder op de volgende pagina > 
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Voor elk product in het aanbod van BiologiQ vindt u  
in het kenniscentrum op onze website aanvullende 

productinformatie, wetenschappelijke studies, 
onderzoeksresultaten en andere relevante informatie. 

 

Kenniscentrum op www.BiologiQ.nl 
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... hierover liet de Orde een studie uitvoeren door het 
financieel adviesbureau Sibbing & Wateler onder de titel De 
overstap van vrij beroep naar dienstverband. Volgens het 
bureau zouden ziekenhuizen de specialisten in vast dienst-
verband geheel of gedeeltelijk kunnen compenseren voor 
inkomensterugval. Bij gelijkblijvende omzetten van de 
specialisten in loondienst gaan de ziekenhuizen er namelijk 
financieel op vooruit.  

Bronnen: sibbing.nl, logex.nl, zorgvisie.nl 

 

BiologiQ  participeert in NOVW/NTVW 

wondcongres ecologie van de wond 

Op dinsdag 7 oktober a.s. vindt in 
Ede weer het jaarlijkse ‘Nationaal 
multidisciplinair congres voor 
wondprofessionals’ plaats, 
georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor 
Wondprofessionals (NOVW) en het Nederlands Tijdschrift 
voor Wondzorg (NTVW).  

Het thema in 2014 is ‘ecologie van de wond’. De term heeft 
betrekking op de relatie tussen organismen, populaties of 
levensgemeenschappen die binnen een wond aanwezig zijn. 
In verband daarmee houden onderzoekers zich bezig met het 
bestuderen van bacteriën, virussen, schimmels en biofilms in 
chronische infecties en de vraag waarom het menselijk 
lichaam vaak zelf niet in staat is dergelijke levensgemeen-
schappen zelf te bestrijden. De thematiek sluit nauw aan op 
de visie van BiologiQ, dat de toekomst van de wondgenezing 
ligt in innovatieve productoplossingen, gericht op het 
stimuleren van het eigen regeneratief vermogen van het 
lichaam. BiologiQ is dan ook één van de deelnemers aan het 
congres en zal daaraan onder meer een bijdrage leveren in 
de vorm van een presentatie. Het onderwerp wordt nog 
nader bekend gemaakt. De key speaker op het congres is al 
wel bekend: Prof. Thomas Bjarnsholt van de Universiteit van 
Kopenhagen over ‘De rol van biofilms in infecties’. 

Bronnen: novw.org, congreswondzorg.nl. 

 

Medisch specialisten:  
71% vóór  prijsplafond in 
de zorg 

Ruim zeven op de tien (71%) medisch specialisten in 
Nederland is voorstander van een maximumprijs voor 
medische behandelkosten.  En bijna zes op de tien (59%) 
denkt zelfs dat zo’n prijsplafond onvermijdelijk is om de 
zorg betaalbaar te houden.                                                            

 

Dit zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat 
EenVandaag, het nieuws- en actualiteitenprogramma van de 
TROS en de AVRO, uitvoerde in samenwerking met de Orde 
van Medisch Specialisten. De resultaten werden bekend 
gemaakt tijdens de uitzending van EenVandaag op 16 
augustus jl. De enquête werd tussen 15 juli en 12 augustus 
2014 gehouden onder 2.294 specialisten. Concreet zou een 
prijsplafond neerkomen op een maximale prijs per 
gewonnen levensjaar.  

Discussie niet langer taboe 
Een meerderheid (62%) van de ondervraagde specialisten wil 
overigens geen uitspraak doen over de hoogte van zo’n 
plafond. Dat laten de medici liever aan de politiek over. 
Driekwart vindt dat dit dan zou moeten gebeuren op basis 
van het advies van een ‘commissie van wijzen’, gevormd 
door medici, ethici, patiëntenverenigingen en financieel 
specialisten. Voor politici zijn vragen als ‘welke prijs heeft 
een mensenleven?’ en ‘Wat mag een zieke patiënt kosten’ 
hete hangijzers. In 2006 opperde de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg een prijsplafond van € 80.000 per 
gewonnen levensjaar met kwaliteit van leven. Politiek Den 
Haag durfde het destijds niet aan iets met het rapport te 
doen. Inmiddels lijkt het maatschappelijk taboe rondom dit 
onderwerp minder te zijn geworden. Marcel Daniëls van de 
Orde van Medisch Specialisten: “Een voordeel van een 
prijsplafond is dat je de besluitvorming buiten de 
spreekkamer kunt leggen en zeggen: wij in Nederland 
hebben dit en dat besloten. Hoe rot dat voor de arts en 
patiënt ook kan zijn.” 

Bronnen: eenvandaag.nl, orde.nl 
 

Congresagenda 
De komende maanden is BiologiQ aanwezig op 
verschillende vakbijeenkomsten.  

18 september 2014 
Symposium “Complexe wondzorg”,  
Isala klinieken , Zwolle. 

7 oktober 2014 
NOVW/NTVW Congres 2014,  
thema Ecologie van de wond.  
CineMec Theater, Ede (Zie redactioneel artikel). 

8 oktober 2014 en  4 november 2014 
Praktijkdagen wond- en decubituszorg,  
Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, Eindhoven.  

 

BiologiQ. Omdat de wonden  
de wereld nog niet uit zijn. 

 

 

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl  

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality. 
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