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Wegens bijzondere geschiktheid voor de 
behandeling van veneuze ulcera:  

BiologiQ mailt 
dermatologen over 
Principelle Matrix® 
BiologiQ begon het nieuwe jaar met een 

mailing voor Principelle Matrix.  

De mailing was speciaal gericht op de beroepsgroepen 

dermatologen en dermatologisch verpleegkundigen.  

Sinds de introductie van Principelle Matrix door BiologiQ bleek 

Principelle bijzonder effectief bij de behandeling van veneuze 

ulcera, een wondtype dat dermatologen in hun praktijk veel 

tegenkomen. Relevant zijn onder meer de geschiktheid voor 

zowel droge als matig exsuderende wonden, de huidvriende-

lijke fixatie en de mogelijkheid het verband meerdere dagen  

in situ te laten. Daarnaast is Principelle goed combineerbaar met 

compressie-therapie, veroorzaakt het geen contactallergie, 

heeft het altijd de juiste vochtbalans en voorkomt maceratie en 

wondgeur. Principelle Matrix is een Nederlandse innovatie, 

ontwikkeld op basis van biocompatibiliteit. Een nagebouwd 

lichaamseigen enzym herstelt in chronische wonden de balans 

tussen vochthoeveelheid, proteïnen, ionen en bacteriën. 

Principelle is het enige bio-actieve hydrogel wondverband dat 

zowel kan hydrateren als absorberen. Daarmee combineert 

Principelle voor het eerst optimale wondbedpreparatie en 

effectieve vochtbalans in één product, geschikt voor 

uiteenlopende wondtypes en alle fases in de wondheling. 

In voorbereiding is een studie over de plaats van Principelle 

Matrix in de wondgenezing. Bent u hierin geïnteresseerd, mail 

of bel dan BiologiQ. 

 
Ook WCS en V&VN Wondconsulenten 
op de bres voor vergoeding 
wondzalven en barrièrecrèmes 

In onze nieuwsbrief van december 2010 konden we berichten 

dat het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) zich eerst verder 

wil verdiepen in de huidige wondzorgpraktijk, alvorens een 

definitief standpunt in te nemen ten aanzien van de 

vergoedingen voor verbandmiddelen. 

Dit blijkt mede het gevolg van de inspanningen van V&VN 

Wondconsulenten en de Woundcare Consultant Society (WCS). 

Ook zij voerden met succes aan dat de door het CvZ gehanteer-

de definitie van 'verbandmiddel' niet meer aansluit op de 

moderne wondzorgpraktijk. De heren P.D. Quataert (voorzitter 

V&VN Wondconsulenten) en R.M. Baljon (voorzitter WCS) 

pleitten al in oktober vorig jaar voor het gebruik van 

'wondbedekker' als meest ruime term en beargumenteerden  

dat de functionaliteiten 'afdekking, reiniging, vochtabsorptie en 

fixatie' weliswaar toereikend zijn bij wonden met een positieve 

genezingstendens, maar dat voor chronische en/of moeilijk 

helende wonden wondzorgproducten nodig zijn met 

aanvullende functies om de wondheling positief te beïnvloeden. 

Zo kunnen wondzalven het wondmilieu verbeteren, terwijl 

barrièrecrèmes (als bijvoorbeeld Proshield) een belangrijke mate 

van bescherming kunnen bieden tegen maceratie door de 

inwerking van lichaamsvochten of huidbeschadiging. V&VN en 

WCS concluderen dat bepaalde wondzalven, barrièrecrèmes en 

verbandmiddelen met toegevoegde stoffen onmisbaar zijn voor 

de behandeling van complexe wonden: "Indien deze niet meer 

zouden worden vergoed, zou dit een groot probleem betekenen 

voor mensen met complexe wonden. De gevolgen zijn niet te 

overzien en zullen leiden tot onder andere een mindere kwaliteit 

van leven, een langer of geen wondgenezingsproces, grotere en 

langere afhankelijkheid van de patiënt, waardoor een sterke 

toename van de kosten in de gezondheidszorg."  

 

BiologiQ bericht groothandels 
over onvervangbaarheid 
Dermacyn® Wound Care 

Recent zag BiologiQ zich genoodzaakt de medische groothan-

dels in Nederland aan te schrijven over de substitueerbaarheid 

van Dermacyn® Wound Care. Uit de markt kwamen geluiden dat 

Dermacyn inwisselbaar zou zijn voor andere wondspoelvloei-

stoffen die ogenschijnlijk vergelijkbaar zijn. Mede in het belang 

van patiënten, voorschrijvers en behandelaars benadrukt 

BiologiQ de volstrekt eigen plaats die Dermacyn inneemt binnen 

het gamma van vloeibare wondzorgproducten. Dermacyn is een 

biologisch actieve, supergeoxideerde behandelingsvloeistof, 

waarvan de werking niet berust op chemisch-synthetische en/of 

toxische componenten. Dermacyn is hierdoor volstrekt veilig 

voor patiënt, zorgverleners en het milieu. Door de specifieke 

samenstelling en bio-actieve werking is Dermacyn niet alleen 

inzetbaar als spoelvloeistof voor debridement en wondbevoch-

tiging, maar draagt het ook bij aan vermindering van de micro-

biële belasting en actieve weefselregeneratie. Dermacyn biedt 

daarom bij de behandeling van moeilijk genezende wonden een 

meerwaarde ten opzichte van andere producten. Gezien de 

volstrekte onvergelijkbaarheid met andere wondspoelvloeistof-

fen adviseert BiologiQ dan ook dat substitutie niet mogelijk is als 

Dermacyn® Wound Care is voorgeschreven of specifiek 

aangevraagd.  Voor vragen over Dermacyn kunt u contact 

opnemen met het BiologiQ teamlid voor uw regio. Op verzoek 

stelt BiologiQ graag productinformatie en de Scientific Fact 

Sheet met klinische studies over Dermacyn beschikbaar. 
 

 

Over BiologiQ 

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming met 

innovatieve biotech oplossingen voor de gezondheidszorg. BiologiQ 

streeft daarbij stelselmatig naar kortere behandelingstijden en een 

betere kwaliteit van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel 

de patiënt als de zorgverstrekker. 

Bezoek onze website > www.biologiq.nl 

met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties 
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