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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. 
 
 
 
 

 
 

Veilige oplossingen voor Wondheling 
en Infectiebestrijding 

 

BIOLOGIQ  NIEUWSBRIEF  JULI - AUGUSTUS  2012 
 

 

Mailing naar zorgprofessionals 
over HEAL en BALANCE  

In het kader van de officiële introductie van HEAL en 

BALANCE verstuurde BiologiQ eind juni een mailing naar 

honderden gespecialiseerde wondverpleegkundigen, nurse 

practitioners en maatschappen dermatologie. Ook de 

relevante groothandels werden inhoudelijk geïnformeerd, 

om hen voor te bereiden op de te verwachten vraag.  

HEAL is een hyaluronzuuroplossing in 

een gepatenteerde, steriel blijvende 

sprayflacon voor meermalig gebruik. 

HEAL stimuleert de granulatie en de 

vorming van nieuw epitheelweefsel, 

waardoor wonden sneller genezen. 

De lage effectieve dosering en aanbrengingsfrequentie 

maken HEAL extreem kostenefficiënt: één sprayflacon is 

gemiddeld voldoende voor 80 à 90 keer sprayen (plusminus 

40 behandelingen).  

BALANCE  is een innovatief wondverband 

op basis van aquafilamenttechnologie en 

ontwikkeld om proteasen en vrije 

radicalen te binden en vast te houden, 

waardoor de natuurlijke groeifactoren en 

de Extra Cellulaire Matrix (ECM) beter hun helende werk 

kunnen doen. Door de innovatieve structuur combineert 

BALANCE een hoog absorptievermogen met een vochtregu-

lerende werking, waardoor de wondt steeds de optimale 

vochtigheidsgraad behoudt.  

Over zowel HEAL als BALANCE zijn nieuwe product-

brochures beschikbaar als pdf op www.BiologiQ.nl of in 

gedrukte vorm. Voor toezending kunt u BiologiQ bellen op: 

055 – 368 44 50. 

 

Sneller naar BiologiQ brochures op 
www.BiologiQ.nl 

Onlangs is de homepage van de BiologiQ website uitgebreid 

met een directe link naar alle brochures van BiologiQ.  

De link is te vinden onder het kopje ‘Voor Professionals’. Klik 

vervolgens op  << BiologiQ brochures >>.  Hiermee wordt 

tegemoet gekomen aan de wens van veel gebruikers om  

 

 

 

 
sneller belangrijke productinformatie te kunnen oproepen. 

De link geeft niet alleen toegang tot alle negen product-

brochures, maar ook tot de algemene BiologiQ brochure met 

het complete leveringsprogramma en de BiologiQ 

Wondwijzer op basis van het WCS classificatiemodel.  

De link is ook goed te gebruiken om snel een overzicht te 

krijgen van het complete productaanbod van BiologiQ. 

 

Gaas bij losse maden voor MDT 
niet langer kosteloos 

Als gevolg van een wijziging in 

het beleid van de producent 

Biomonde in Duitsland kan 

BiologiQ helaas niet langer 

kosteloos het bijpassende gaas 

(30x30cm) meeleveren bij 

bestellingen van losse maden.  

Per 1 augustus 2012 wordt per ‘net’ (ook wel bekend als 

‘bruidssluier’) een vergoeding gevraagd van € 6,50 (exclusief 

BTW).  Om te voorkomen dat behandelaars zonder 

afdekmateriaal komen te staan (de maden dienen snel na 

ontvangst te worden gebruikt) wordt het gaas standaard 

meegeleverd.  Afnemers die van deze (dus niet kosteloze) 

service geen gebruik willen maken, kunnen dat vooraf bij de 

bestelling opgeven. Het gaas wordt dan niet meegeleverd en 

niet in rekening gebracht. 

Voor vragen over MDT Madentherapie of deze nieuwe 

regeling kunt u contact opnemen met de BiologiQ Product 

Specialist voor uw regio of met BiologiQ, 

telefoon:  055 – 368 4450. 

 

Nieuwe verpakking en logo voor 
OASIS 

Per 1 augustus wordt OASIS® Extra 

Cellulaire Wound Matrix geleverd in 

een nieuwe verpakking.  

Voor de hoeveelheid product per 

verpakkingseenheid heeft de restyling 

overigens geen gevolgen. OASIS is een weefselkopiërend 

natuurlijk biomateriaal, gewonnen uit het slijmvlies van de 

dunne darm van varkens. OASIS bevat veel meer effectieve 

matrixbestanddelen dan andere wondmatrixen (bijvoorbeeld 

op collageenbasis) en biedt daardoor een completere matrix. 

De interactie tussen de verschillende componenten 

‘orkestreert’ de wondheling.  Een onderzoeker spreekt  …...    

                                        Lees verder op de volgende pagina > 
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Het  BiologiQ Kenniscentrum 

 
Het Kenniscentrum op de website van BiologiQ bevat 

productinformatie, wetenschappelijke studies, 

onderzoeksresultaten en andere relevante informatie 

over alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma.  

Deze documentatie wordt voortdurend uitgebreid en 

geactualiseerd. 
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  ....  in dit verband van ‘dynamic reciprocity’ (voortdurende 

wederzijdse beïnvloeding) tussen cellen, cytokinen en het 

matrixmateriaal.   

 

Wondzorgexpert blogt over 
bezuinigingen wondzorg 

Begin deze maand haalde redacteur Nienke Berends van de 

website Nursing.nl uitgebreid blogger Henri Post aan. Hij is 

als verpleegkundig specialist en wondzorgexpert werkzaam 

in de thuiszorg in Noord-Holland en maakt zich zorgen over 

de recente ontwikkelingen op vergoedingengebied.  

“Het gaat niet goed met de financiering van de wondzorg”, 

citeert de redactie van Nursing hem, “Er moet iets gebeuren, 

anders vrees ik dat onze patiënten de dupe worden.” Post 

signaleert dat de bezuinigingen in de wondzorg er flink 

inhakken en voor onduidelijkheid zorgen bij veel collega 

wondzorgprofessionals: “De ontwikkelingen volgen elkaar 

snel op. Denk alleen maar aan de eigen bijdrage die voor 

volgend jaar op 350 euro is gesteld, en het schrappen van 

producten die vergoed worden door zorgverzekeraars…”.  

Ook het schrappen van de AIV financiering voor wondzorg 

met ingang van dit jaar baart Post zorgen, evenals de 

verscherping van het toezicht op wondproducten bij de acute 

wondzorg door middel van het ZN-formulier.  

Met name het onderscheid 

tussen hoogcomplexe en 

laagcomplexe zorg ligt gevoelig, 

nu alleen hoogcomplexe zorg 

nog voor vergoeding in 

aanmerking komt.  

Dat de discussie leeft in de wondzorg blijkt wel uit het grote 

aantal reacties dat Post op Nursing.nl kreeg op zijn blog. 

Bron: nursing.nl  

Blog Henri Post: http://www.nursing.nl/collega-s/expert-

henri/blog/7957/waar-staat-wondzorg-in-2013 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Congresagenda 

In september komt het congresseizoen weer op gang. 

BiologiQ is vertegenwoordigd op drie symposia: 

13 september 2012 

Wondsymposium, UMC St. Radboud, Nijmegen.  

De onderwerpen die aan bod komen zijn: chirurgische 

wonden, decubitus, diabetische voet, brandwonden, 

oncologische wonden, ulcus cruris. 

20 september 2012 

Wondsymposium 2012 Stichting con2pro, locatie Lexion, 

Westzaan. Dit symposium is volgeboekt. In augustus wordt 

bekeken of er eventueel alsnog plaatsen beschikbaar zijn als 

gevolg van afmeldingen. Voor meer informatie: 

www.con2pro.nl  of  www.wondenwijzer.nl 

27 september 2012 

Symposium ‘’Wondgenezing onder druk’, Partycentrum De 

Lockhorst, Sliedrecht. Het symposium wordt georganiseerd 

door de Stichting Internos Thuiszorg en heeft als thema 

‘decubitus’, “volgens de laatste ontwikkelingen op de kaart 

gezet”. Er is een accreditatie voor GAIA en het Kwaliteits-

register aangevraagd. 

Inschrijven via www.mediqcombicare.nl (button 

‘professioneel’ -> inschrijven symposia). 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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 

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality. 


