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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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WCS Congres: hoofdsponsor 
BiologiQ geeft masterclasses 
Granulox 
 
Op 26 en 27 november 2013 
organiseert het Kennis-
centrum  Wondzorg WCS het 
veertiende WCS Wondcongres in de Utrechtse Jaarbeurs.  

Het thema dit jaar: ‘Wondzorg verbindt’. Tijdens de 
openingssessie in de Beatrixzaal zal de WCS Award worden 
uitgereikt. Deze onderscheiding verleent de WCS sinds 2009 
om de twee jaar aan personen en/of initiatieven die een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van 
de wondzorg in Nederland of België (in samenwerking met 
WCS België). In 2011 ging de award naar Huub Brull, voor zijn 
baanbrekend werk binnen wondzorg Nederland. De winnaar 
voor 2013 is nog een verrassing.   
 

Mini masterclasses 
Granulox 
 
BiologiQ is één van de hoofdsponsors van het WCS congres. 
Op de tweede congresmiddag organiseert BiologiQ twee 
parallelsessies in de vorm van een ‘mini masterclass’ gewijd 
aan Granulox.  

Granulox is de nieuwe hemoglobinespray van BiologiQ, die in 
september 2013 leverbaar wordt. De masterclass bestaat uit 
een introductie tot Granulox door Michael Sander, directeur 
van het Duitse Sastomed, de ontwikkelaar en producent van 
Granulox.  

Na hem volgt een casuïstiekbespreking door Dr. Peter Engels, 
‘Scientific Advisor’ van Sastomed, die ingaat 
op het werken met Granulox in de praktijk. 
Het WCS Congres 2013 levert 10 
accreditatiepunten op voor verpleegkundig 
specialisten en 10 punten voor het 
Kwaliteitsregister. 

Granulox is vanaf september leverbaar.  

 
 
Voor meer informatie: 
http://www.wcs.nl/congres/hoofdsponsors.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliq en Functiegericht voorschrijven 
voor wondzorg pas in 2015 

Vorig maand meldden Zorgverzekeraars Nederland en 
Vektis, het centrum voor informatie en standaardisatie voor 
zorgverzekeraars,  dat de invoering van Cliq is uitgesteld tot 
1 januari 2015.  

Oorspronkelijk zou deze nieuwe code voor het 
declaratieverkeer van hulpmiddelen al per 1 januari 2014 
worden ingevoerd. De verlangde aanpassingen in de 
Farmacie declaratiestandaard blijken echter dermate 
complex, dat er meer tijd nodig is. De implementatiedatum 
van zowel de vernieuwde Farmacie als de Hulpmiddelen 
declaratiestandaard is daarom met één jaar uitgesteld. Over 
de invoering van Cliq is al in 2008 door betrokken partijen 
een convenant gesloten. Deze nieuwe ‘gemeenschappelijke 
taal voor hulpmiddelenzorg’ moet meer informatie geven 
over de toepassing van een hulpmiddel. 

Op termijn moet de code meer inzicht geven welke 
producten kunnen worden ingezet bij welke 
functiebeperkingen. De code bestaat uit 12 cijfers, waarvan 
de eerste zes gelijk zijn aan ISO 9999. Voor de laatste zes 
cijfers kunnen fabrikanten en importeurs de best passende 
codes vinden in de database van Vektis. Na invoering bevat 
een declaratiebestand voor hulpmiddelen in 2015 behalve de 
Cliq-code ook nog een GPH-code en een A-GPH-code. 

Ook Functiegericht voorschrijven wondzorg uitgesteld 

Uitstel treft ook een ander overheidsvoorstel om tot 
wijziging van de Wet verbandhulpmiddelen te komen.  

Het streven is naar een ‘functiegerichte omschrijving 
aanspraak hulpmiddelen’, waarbij meer wordt uitgegaan van 
de patiënt in plaats van het hulpmiddel. Voor de wondzorg 
stuit invoering vooralsnog op zoveel problemen, dat het 
project eveneens is uitgesteld; voorlopig tot in ieder geval 1 
januari 2015.  ‘Functiegericht voorschrijven’ in de wondzorg 
was het onderwerp van een Masterclass die de Nederlandse 
Organisatie voor Wondprofessionals (NOVW) op 24 mei jl. 
had georganiseerd in Putten en waarbij ook BiologiQ 
aanwezig was. Ook daar bleken veel wondprofessionals 
moeite te hebben met de praktische doorvertaling van 
Functiegericht voorschrijven naar hun vakterrein. 

Bronnen: fhi.nl, novw.org, zn.nl 

                                          Lees verder op de volgende pagina > 
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> Vervolg Nieuwsbrief 

In Nursing: hoogleraren 
kritisch over ‘checklistdrift’ 

‘Doorgeslagen checklistdrift’ is de term die twee 
hoogleraren gebruiken in de juli-augustus aflevering van 
Nursing, het Tijdschrift voor verpleegkundigen.  

In het artikel zet Marieke Schuurmans, hoogleraar 
Verplegingswetenschap, vraagtekens bij het nut van alles 
maar aankruisen en registreren. Zij vindt dat de bureaucratie 
te ver is doorgeschoten: “De enige goede reden om te 
registreren is het vaststellen van een probleem, waarop je 
vervolgens actie kunt ondernemen. Als je de hele tijd moet 
aanvinken wat je gedaan hebt zonder dat dit relevant is voor 
de individuele patiënt, dan zeg ik: acuut stoppen.”  

Moe van checklistgericht 
verplegen  

Hoogleraar Veiligheid in de 
Zorg Jan Klein is het roerend 
met haar eens. Hij maakt zich 
zorgen over de groeiende 
hoeveelheid checklisten, die 
worden geïntroduceerd met weinig oog voor de praktijk. 
“Verpleegkundigen moeten dan zoveel checklisten 
aanvinken, dat het niet meer bij te houden is. Ik ken situaties 
waarbij checklisten achteraf worden ingevuld. Dan creëer je 
geen veiligheid, maar schijnveiligheid.” Klein vindt dat het 
tijd wordt om de bureaucratie in te perken, al is het niet zijn 
bedoeling om ‘het kind met het badwater weg te gooien’.  

Hij prijst het initiatief van een  aantal verpleegkundigen in 
het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Zij stuurden eerder dit 
jaar een brandbrief naar hun personeelskrant, waarin ze hun 
bezorgdheid uitten over de toekomst van het verpleegvak. 
Voor Nursing was dit aanleiding om een mini-enquête te 
houden op de eigen website. In korte tijd reageerden 250 
zorgprofessionals op de vraag ‘Word jij ook zo moe van 
checklistgericht verplegen?’. ‘JA’ was het antwoord van maar 
liefst 80% van de respondenten. 

Bron: 
nursing.nl 

 
 

 
 

 
 
 

 
Proshield en OASIS uit 
BiologiQ leveringsprogramma 
 
Per 1 augustus 2013 maken de producten Proshield Plus, 
Proshield Foam & Spray en OASIS geen deel meer uit van 
het leveringsprogramma van BiologiQ.  
 
Dit heeft te maken met de overname van HealthPoint Ltd, de 
Amerikaanse producent/leverancier van Proshield en OASIS, 
door Smith & Nephew, eerder dit jaar. Smith & Nephew 
beschikt in Nederland over een eigen verkoopapparaat. Het 
lag dus in de lijn der verwachting dat het bedrijf de 
distributie van Proshield en OASIS in eigen hand zou nemen.  
 
In goed overleg bereikten Smith & Nephew en BiologiQ 
onlangs overeenstemming over de overdracht van de 
distributierechten van beide producten. Smith & Nephew 
Nederland zal vanaf 1 augustus a.s. zorgdragen voor de 
levering van beide producten. Voor zover van toepassing is 
de afdeling inkoop van uw instelling of de groothandel die u 
belevert hierover ingelicht. 
 
BiologiQ dankt alle afnemers van Proshield en OASIS voor het 
vertrouwen dat zij in het bedrijf stelden gedurende de jaren 
dat beide producten onder de BiologiQ vlag leverbaar waren.  
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen 
met 055 – 368 44 50. 
 
 

Zorgkosten dit jaar omlaag? 
 
‘Zorgkosten dit jaar 5% lager’ kopte 
De Telegraaf op 12 juli. Het blad 
baseert deze uitspraak op een 
rondgang langs deskundigen en 
marktpartijen.  
 
Met name de ziekenhuizen verwachten voor dit jaar een 
gemiddelde omzetdaling van 5%. Volgens de krant wordt de 
daling veroorzaakt door betere fraudebestrijding. Ook 
vermindert de vraag naar zorg door de economische crisis. 
Mensen besparen op zorg, of mijden een bezoek aan de 
dokter uit angst voor de eventuele gevolgen voor hun baan. 
Daarnaast wordt er bespaard omdat kleinere behandelingen 
nu door huisartsen worden uitgevoerd, in plaats van in het 
ziekenhuis. Dat is efficiënter en dus goedkoper. Overigens 
verwachtte Zorgverzekeraars Nederland volgens Vektis …    

                                           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. 

 

Nieuw deze maand in het Kenniscentrum: 

Voorafgaand aan het op de markt verschijnen van 
Granulox, aanstaande september, is het BiologiQ 

Kenniscentrum uitgebreid met Granulox 
productdocumentatie en enkele relevantie studies. 

 

Granulox productinformatie: 
 
- Granulox Productinformatie (Engelstalig) 
- Funktionsprinzip Granulox (Duitstalig) 
- Granulox bijsluiter (Engelstalige versie,  Nederlandse 
  versie in  voorbereiding) 
 

Documentatie/Studies over de  
kosteneffectiviteit van Granulox: 

- Influence of Granulox® on speed of healing  
  (Engelstalig: twee Duitse cases met  vergelijking  
   helingsduur/   behandelkosten) 
- Health economic evaluation/The economic efficiency of  
  Granulox (Engelstalig). 
- Gesundheitsökonomische Bewertung/Die ökonomische   
  Effizienz von Granulox 
  (Duitstalig origineel van voorgaande Engelse vertaling) 
 

Relevante studies & publicaties 

1. Clinical Results of the application of a hemoglobin  
    spray to promote healing of  chronic wounds,  
    Arenberger P e.a., GMS Krankenhaushygiene  
    Interdisziplinär 2011, Vol. 6 (1). 
2. Effect of topical haemoglobin on healing in patients 
    with venous leg ulcers,   Arenbergerova M e.a., Engelse  
    vertaling van 3. 
3. Einfluss von topischem Hämoglobin auf die Heilung  
     von Patienten met Ulcus cruris venosum,  
     Arenbergerova M e.a., Der Hautarzt, 03/2013, Springer- 
     Verlag (Duitstalig  origineel van 2) 
4. Chronic wounds: hypoxia prevents healing!  
     Kröger K e.a., Wound Management   05/2012, pp 212- 
      217 (Engelstalig). 
5. The Molecular Mechanism of Hemoglobin-facilitated  
     Oxygen Diffusion, Wittenberg JB, Journal of Biological  
     Chemistry, Vol. 241, No. 1, January 10, 1966. 
6.  Oxygen Transport through Hemoglobin Solutions,  
      Scholander PF, Science 131, pp 585- 590, 1960. 
 
- Een Nederlandstalige brochure en Clinical Fact Sheet  
  voor  Granulox zijn in voorbereiding. 
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> Vervolg zorgkosten omlaag 

..  (Zorgthermometer/Vooruitblik 2013) in oktober vorig jaar 
nog een stijging van de zorgkosten van 7,3%. Of gewijzigd 
beleid door het nieuwe kabinet (eind 2012) inderdaad voor 
een daling in de zorgkosten heeft gezorgd zal nog moeten 
blijken uit de definitieve cijfers. 

Bronnen: pharmasite, De Telegraaf 
 
 

Congresagenda 
 
Gedurende de zomer is het stil op het congresfront, maar 
vanaf september is BiologiQ weer vertegenwoordigd  op 
verschillende vakbijeenkomsten: 

10 september 2013 

Symposium Wondzorg 
Georganiseerd door Cordaan, Slotervaart Ziekenhuis en AvL. 
Locatie: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam. 
 

19 september 2013, 15.00 – 21.00 uur  

Symposium Wondzorg 
Stichting Con2Pro.  
Thema: ‘Wondzorg… een zorg voor iedereen’.  
Locatie: P3, Purmerend. 

 
23 september 2013, 16.30 – 21.30 uur 
Symposium ‘Wondzorg meer dan verband alleen’ 
Georganiseerd door Scheper Ziekenhuis, Emmen i.s.m. 
Mediq CombiCare.  
Locatie: Van der Valk Hotel Emmen.  

 
26 september 2013 

Symposium Wondzorg=Ketenzorg 
Decubitus Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen.  
Locatie: Schelde Theater, Terneuzen.  

 
 

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

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl  
met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties 

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality. 

http://www.biologiq.nl/

