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Totaalconcept in Actief Wond Management 

Het Wond Management Systeem 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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Nieuwe verpakking met 
temperatuurindicator voor 
Biomonde® maden en BioBag® 
  

 
 
 

 

 
 

Onlangs ging Biomonde, de Duitse producent van larven 
voor Larval Debridement Therapy (LDT), over op nieuwe 
verpakkingen, voorzien van temperatuurregistratie.  
Hiermee loopt het bedrijf vooruit op de nieuwe Europese 
regelgeving inzake ‘Good Distribution Practice’. GDP maakt 
optimale monitoring mogelijk van geneesmiddelen tijdens 
het transport.  

Om deze reden is Biomonde overgegaan op een 
‘zomerverpakking’ (april – september) en een 
‘winterverpakking’ (oktober – maart) voor de levend 
vervoerde larven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van GDP zijn de verpakkingen tevens voorzien 
van indicatoren voor temperatuurbewaking en –registratie, 
om de conditie van de larven bij ontvangst te kunnen 
controleren. Op de speciale hitte/koude-indicator kan de 
ontvanger zien of de inhoud op enig moment tijdens het 
transport is blootgesteld geweest aan te hoge of te lage 
temperaturen. Als onderdeel van de nieuwe GDP-procedure 
zal de ontvanger in de nabije toekomst een bij de verpakking 
ingesloten formulier moeten invullen, ondertekenen en aan 
BiologiQ retourneren, als bewijs dat het transport 
normconform is uitgevoerd. BiologiQ zal afnemers tijdig 
hierover berichten. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Geneesmiddel 
De invoering van GDP-protocollen voor de larven van 
Biomonde heeft alles te maken met de gewijzigde status van 
het product, waardoor LDT sinds begin 2015 in Nederland als 
niet-geregistreerd geneesmiddel kan worden toegepast voor 
de specifieke indicaties diabetische ulcera, decubitus-
wonden, dehiscente chirurgische wonden en veneuze 
beenulcera. Bij de aanvraag/bestelling dient altijd een  
volledig ingevulde artsenverklaring te worden bijgeleverd. 
Deze kan worden gedownload op www.biologiq.nl (home -> 
LDT Madentherapie). 

 

 

EWMA 2015: 
4.710 deelnemers en meer  
dan 900 presentaties 
 

Met ruim over de 4.000 deelnemers en standhouders uit de 
hele wereld overtrof de belangstelling voor EWMA 2015 
(Londen, 13 t/m 15 mei) het aantal van 3.509 deelnemers 
aan EWMA 2014 in Madrid.  

Daarmee is deze jubileumeditie (het 25e EWMA congres) 
meteen de grootste in de geschiedenis van de European 
Wound Management Organization. Tijdens de drie 
congresdagen werden er meer dan 900 wetenschappelijke 
presentaties gegeven, wat het multidisciplinaire karakter van 
de EWMA goed onderstreept. In het tentoonstellings-
gedeelte in het Londense ExCel Centre presenteerden ruim 
130 farma- en verwante bedrijven hun nieuwste producten 
op het gebied van de wondzorg.  

BiologiQ was daar vertegenwoordigd op één gezamenlijk 
paviljoen met partners Bfactory -Revamil en Oculus IS -
Microdacyn om Aldanex onder de aandacht te brengen van  

                                        Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg > 

Europese wondzorgprofessionals en (potentiële) 
marktpartijen. Dit leverde veel nuttige nieuwe contacten op. 
De locatie voor EWMA 2016 is al bekend: deze wordt van 11 
tot en met 13 mei gehouden in Bremen, Duitsland. Het 
thema voor volgend jaar: wondzorg bezien vanuit 
mensenrechtenperspectief. 

 

Nederlandse Granulox-case 
gepresenteerd op EWMA 
Op EWMA 2015 in Londen presenteerde Annemiek Mooij 
een E-poster in het Engels over een recente casus uit de 
praktijk van het Wond Expertise Centrum (WEC) van het 
Slotervaart Ziekenhuis 
in Amsterdam.  

Annemiek Mooij is als 
verpleegkundig 
specialist en wond- en 
decubitusconsulent 
verbonden aan het WEC 
en tevens lid van de 
WCS-commissie Ulcus 
cruris. Het 5 pagina’s tellende document beschrijft het geval 
van een 25-jarige Braziliaanse met sikkelcelziekte. Als gevolg 
van haar bloedaandoening leed de patiënte al vanaf haar 12e 
jaar aan een chronische ulcus cruris. In Brazilië werd de 
beenulcus jarenlang behandeld met zilversulfadiazinecrème, 
zonder enig resultaat.  

Nadat de artsen in Brazilië als laatste redmiddel een 
amputatie hadden voorgesteld, ging de vrouw in 2013 naar 
Nederland, waar zij terecht kwam in het WEC. Bij de start van 
haar behandeling was de ulcus al 14 jaar aanwezig en leek er 
geen zicht op verbetering. De wond besloeg 20 cm bij 10 cm 
en was bedekt met geel-grijs dood weefsel. Toen na één 
maand behandelen met achtereenvolgens een 
alginaatdressing en een honingdressing geen verbetering 
was opgetreden, ging het WEC behandelteam over op de 
inzet van hemoglobine. De wond werd twee maal per week 
bespoten met Granulox-spray. Ondanks vier aanvallen van 
sikkelcelziekte en zelfs opnames op de Intensive Care 
afdeling, was de wond na vier maanden (131 dagen) zo goed 
als genezen.   

De E-poster Healing a 14 year old sickle cell leg ulcer in four 
months with topic hemoglobin kwam tot stand met behulp 
van een onderzoeksbijdrage van BiologiQ. De volledige casus 
is inmiddels toegevoegd aan het Granulox-Kenniscentrum op 
www.biologiq.nl  

 

Veel belangstelling 
voor Nanogen op 
Diabetic Foot 2015 

“Jullie hebben hiermee wederom een uniek nieuw product 
in de markt gezet” was één van de vele positieve reacties 
op Nanogen van zorgprofessionals, opgetekend tijdens het 
7e internationale symposium over ‘The Diabetic Foot’.  

Het symposium vond van 20 tot en met 23 mei plaats in het 
Haagse World Forum Convention Center. Er was veel 
belangstelling voor het vorig jaar geïntroduceerde Nanogen 
Aktiv en Nanogen Aktigel. Verrassend veel verpleegkundig 
specialisten en podotherapeuten bleken  al praktijkervaring 
met Nanogen te hebben opgedaan.    

Nanogen casus 
Tijdens het symposium presenteerde BiologiQ een 
interessante diabetische voetcasus. Het ging om een 
diabetische voetulcus aan de grote rechterteen, die al langer 
dan 18 maanden niet had gereageerd op de standaard 
therapie. Na 8 weken behandelen met Nanogen Aktigel was 
de wond gesloten. De casus is opgetekend door podo-
therapeute Lian Stoeldraaijers in haar eigen podotherapie-
praktijk Podotherapie Valkenswaard, met locaties in 
Valkenswaard en Bergeijk. Lian is voorzitter van de 
werkgroep Visitatie van de Nederlandse Vereniging van 
Podotherapeuten en lid van de commissie Wetenschap en 
Innovatie van de Nederlandse Vereniging van 
Podotherapeuten. Naast haar praktijk houdt Lian 
Stoeldraaijers zich bezig met wetenschappelijk onderzoek.    

 

  Kleinere Granulox  6 ml 
  verpakking.  

  Nu online te bestellen 
  op de BiologiQ website  

   De BiologiQ website www.biologiq.nl is  
   onlangs uitgebreid met een ‘button’  
   WEBSHOP, te vinden linksboven op de 
   homepage. 

   Via deze pagina kunnen behandelaars en patiënten  
   rechtstreeks online 6 ml Granulox hemoglobinespray  
   bestellen.  

   De Granulox webshop is voorzien van bestel- en  
   betaalinstructies. Het product wordt helaas op dit moment  
   niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars. 

www.BiologiQ.nl > WEBSHOP 

    Volgende  pagina > 

http://www.biologiq.nl/
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NVZ ontkent 
prijsstijgingen door 
fusies 

De Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) is het op zijn zachtst gezegd zeer 
oneens met de opstelling van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) tegenover de recente fusiegolf onder 
Nederlandse ziekenhuizen (zie onze vorige nieuwsbrief).  
 
De NVZ ontkent dat de fusies hebben geleid tot 
prijsstijgingen en is gepikeerd over de suggestie dat acht van 
de dertien fusies verboden hadden moeten worden. Ook 
plaatst NVZ vraagtekens bij de door NZa gehanteerde 
rekenmethode en voert de belangenorganisatie aan dat de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) de fusies heeft 
beoordeeld en van mening was dat de zorgverzekeraars voor 
voldoende tegenwicht in de markt konden zorgen om 
eenzijdige prijsverhogingen te voorkomen. Om die reden ook 
zag de ACM geen reden om prijsplafonds te eisen, iets wat 
wel tot de bevoegdheden van de ACM behoort. De hele 
discussie begon vorige maand met een brief van de NZa aan 
de Tweede Kamer, waarin zorgen werden uitgesproken over 
de gevolgen van de vele ziekenhuisfusies. NZa voorzag forse 
prijsstijgingen, in combinatie met teveel marktdominantie 
van nieuwe fusieziekenhuizen binnen het eigen 
verzorgingsgebied, omdat de meeste fusies plaatsvinden 
tussen ziekenhuizen bij elkaar in de buurt.  

Bron: zorgvisie.nl 

 
Leefkwaliteit in 
Nederland boven 
Europees 
gemiddelde 
 
In vergelijking met de meeste 
andere Europese landen zijn 
Nederlanders behoorlijk 
tevreden over de kwaliteit van het leven in ons land.  
 
Dit blijkt uit een recent onderzoek van het Europese 
statistiekbureau Eurostat, dat in alle EU-landen een groot 
aantal indicatoren om de kwaliteit van het leven te meten 
met elkaar vergeleek. Eén van die indicatoren betreft het  
(subjectieve) antwoord op de vraag ‘hoe tevreden bent u  
 

 
 
 
 
 
met het leven?’. Nederlanders geven op dit punt een 
rapportcijfer van 7,8. Dat is precies evenveel als de 
Oostenrijkers, maar iets minder dan de volle 8 waarmee 
Finnen, Denen en Zweden hun leefkwaliteit waarderen. Maar 
beduidend méér dan het Europees gemiddelde, dat maar net 
boven de 7 uitkomt. Opvallend is dat alle landen op dit punt 
een ‘voldoende’ (meer dan 6) scoren, behalve Bulgarije (4,8). 
Dit is dus kennelijk het meest ontevreden land van de EU. 

Bron: cbs.nl 
 

Superspecialisatie beter voor 
patiënt 
 
Is superspecialisatie de toekomst voor medisch ingrijpen? 
Wie naar de resultaten van de Martini-Klinik in Hamburg 
(D) kijkt is geneigd hierop volmondig JA te zeggen. 

Daar verrichten 10 urologen samen rond de 2.200 
prostaatoperaties per jaar, met betere resultaten dan  
elders in de wereld. Niet voor niets geldt de Martini-Klinik, 
onderdeel van het academisch ziekenhuis van Hamburg, 
inmiddels als het beste prostaatkankercentrum van 
Duitsland.  

De sleutel tot succes ligt volgens medisch directeur Markus 
Graefen in de combinatie superspecialisatie en een strikt 
kwaliteitsverbeteringssysteem, gericht op het voortdurend 
verbeteren van protocollen. De urologen in de Martini-Klinik 
verrichten alleen nog operaties rondom prostaatkanker, 
want zegt Graefen: “…als je van alles een beetje doet, word 
je nooit ergens heel goed in.” Een voorbeeld van de nieuwe 
werkwijze is dat de klinisch patholoog al tijdens de operatie 
weefsel onderzoekt. Binnen 45 minuten (nog tijdens de 
operatie!) kan hij zo de chirurg van waardevolle feedback 
voorzien. Daardoor hoeft deze niet onnodig teveel weefsel 
weg te halen. Of te weinig, met de kans dat er kankercellen 
blijven zitten. Dat verlaagt weer het risico van een vervolg-
operatie of bestraling. In het kader van de kwaliteitszorg 
worden alle relevante gegevens geregistreerd in een 
database, geanalyseerd en in het team besproken.  

                                          Lees verder op de volgende pagina > 
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Nieuw deze maand in het Kenniscentrum: 

* Oskeritzian CA, Mast Cells and Wound Healing, 
Advances in Wound Care, Vol 1, nbr 1, 2012. Theoretische 
studie over de belangrijke rol van mastcellen (MC) bij een 

groot aantal processen in de wondgenezing.  
In stagnerende wonden is vaak sprake van een surplus van 
MC rondom bloedvaten. Therapeutische beïnvloeding van 
de MC populatie kan een rol spelen bij het weer op gang 
brengen van de natuurlijke regeneratie. Microdacyn (niet 
in het artikel genoemd) kan zo’n controlerende rol spelen 
ten aanzien van mastcellen. De bio-actieve werking van 

Microdacyn berust op de actieve stoffen hypochloorzuur 
(HOCl) en natriumhypochloriet (NaOCl). In de 
inflammatoire fase stabiliseert Microdacyn de 

ontwikkeling van mastcellen, wat ontstekingsremmend 
werkt. De afgifte van histamine wordt gereduceerd en het 

regeneratieproces ondersteund door migratie van 
fibroblasten en angiogenese 

 
* Mooij A, Healing a 14 year old sickle cell leg ulcer in 
four months with topic hemoglobin. E-poster tot stand 

gekomen met bijdrage van BiologiQ, 2015.  
Zie redactioneel artikel. 

 

Het  BiologiQ Kenniscentrum 
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Blijkt één collega op een bepaald punt significant beter te 
scoren, dan wordt gezamenlijk geanalyseerd waarom. Dit 
heeft al tot aanpassingen van standaardprotocollen geleid en 
meetbare verhoging van kwaliteit. Geen wonder dat de 
patiënten in Hamburg ‘zeer tevreden’ zijn. 

Bron: Zorgvisie 

 

CBS: vergrijzing pas 
merkbaar vanaf 2021 

Hoe zit het eigenlijk met de vergrijzing?  
Die vraag zal zeker opkomen bij werkers in de zorgsector, 
waar het aantal banen krimpt.  

Het CBS kwam medio deze maand met cijfers. Volgens het 
CBS hoort iedereen tussen de 15 en de 75 tot de ‘potentiële 
beroepsbevolking’. Deze groep is de afgelopen tien jaar met 
ruim een half miljoen mensen gegroeid. Tot 2021 groeit de 
groep nog licht verder, met een geschatte toename van een 
kwart miljoen mensen. Daarna gaat het aandeel van ouderen 
(boven de 75) steeds verder toenemen (met 1,6 miljoen!), 
waarmee de potentiële beroepsbevolking dus afneemt: tot 
2050 met ruim een half miljoen mensen. Dit kan dan leiden 
tot krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures 
onvervuld blijven en uiteindelijk de productiviteit en de 
economische groei afnemen. Voorlopig is hiervan dus nog 
geen sprake. En de Nederlandse bevolking als geheel? Die 
blijft doorgroeien: tot 2050 komen er nog 1,1 miljoen 
‘medelanders’ bij. 

Bron: cbs.nl    

 

Nieuwe uitspraak 
belastingdienst 
over specialist als ondernemer 

Zijn specialisten in een medisch specialistisch bedrijf (MSB) 
ondergebracht in een maatschap nu wel of niet 
ondernemers?  

Deze vraag hadden de adviseurs van een MSB neergelegd bij 
de Belastinginspectie Hoorn. In april kwam de inspecteur met 
een duidelijk antwoord: ja, deze medische specialisten zijn 
ondernemers in de zin van de wet. De uitspraak zet veel van 
de hervormingen die per 1 januari jl. nodig leken op losse 
schroeven. Omdat vanaf deze datum het debiteurenrisico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet meer bij de vrij gevestigde medisch specialist lag, zou 
deze niet meer zelfstandig kunnen declareren en dus niet 
meer als ondernemer gezien worden door de 
Belastingdienst. Maar deze hanteert klaarblijkelijk dus nog 
meer criteria om te beoordelen of iemand volgens de wet 
Inkomstenbelasting ondernemer is. De wet stelt namelijk dat 
onderneming ook inhoudt ‘het zelfstandig uitgeoefende 
beroep’. Een vrije beroepsbeoefenaar is dus per definitie 
ondernemer. Overigens zal de Belastingdienst zich, zoals 
altijd, per geval laten leiden door de feitelijke individuele 
situatie van de belastingplichtige. 

Bron: Zorgvisie 

                                           

Congresagenda 
Tot na de zomer staan er geen vakbijeenkomsten op de 
agenda waarop BiologiQ is vertegenwoordigd. 
 

 

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


