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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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Steeds meer vraag naar 
Microdacyn Gel na 
vergoeding   
 
Microdacyn Gel bewijst zich na een 
voorzichtige start de laatste maanden als 
een waardevolle aanwinst voor het 
BiologiQ productaanbod.  

BiologiQ introduceerde deze nieuwe 
productvariant van Microdacyn (voorheen 
Dermacyn) al op 1 april van dit jaar, de 
datum waarop de gel werd ingeschreven. Na 
de introductie volgde de vergoedingsstatus  
door de zorgverzekeraars, zodat nu alle 
Microdacyn producten voor vergoeding in aanmerking 
komen. 
 

De werking is drievoudig: 

bacteriedodend, ontstekingsremmend 
en weefselregenererend. Ook in 

gelvorm doodt Microdacyn bacteriën, schimmels, sporen en 
virussen en is het effectief tegen biofilms. Microdacyn werkt 
ontstekingsremmend omdat het de ontwikkeling van 
mastcellen stabiliseert. Het draagt bij aan actieve 
weefselvorming, omdat het de granulatie en epithelialisatie 
stimuleert. De bio-actieve werking berust op de actieve 
stoffen hypochloorzuur (HOCl) en natriumhypochloriet 
(NaOCl). Hypochloorzuur is een organische stof die van 
nature ook in het menselijk lichaam voorkomt. 
 

 
NOVW-Congres: hand-out 
‘Biochemie van het wond-
gezingsproces’ beschikbaar voor 
BiologiQ relaties 
 
Tijdens het ‘Nationaal multidisciplinair congres voor 
wondprofessionals’, dat op 7 oktober plaats vond in Ede, 
verzorgde wondzorgexpert Barry Willemsteijn namens  

 

 

 

 

BiologiQ een presentatie over het onderwerp ‘Biochemie 
van het wondgenezingsproces’. Hierin ging Barry onder 
meer in op de biochemische processen die een rol spelen bij 
de wondgenezing en op de factoren die normale heling in 
de weg staan. 

Het onderwerp sloot nauw 
aan bij het congresthema 
van dit jaar: ‘ecologie van de 
wond’. Het druk bezochte 
congres werd georganiseerd 
door de Nederlandse 
Organisatie voor 
Wondprofessionals (NOVW) 
en het Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg (NTVW). 
BiologiQ was één van de deelnemende bedrijfspartners aan 
het congres. Na afloop van Barry’s boeiende presentatie was 
er voor alle deelnemers een ‘hand-out’ beschikbaar, waarin 
de auteur dieper ingaat op het onderwerp.  

BiologiQ relaties en andere belangstellenden kunnen de  
8 pagina’s tellende syllabus aanvragen via de BiologiQ 
productdeskundige voor hun regio, of rechtstreeks bij 
BiologiQ, tel. 055 – 368 44 50.  

 
 

Nanogen nu 
leverbaar  
(én vergoed) 
 
Geheel conform planning bereikte  
de eerste zending Nanogen Aktiv en 
Nanogen Aktigel eerder deze maand de magazijnen van 
BiologiQ, zodat beide producten nu direct leverbaar zijn.  

Zoals gemeld in onze vorige nieuwsbrief komen beide 
producten in aanmerking voor vergoeding door de 
zorgverzekeraars. Nanogen Aktiv is een nieuw afdekkend 
product voor de behandeling van (geïnfecteerde) chronische 
en/of complexe wonden. Het kan rechtstreeks op de wond 
worden aangebracht, waar het bijdraagt aan herstel van de 
extracellulaire matrix (ECM). Het product is dan ook primair 
bedoeld om de granulatie te stimuleren. In gelvorm 
(Nanogen Aktigel) is Nanogen tevens inzetbaar in de 
epithelialisatiefase. 

                                          Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg 

Buurtzorg Nederland voor de 
vierde keer op rij ‘Beste 
Werkgever’   
  

Tijdens een 
feestelijke 
bijeenkomst in het 
Amsterdams 
DeLaMar Theater werd Stichting Buurtzorg Nederland op 7 
oktober jl. voor het vierde achtereenvolgende jaar 
uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever’ in de categorie ‘1.000 of 
meer werknemers’.  

Het bedrijf mocht tevens de award voor ‘Beste Werkgever in 
de Zorg’ mee naar huis nemen. In de categorie ‘minder dan 
1.000 werknemers’ ging de titel ‘Beste Werkgever 2014’ naar 
ZLM Verzekeringen. Van de 100 organisaties die dit jaar 
werden genomineerd  zijn er 29 afkomstig uit de gezond-
heidszorg. De prijs wordt sinds 2001 georganiseerd door 
onderzoeksbureau Effectory, in samenwerking met 
Intermediair. Opvallend was de hoge score waarmee 
Buurtzorg Nederland de titel prolongeerde: 8,7. De 
gemiddelde ‘Beste Werkgevers Score’ ligt rond de 7,0. Zelf is 
de stichting het meest trots op de bevlogenheid en deskun-
digheid van de medewerkers. Oprichter Jos Blok wilde zoveel 
mogelijk de ballast wegnemen, die mensen volgens hem 
ervaren: “Dat betekent dat er geen hiërarchie in onze 
organisatie is, dat de verpleegkundigen zelf hun teams 
samenstellen en dat er geen managers zijn. Wie zit er nou te 
wachten op een leidinggevende?” 

Bronnen: effectory.nl, zorgvisie.nl 

 

Website over 
verspilling in de 
zorg slaat aan  

Oorspronkelijk opgezet als vooral een meldpunt, is de 
website www.verspillingindezorg.nl recent uitgebreid met 
voorbeelden en informatie over wat er met meldingen 
gedaan wordt, de gevolgde aanpak en de deelnemende 
organisaties.  

Zo kunnen zorgaanbieders die in de praktijk verspilling met 
succes hebben teruggedrongen hun ervaringen delen met 
anderen. De website is opgezet in het kader van het 
programma Aanpak verspilling in de zorg, verdeeld over de  

 

 

 

 
drie onderdelen genees- en hulpmiddelen, langdurige zorg 
en curatieve zorg. Ruim veertig zorgpartijen nemen deel aan 
dit initiatief van VWS minister Schippers, waaronder ook 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het landelijk Meldpunt 
Verspilling in de zorg is sinds 2013 in de lucht en had op 28 
oktober al 20.543 meldingen geregistreerd. 

Bronnen: zn.nl, verspillingindezorg.nl        

 

Fiscus akkoord met 
‘supermaatschap’ ziekenhuis 
Nijmegen 
 
Het Canisius-Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen is het 
eerste ziekenhuis dat harde 
afspraken heeft weten te 
maken met de fiscus over de toekomstige samenwerking 
met medische specialisten in een zogenaamde 
‘supermaatschap’.  

Met deze constructie is voor de fiscus voldaan aan de 
nieuwe, aangescherpte ondernemersnormen per 1 januari 
2015. Op deze datum wordt de integrale bekostiging van 
medisch-specialistische zorg ingevoerd, waarbij  voor een 
bepaalde aandoening alle zorg bij één aanbieder wordt 
gecontracteerd en in één bedrag per patiënt afgerekend. 
Voor de vrijgevestigde medisch specialisten, nu nog meestal 
werkend in een maatschap, betekent dit dat zij hun 
ondernemersstatus kwijtraken, als zij niet kunnen aantonen 
dat ze voldoende ondernemersrisico lopen. Twee nieuwe 
organisatievormen lijken vooralsnog wél te voldoen: het 
samenwerkingsmodel en het participatiemodel.  

De supermaatschap is de transparante vorm van het 
samenwerkingsmodel. Hierin verenigen de specialisten zich 
in een apart medisch specialistisch bedrijf (MSB). Dit bedrijf 
maakt dan afspraken met het ziekenhuis over productie, 
prijzen, kwaliteit en governance. Door ‘voldoende 
ondernemersrisico’s [te] laden voor personeelskosten en 
investeringen’ kreeg de MSB van het Nijmeegse ziekenhuis 
het fiat van de belastinginspecteur. Van de tachtig 
Nederlandse ziekenhuizen kiest 90 procent voor een 
vergelijkbare ‘supermaatschap’ constructie. In slechts 8 
ziekenhuizen opteren de specialisten voor participatie in het 
ziekenhuis. 

Bron: zorgvisie.nl 
 
                                   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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Eindelijk sterftecijfers 
alle ziekenhuizen 
publiek 
 
Vorige week meldde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
dat alle Nederlandse ziekenhuizen nu hun sterftecijfers 
hebben gepubliceerd op de eigen website.  

De afspraak om dit te doen dateert al uit 2009, maar de 
ziekenhuizen kwamen pas in actie toen de NZa hen tot 
publicatie verplichtte. Overigens haalden diverse 
ziekenhuizen de oorspronkelijke deadline 1 maart 2014 niet. 
Nog in juni kregen vier ziekenhuizen uitstel tot 1 oktober. De 
maatregel is bedoeld om consumenten en verzekeraars meer 
inzicht te geven in de kwaliteit van de zorg.  

Bron: zorgvisie.nl 

  

Dankbetuiging van 
BioSpray-gebruikster 
voor BiologiQ 
productspecialist  

De productspecialisten van BiologiQ vinden 
over het algemeen al dat ze dankbaar werk 
hebben. Maar zelfs dan kunnen gebruikers 
van BiologiQ producten hen nog wel eens 
verrassen. Hieronder de tekst van een 
spontaan aan Rob de Klijn gestuurd bericht van een patiënt 
die haar positieve ervaringen met BioSpray wilde delen: 

 

“Beste Rob de Klijn, 

Graag vertel ik U mijn bevindingen met de BioSpray: Deze 
werkt fantastisch! Niet alleen mijn decubituswonden zijn 
dicht gegaan, maar, wat ik zelf al niet voor mogelijk had 
gehouden, is een wond in de knieholte van mijn dystrofiebeen 
is dicht gegaan. Deze wond was ontstaan door lymfoedeem, 
stuwing in mijn knieholte had blaasjes veroorzaakt en die 
blaasjes zijn stukgegaan en hebben een natte wond veroor-
zaakt, met soortgelijke wonden aan het hele onderbeen heb 
ik maandenlang moeten worstelen, onder begeleiding van 
een Dermatologe, om die dicht te krijgen en dan was het 
dicht, kwamen er weer nieuwe wonden bij of gingen de oude 
wonden weer open. Nu is niet alleen de wond vrij snel dicht  

 

 

 
 

 

gegaan, hij is ook vooralsnog niet opnieuw open gegaan en 
daar ben ik ontzettend blij mee. Daar wil ik U dan ook heel 
hartelijk voor bedanken. Wellicht kunt U hier ook andere 
dystrofie-patiënten mee helpen. Ik zal de BioSpray ook zeker 
blijven gebruiken, ondanks het feit dat deze helaas niet 
vergoed wordt, dit is zeker de moeite waard!” 

Bron: bericht van RB uit H. Origineel in bezit van BiologiQ. 

 

Congresagenda 
De komende maanden is BiologiQ aanwezig op 
verschillende vakbijeenkomsten.  

4 november 2014 
Praktijkdagen wond- en decubituszorg,  
Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, Eindhoven. 
De tweede praktijkdag geheel gewijd aan het proces rondom 
wondzorg. Kwaliteit, eenduidigheid en zelfstandigheid staan 
hierbij voorop. BiologiQ neemt deel aan de productcarrousel, 
waarbij productspecialisten van BiologiQ aanwezig zijn om 
vragen van deelnemers te beantwoorden. 

2 en 3 december 2014 
Nursing Experience,  
Reehorst, Ede  
Georganiseerd door het vaktijdschrift Nursing. Opgezet om 
zorgprofessionals op de hoogte te brengen van de 
allerlaatste ontwikkelingen binnen de zorg. Met o.a. 
interactieve workshops, praktijksessies en het Skills Lab. 
BiologiQ is aanwezig met Aldanex 

4 december 2014 
Hét Wondzorgcongres,  
Reehorst, Ede (aansluitend op vorige evenement). 
Onderwerpen onder meer: Diversiteit wonden (diagnose en 
behandeling); Wondpijn; Oncologische Wondzorg en Ulcus 
cruris venosum. Daarnaast zijn een zestal ‘verdiepingssessies’ 
gepland, die deels aansluiten op de programma-
onderwerpen. BiologiQ is aanwezig met het BiologiQ Wond 
Management Systeem. 

 

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/

