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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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Aanmelding nieuwe verbandhulpmiddelen 
voor vergoeding weer mogelijk:  
 

Zilveren Kruis 
doorbreekt impasse 
rondom producttoetsing   

Sinds 1 juli jl. hanteert Zilveren Kruis I Achmea nieuwe 
beleidsregels voor het toetsen van nieuwe verbandhulp-
middelen (‘productgroep VB’).  

Daarmee kwam een eind aan een periode van meer dan een 
half jaar waarin het niet mogelijk was om nieuwe wondzorg-
producten aan te melden en voor te dragen voor vergoeding 
door de zorgverzekeraars. Tot 22 december 2014 was de 
projectgroep verbandhulpmiddelen van Zorgverzekeraars 
Nederland verantwoordelijk voor het toetsen van de 
functionaliteit van verband- en compressiemiddelen aan de 
geldende wet- en regelgeving. Per genoemde datum is deze 
werkgroep echter opgeheven, waarna er de facto een 
vacuüm ontstond voor wat betreft de vergoeding van nieuwe 
wondzorgproducten. Als eerste zorgverzekeraar doorbrak 
Zilveren Kruis deze impasse door hiervoor zélf nieuw beleid 
te ontwikkelen. Per 1 juli van dit jaar toetst Zilveren Kruis 
nieuwe verbandhulpmiddelen binnen het volgende kader: 

1. De ‘Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen bij 
stoornissen in de functie van de huid’ (van kracht sinds 1 
januari 2015): 

2. ZINL/Beoordeling stand van wetenschap & praktijk 
(definitieve geactualiseerde versie januari 2015) en; 

3. Brief VWS d.d. 10 juni 2014 (voorwaardelijke toelating tot 
het basispakket). 

Rem op innovatie opgeheven 
De toetsing betreft o.a. ‘verbandhulpmiddelen die ingezet 
worden in de behandeling en verzorging van complexe 
wonden’ en vindt uitsluitend plaats op basis van de 
functionele eigenschappen van het hulpmiddel. BiologiQ 
directeur Hans Willemsen is verheugd over de stap van 
Zilveren Kruis: “Vanaf eind december vorig jaar tot enige tijd 
geleden was het in feite onmogelijk om nieuwe producten 
voor te dragen voor vergoeding. In de praktijk werkte dit als 
een rem op de introductie van innovatieve producten. We 

 

 

 

 

 

 

hebben er alle begrip voor dat er bezuinigd moet worden in 
de gezondheidszorg en dat de zorgverzekeraars daarom veel 
kritischer zijn geworden met het verlenen van de 
vergoedingsstatus. Alleen, een bedrijf als BiologiQ is juist 
altijd op zoek naar nieuwe wondzorgproducten, die 
effectiever en kostenefficiënter zijn bij de behandeling van 
complexe en stagnerende wonden. Dat is namelijk ónze 
interpretatie van duurzame productontwikkeling en -selectie. 
Als dergelijke opwindende nieuwe producten dan 
noodgedwongen in de pijplijn blijven steken, werkt zo’n stop 
op de invoering daarvan bijna als een straf op innovatie. Dat 
kan volgens ons nooit de bedoeling zijn geweest. Met onze 
nieuwe productoplossingen willen we juist een bijdrage 
leveren aan het terugdringen van de kosten van goede 
wondzorg.” 

 

  Aangepaste IFU Aldanex:  

  Minder product aanbrengen, 

  dus nóg economischer 
 

Na aanvullende producttests in de VS heeft BiologiQ het 
aanbrengingsadvies (de IFU, Instructions For Use) voor 
Aldanex licht gewijzigd. Aanleiding voor de herziening was 
de feedback van een aantal wondzorgprofessionals die 
Aldanex in de praktijk hadden gebruikt.  

Zij hadden kanttekeningen geplaatst bij de hoge kleefkracht 
van het product. Omdat BiologiQ dergelijke reacties van 
gebruikers zeer serieus neemt, werden de vragen 
doorgespeeld naar de Amerikaanse producenten, die 
eveneens zeer adequaat reageerden. Hun conclusies zijn 
reden om de gebruiksinstructies aan te passen. 

Superieure kleefkracht 

BiologiQ productspecialist Rob de Klijn: “Het was destijds een 
bewuste keuze om Aldanex een hogere kleefkracht mee te 
geven dan bestaande producten in de markt. Dat biedt 
namelijk als groot voordeel dat het product veel beter op de 
huid blijft zitten en dus langer bescherming biedt. Daar staan 
we nog steeds vierkant achter. Het probleem zat ‘m in het 
oorspronkelijke advies van de fabrikant om Aldanex ‘rijkelijk 
aan te brengen, in een dikke laag’. Dat blijkt dus a) niet nodig 
en b) in bepaalde gevallen hinderlijk bij het aanbrengen, 
omdat het product aan de handschoen kan blijven kleven… 

                                         Lees verder op de volgende pagina > 
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Geringe hoeveelheid 

De nieuwe tests in de VS wijzen 
uit dat de ideale dosering voor 
een huidoppervlak van rond 
de 60cm² (ca. 8x8 cm) een 
‘druppel’ Aldanex is ter 
grootte van een erwt.  

De truc is om deze geringe 
hoeveelheid met de vinger centraal op het te beschermen 
huidgebied aan te brengen. Vervolgens dient de Aldanex met 
een rustig draaiende beweging (dus geen strepen maken!) 
van het centrum uit naar buiten te worden uitgewreven.  

Die geringe hoeveelheid 
product is al ruim 
voldoende om een egale, 
beschermende deklaag aan 
te brengen. Juist die hoge 
kleefkracht zorgt er namelijk 
voor dat de Aldanex zich 

mooi gelijkmatig laat verdelen. Een bijkomend voordeel is 
natuurlijk dat gebruikers met nóg minder product toe 
kunnen. Aldanex wàs al kostenefficiënter dan concurrerende 
producten: die prijs-prestatieverhouding is nu nóg gunstiger 
geworden!” 

Bij de eerstvolgende herdruk zullen de papieren IFU’s worden 
herzien. 

 

BiologiQ presentatie over IAD op 
Con2Pro wondsymposium 

Zoals eerder aangekondigd in de Congresagenda van deze 
nieuwsbrief, vond op 17 september jl. het symposium 
Wondzorg… een zorg voor iedereen plaats in zalencomplex 
P3, Purmerend. De opkomst was zó groot, dat de organisa-
toren van Con2Pro stoelen moesten bijplaatsen: ze spreken 
dan ook van een ‘geslaagde dag’.  

Eén van de vijf presentaties tijdens het symposium werd 
verzorgd door BiologiQ productspecialist Willem Masker, die 
zijn onderwerp ‘Incontinence Associated Dermatis’ 
ondersteunde met een 33 sheets tellende Powerpoint 
presentatie. Aan de hand van zeer uiteenlopende –en soms 
schrijnende- casuïstieken ging Willem uitgebreid in op het 
verschijnsel IAD, de oorzaken, de verschillende fases en het 
klinische beeld. Een belangrijk thema in zijn verhaal is het 
onderscheid, c.q. de relatie tussen IAD en decubitus, waarbij 
IAD als een ‘significante risicofactor voor decubitus’ uit de 

 

 

 
bus komt. Eén van zijn sheets bevat een overzichtelijke 
‘Snelchecker’, als hulpmiddel voor wondzorgprofessionals 
om snel onderscheid te kunnen maken tussen decubitus en 
IAD. Deze is als poster te downloaden op www.nursing.nl/ 
downloads. Een terugblik op het symposium is te vinden op:   
http://www.wondenwijzer.nl/Symposium+2015.htm 

De volledige Powerpoint presentatie ‘Incontinence Associated 
Dermatitis’ is toegevoegd aan het BiologiQ Kenniscentrum op 
www.biologiq.nl > Kenniscentrum > Aldanex > NIEUW: 
Presentatie IAD 09- 2015 

 

2013: Nederlanders 
declareerden € 2.153 
aan zorgkosten  

In 2013 declareerden Nederlanders gemiddeld 2.153 euro 
aan zorgkosten, blijkt uit recente cijfers van Vektis, het 
centrum voor informatie en standaardisatie voor 
zorgverzekeraars.  

De grootste kostenpost betrof de teruggave wegens 
medisch-specialistische zorg, met gemiddeld 1.230 euro per 
persoon. De gemiddelde zorgkosten voor 65-plussers zijn 
drie keer zo hoog als voor jongere verzekerden. Op basis van 
leeftijd en geslacht kunnen per gemeente de (verwachte) 
zorgkosten worden berekend. Opvallend daarbij is dat 
bewoners in gemeenten waarin het gemiddelde inkomen 
lager is, méér zorgkosten declareren dan bewoners in 
‘rijkere’ gemeenten. De kosten van de gezondheidszorg 
stijgen nog steeds.  Begin deze maand bleek dat het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) voor 
2016 een gemiddelde premieverhoging voor de 
basisverzekering verwacht van 7 euro per maand. Volgens 
experts is dat nog te laag, omdat op 1 januari volgend jaar 
Solvency II ingaat. Dit Europese toezichtregime op 
verzekeraars verplicht ook zorgverzekeraars te voldoen aan 
strengere solvabiliteitseisen. Zij vinden daarom een 
premieverhoging van 10 euro per maand waarschijnlijker.  

Bronnen: gezondheidsnet.nl, zorgvisie.nl 

 

Nieuwe documentatie over 
LDT madentherapie 
BioMonde, de producent van labaratoriumgekweekte 
maden, kwam afgelopen maand met een nieuwe publicatie 
over Larval Debridement Therapy (LDT).  

De 4 pagina’s tellende brochure bevat een beknopte, maar 
zeer overzichtelijke en nuttige samenvatting van alle … 

                                           Lees verder op de volgende pagina > 
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.. aspecten van de madentherapie. LDT is een snel en 
selectief (er wordt geen levend weefsel aangetast) werkende 
vorm van debridement, die gemakkelijk toepasbaar is in 
zowel intramurale als thuiszorgsituaties en ook geschikt is 
voor kwetsbare patiënten voor wie opereren geen optie is. 
Daarnaast gaan de samenstellers kort in op de antibacteriële 
effecten (ook op biofilms) en op misschien wel het grootste 
voordeel van LDT: het klinisch rendement.  

 

 

 

 

Op basis van recent onderzoek door het Swansea Centre for 
Health Economics is LDT aantoonbaar één van de minst 
kostende en meest effectieve methodes van debridement. 
Dit wordt zichtbaar gemaakt in een grafiek, waarin de kosten 
en QALY-winst van LDT worden afgezet tegen een zestal 
alternatieven. QALY staat voor Quality Adjusted Life Year, 
een maatstaf voor het meten van gewonnen kwantiteit en 
kwaliteit van leven door medisch handelen. QALY is daarmee 
een vaak gebruikte methode om de ‘prijsprestatie-
verhouding’ van medische ingrepen te beoordelen. 

‘How Larval Debridement Therapy can help with wound care 
challenges’ is inmiddels toegevoegd aan het BiologiQ 
Kenniscentrum > www.biologiq.nl > Kenniscentrum > LDT 
Madentherapie > productinformatie.       

 

  Nieuwe Nanogen    
  casuïstieken op  
  BiologiQ site  
 

Naarmate er in een groeiend aantal landen over de hele 
wereld meer ervaring wordt opgedaan met Nanogen, 
neemt ook het aantal beschikbare cases toe. Een aantal van 
deze recente behandelverslagen is deze maand toegevoegd 
aan de BiologiQ Casuïstiek-sectie op de BiologiQ website.  

De nieuwe cases vindt u als volgt: www.biologiq.nl > HOME 
(rechtsboven) BiologiQ Casuïstiek > BiologiQ Casuïstiek per 
product > doorscrollen naar Nanogen Aktiv en Nanogen 
Aktigel. Of ga direct naar Kenniscentrum > Nanogen > 
Casuïstieken  

 

 

 

 

NTVW lovend over 
E-learning cursus 
LDT  

Het septembernummer van het Nederlands Tijdschrift voor 
Wondzorg (NTVW) wijdt vier pagina’s aan de Larval 
Academy, de online E-learning cursus van madenproducent 
Biomonde voor wondprofessionals.  

In het artikel Interactieve E-learning cursus over 
madentherapie  geeft de redactie een korte inleiding op LDT 
en wordt uitgebreid ingegaan op de opzet en inhoud van de 
Engelstalige cursus. Verschillende ‘schermen’ uit de cursus 
zijn als illustratie in het artikel opgenomen. De auteur is met 
name positief over de ‘strakke en rustige vormgeving’ en 
roemt de ‘zeer informatieve en kwalitatief hoogwaardige 
filmpjes die de verschillende onderwerpen ook met relevant 
beeldmateriaal ondersteunen’. Het ‘value for money’ aspect 
van LDT wordt genoemd, evenals de verkorte 
wondbehandelingstijd en de aanzienlijke verlaging van de 
kosten. Conclusie, aan het slot van het artikel: “ (...) geeft de 
gebruiker een uitstekend idee van wat hij of zij geleerd heeft 
over maden in het algemeen en de toepassing van MDT (= 
LDT, red.) in het bijzonder.” 

Een PDF van het artikel is inmiddels toegevoegd aan het 
Kenniscentrum op www.biologiq.nl (HOME > Kenniscentrum 
> LDT Madentherapie > Studies en Publicaties).  

Geïnteresseerden in kosteloze 
deelname aan de online Larval 
Academy cursus kunnen zich nog 
steeds opgeven bij Hans Willemsen 

via Hans@BiologiQ.nl of via de BiologiQ productspecialist 
voor hun regio. 

 

VWS campagne richt zich op 
jongeren zonder zorgverzekering  

Deze maand startte het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport een voorlichtingscampagne gericht op 
jongeren vanaf 18 jaar om hen te attenderen op de 
noodzaak zich te verzekeren tegen ziektekosten.  

Volgens cijfers van het CBS telt deze groep relatief veel 
onverzekerden en zijn veel jongeren zich niet bewust van de 
financiële risico’s die onverzekerdheid met zich meebrengt. 
De campagne wil hen een duidelijke boodschap geven: vanaf 
je 18e verjaardag ben je niet meer gratis verzekerd tegen 
ziektekosten en ben je wettelijk verplicht zélf je … 

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

* BioMonde (samensteller), How Larval Debridement 
Therapy can help with wound care challenges,  

eigen publicatie, 2015. 
 

* NTVW redactie, Interactieve E-learning cursus over 
madentherapie, PDF van artikel in NTVW no. 9,  

september 2015. 
 

Het Kenniscentrum op de website van BiologiQ bevat 
productinformatie, wetenschappelijke studies, 

onderzoeksresultaten en andere relevante informatie 
over alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma. 

Het  BiologiQ Kenniscentrum 
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.. zorgverzekering te regelen. Daarnaast wordt in de 
campagne voorlichting gegeven over welke nominale premie 
zij verschuldigd zijn en de mogelijkheid van zorgtoeslag. 
Hiervoor zijn op www.zorgverzekeringslijn.nl doelgroep-
gerichte filmpjes te zien. Voor direct advies kunnen jongeren 
ook terecht op de gratis voorlichtingslijn 0800 – 64 64 644. 

Bron: zn.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

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. 

 

 

 

 
 

Congresagenda 
De komende maanden is BiologiQ betrokken bij en/of 
vertegenwoordigd op diverse vakbijeenkomsten: 

6 oktober 2015 
Vierde regionale avondsymposium Wondzorg. 
Thema: ‘Ingewikkeld’. Locatie: PSV Stadion, Eindhoven. 
Regionale wondzorg- en decubituswerkgroep Eindhoven.  

22 oktober 2015 
Symposium Perifeer Arterieel Vaatlijden. 
Thema: ‘Kijken, kijken, niet kopen’, Bravis Ziekenhuis 
(Kennis en Ontwikkel Centrum), Roosendaal. 
Nascholingsbijeenkomst over PAV met bijeenkomsten, goed 
voor 3 accreditatiepunten. 

28 oktober 2015 
Productenmarkt Opleiding Wondverpleegkundige 
Erasmus MC Zorgacademie, Rotterdam. 
BiologiQ medewerkers beantwoorden vragen van studenten 
om hen te helpen beargumenteerde keuzes te maken voor 
een wondproduct, passend bij specifieke situaties. 

5 november 2015, 15.00 – 19.30 uur 
Wondsymposium, thema: wondinfectie. 
Georganiseerd door Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland 
Ziekenhuis, locatie: Amphitheater, Sint Franciscus Gasthuis 

11 november 2015, 16.00 – 21.00 uur 
Transmuraal symposium Wondzorg. 
Georganiseerd door thuiszorgorganisatie Vierstroom en het 
LangeLand Ziekenhuis, locatie: Alfrink College, Werflaan 45, 
Zoetermeer. Definitieve programma van workshops en 
presentaties volgt. 

12 november 2015, 13.00 – 16.00 uur 
Wondmarkt Laurens Thuiszorg. 
Zorglocatie Joachim en Anne, Slinge 70, 3085 EW Rotterdam. 
BiologiQ presenteert casuïstieken en producten. 

24 en 25 november 2015 
15e TweedaagseWCS Congres, thema: ‘Samen wijzer in 
wondzorg’. 
Georganiseerd door WCS Kenniscentrum Wondzorg, locatie: 
Expozaal Jaarbeurs, Utrecht. Met rond 1500 deelnemers, 45 
exposanten en 100 sprekers in 10 parallelsessies het grootste 
wondcongres van Nederland. Voor meer informatie, ook 
over accreditatiepunten:  

http://www.biologiq.nl/

