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Teenulcus: na bijna 3 jaar stagnatie wondsluiting dankzij Nanogen 

“In de 13 jaar die ik werkzaam ben als diabetespodotherapeut heb ik al heel wat nieuwe 

verbandmiddelen zien komen… en weer zien gaan. Voor vertegenwoordigers ben ik altijd een lastige. 

Ik geloof pas in de werking wanneer ik het zelf heb ervaren. Rob [de Klijn, BiologiQ productspecialist] 

kwam dus langs met een verpakking van de Nanogen Aktiv. Hoewel de werking mooi klonk had ik in 

gedachte al mijn proefpatiënt. Een diabetespatiënt met een reeds 2,5 jaar bestaand, ulcus plantair IP 

hallux. Orthopedisch maatschoeisel wordt structureel gedragen, is gecontroleerd middels in-shoe 

drukmetingen. TCC zorgde voor wondsluiting, maar binnen drie weken ontstond opnieuw recidief. 

Vaatstatus is uitvoerig gecontroleerd. Röntgenfoto’s en MRI’s toonden geen osteomyelitis. Kweken 

werden afgenomen, antibiotica werd gestart, meneer is zelfs in de ziektewet gegaan om rust te 

nemen.  

 

Sluiting binnen 3 dagen 

Niets had het gewenste resultaat. Geen duidelijk oorzaak waarom het laatste stukje van het ulcus 

niet wilde sluiten. Een kleine oppervlakkige wond van zo’n 5 mm doorsnee. Meneer is gestart met 

Nanogen Aktigel in combinatie met de Nanogen Aktiv. Bij de controle na 1 week neemt meneer het 

doosje mee. Ik dacht “ geen best teken” … “Zo, hier heb je de rest, die heb ik niet meer nodig” 

vertelde hij. Dus ik vroeg met een beetje aarzeling : “ is dat een goed of slecht teken?” , waarop 

meneer antwoorde : Hij zit dicht!....binnen drie dagen en doe je mond maar weer dicht, ik was ook 

verbaast maar dit spul werkt echt.” Zelfs de tweedegraads brandwond op zijn arm (meneer is 

beroepskok) had hij ook maar even meebehandeld: die was binnen  2 dagen genezen. Ik kan niet 

anders zeggen dan dat ik overtuigd ben”. 


