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Nieuwe verpakking voor 
Biomonde LDT Madentherapie 
 

 

 

 

In augustus ging Biomonde, producent van steriele maden 
voor Larval Debridement Therapy (LDT), over op een 
nieuwe verpakking. Deze moet de kwetsbare larven beter 
beschermen tegen te grote temperatuurschommelingen en 
beschadiging tijdens het transport. 

‘Tamper seal’ 

 

 

 

 

 

 
De larven worden voortaan verpakt in een polystyreen 
(piepschuim) binnendoos, met daaromheen een kartonnen 
doos. Deze is voorzien van het Biomonde logo en instructies 
over de juiste temperaturen tijdens transport en tussentijdse 
opslag. De nieuwe doos biedt meer bescherming tegen 
indeuken door zware voorwerpen en blijft niet haken of 
steken op lopende bandsystemen. Nieuw is ook een speciaal 
‘tamper seal’, een verzegeling om te zorgen dat de inhoud 
onaangeroerd blijft. Een intacte verzegeling bij ontvangst is 
voor de gebruiker tevens het geruststellende bewijs dat het 
product veilig ingezet kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw receptenblokje voor  

AdvaCyn 
 

BiologiQ heeft nieuwe receptenblokjes voor AdvaCyn laten 
drukken. Ze zijn gratis beschikbaar voor artsen en andere 
(wond)zorgprofessionals die regelmatig AdvaCyn 
voorschrijven.    
 

De nieuwe receptenblokjes waren nodig door de 
naamsverandering van Microdacyn in AdvaCyn per 1 
augustus 2016. De reden voor de nieuwe merknaam is dat 
alle vroegere Microdacyn producten nu een eigen merk van 
BiologiQ zijn. Na Aldanex (Skin Protectant en Skin & 
Incontinent Cleanser) is AdvaCyn het tweede eigen BiologiQ 
label.  

 
AdvaCyn receptenblokjes kunt u gratis aanvragen via de 
productspecialist voor uw regio of met een telefoontje naar 
BiologiQ, 055 - 368 44 60. 
 

AdvaCyn producten worden 
vergoed door de zorgverzekeraars.  

 

Meer bekend over programma 
WUWHS 2016 

Met rond de 75 deelnemende wondzorgorganisaties uit de 
hele wereld, steun van meer dan 10 internationale 
vaktijdschriften en meer dan 60 sponsors belooft de 5e 
conferentie van de World Union of Wound Healing Societies 
een niet te missen evenement te worden voor 
wondzorgprofessionals. WUWHS 2016 wordt van 25 t/m 29 
september gehouden in Florence. 

       Lees verder op de volgende pagina > 

Welkom terug, wondprofessionals! 

Voor de meesten van u zal de vakantie erop zitten. 
Namens het gehele BiologiQ Team hoop ik oprecht dat u 
een mooie vakantie heeft gehad en wens ik u een warm 

‘welkom terug’ op de wondwerkvloer! 

Hans Willemsen, Managing Partner 

 
 

Hans Willemsen 

Directeur 



 
 
 
 
 
 

BIOLOGIQ   •    WATERMANSTRAAT 72    •    7324 AK   APELDOORN - NL 

T   +31(0)55  368  44 50    •     F  +31(0)55 368  44 60    •    E  INFO@  BIOLOGIQ.NL  

Veilige oplossingen voor Wondgenezing  
en Infectiebestrijding 

BIOLOGIQ NIEUWSBRIEF  AUGUSTUS/SEPTEMBER  2016 
 

 

Vervolg 

 

BiologiQ is er bij 

Op WUWHS 2016 is BiologiQ aanwezig 
met een eigen Aldanex-stand op een 
paviljoen dat wordt gedeeld met 
toeleveranciers Oculus/AdvaCyn en 
Bfactory/Revamil. Inmiddels is meer 
bekend over het omvangrijke 
programma, met meer dan 280 
internationale gastsprekers, 3 ‘key note lectures’, 37 
symposia, 22 workshops, 25 ‘focus sessions’ en meer dan 
1100 abstracts. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer 
een nieuwe aanpak van biofilms in wonden (‘Wound biofilm 
consensus: Recommendations from an expert panel’) en het 
voorkomen van doorligwonden (‘Pressure ulcer prevention: 
Driving to zero’).  

De WUWHS is een internationale 
organisatie, gericht op de 
wereldwijde uitwisseling van 
kennis en innovaties tussen 
onderzoekers en organisaties op 

het gebied van de wondzorg. De WUWHS conferentie vindt 
om de vier jaar plaats; in 2012 was Yokohama de gaststad. 

Bron en meer info: www.wuwhs.org. Het ‘voorlopige’ 
programma is te vinden via: http://www.wuwhs2016.com 

 

Nieuwe BiologiQ documentatie 
Vorige maand kwamen er diverse nieuwe BiologiQ 
publicaties gereed ten behoeve van relaties en 
geïnteresseerde wondzorgprofessionals. 

Wondwijzer 

 

Als eerste is er een nieuwe editie van de bekende BiologiQ 
Wondwijzer op zakformaat uit, alsmede van de algemene 
BiologiQ folder (6 pagina’s), met het volledige 
assortimentsoverzicht. Daarnaast is er nu ook een 
productfolder (6 pagina’s) beschikbaar over de AdvaCyn  

 

productrange. Deze bevat naast essentiële 
productinformatie ook relevante onderzoeksgegevens, 
indicaties en casuïstieken. 

Alle genoemde nieuwe BiologiQ publicaties zijn gratis aan te 
vragen via de productspecialist voor uw regio, of telefonisch 
via tel. 055 – 368 44 60.  

 

Vinding: data verzamelen via 
hechtingen 
In Amerika werken onderzoekers aan de Tufts University 
(Boston) aan de ontwikkeling van een nieuw type ‘slimme’ 
hechtdraad, die gegevens vanuit de wondomgeving kunnen 
verzamelen en doorgeven. Met de zo verkregen data 
kunnen wondzorgprofessionals gerichter handelen om de 
wondgenezing te bespoedigen. 

‘Draadloos’ 
De hechtingsdraadjes 
geleiden elektriciteit en 
hebben een coating die 
chemische stoffen in het 
lichaam kan analyseren. Op 

deze manier kunnen gegevens worden verzameld over onder 
andere lichaamstemperatuur, stress, pH-waarden en 
glucoseniveaus. Deze worden vervolgens draadloos 
verzonden naar een pc of mobiele telefoon. De onderzoekers 
zien een rol voor de nieuwe hechtdraad bij hechtingen voor 
chirurgische implantaten, maar ook in ‘smart’ wondverband 
of in wondweefsel om de genezingsvoortgang te monitoren. 
De hoop is dat deze technologie kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van goedkopere, niet tweedimensionale 
medische ‘wearables’, waaronder wonddressings voor 
effectievere wondzorg. Eerder al werd aan het 
Massachussets Institute of Technology (MIT) een pleister van 
flexibele hydrogel ontwikkeld met sensoren voor 
temperatuurmeting en de mogelijkheid medicatie toe te 
dienen. In een volgende fase willen de Tufts onderzoekers 
aantonen dat de slimme hechtdraad veilig is voor gebruik op 
menselijke patiënten. Tot nu toe werd de vinding uitsluitend 
getest op muizen. Het kan dus nog jaren duren vóór er 
concrete producten op de markt komen.   
 

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl 

       Lees verder op de volgende pagina > 
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BiologiQ met 
AdvaCyn op 
V.A.C. Veraflo™ 
symposium  

Op 22 september a.s. organiseert KCI, producent van onder 
meer het bekende V.A.C.Ulta™ Negative Pressure Wound 
Therapy System, een symposium over V.A.C. Veraflo™ 
Therapy. Als leverancier van AdvaCyn is BiologiQ ook van 
de partij.   

Aanbevolen spoelvloeistof 
Tijdens het symposium in Koetshuis de 
Haar, Utrecht, gaat Dr. Wouter Brekelmans, 
arts bij het Wondcentrum van de Alrijne 
Zorggroep, in op de wetenschappelijke 
onderbouwing van de V.A.C. Veraflo™ 
therapie. Nurse Practitioner Louk van 
Doorn (Vaatchirurgie LUMC) deelt zijn 
praktijkervaringen met het systeem. Na het diner gaat Eddy 
Koopman, wondconsulent aan het Deventer Ziekenhuis, in 
op het gebruik van de therapie bij complexe wonden. 
Wondconsulente Barbara den Boogert (Reinier de Graaf) sluit 
af met het onderwerp ‘Wondzorg bij complexe ulcera’. 
BiologiQ is op het symposium vertegenwoordigd als 
leverancier van AdvaCyn, één van de slechts enkele door de 
fabrikant toegelaten irrigatie- of spoelvloeistoffen voor 
negatieve druktherapie. Om die reden levert BiologiQ ook 
een speciaal hiervoor ontwikkelde infuusfles. 

Zie ook: Congresagenda. 

 

Imagoschade  
ziekenhuizen valt mee 

Hoewel ziekenhuizen regelmatig negatief in het nieuws zijn, 
krijgen ze daardoor nauwelijks een slechter imago bij de 
meeste Nederlanders. In ieder geval geven ze dit jaar 
hetzelfde waarderingscijfer als in 2013: een 7,4. 

Vertrouwen 
Volgens het vorige maand gepubliceerde onderzoek in 
opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
(NVZ) wordt de zorgsector kritisch gevolgd in de media, maar 
leidt dit niet tot minder vertrouwen in ‘het ziekenhuis’. Dit 
blijkt uit een online enquête door onderzoeksbureau 
Newcom onder een representatieve groep van meer dan 
1.000 respondenten. De eigen ziekenhuiservaring heeft veel 
meer impact op de oordeelvorming dan de media. Dat 
verklaart waarom zeker twee derde aangeeft ‘vertrouwen in 
de ziekenhuiszorg’ te hebben. Sterker nog: ondervraagden  

 

die kort tevoren persoonlijk contact met ziekenhuismede-
werkers hadden gehad, gaven een hoger waarderingscijfer 
(7,9). Openbaar gemaakte prijzen van behandelingen en 
online beschikbare kwaliteitsinformatie vinden mensen veel 
minder belangrijk dan bijvoorbeeld korte wachtlijsten en de 
vraag of het ziekenhuis wel de laatste medische technologie 
in huis heeft. Maar liefst 81% van de respondenten vindt de 
Nederlandse ziekenhuizen ‘deskundig’; 76% vindt ze 
‘kwalitatief hoogwaardig’, 68% ‘klantgericht’ en 65% 
‘persoonlijk’. Voor slechts 12% is slechte berichtgeving over 
een bepaald ziekenhuis aanleiding om een ander ziekenhuis 
te kiezen. 

Bronnen: newcom.nl, zorgvisie.nl 

 

Congresagenda 
De komende tijd is BiologiQ weer aanwezig of betrokken bij 
de volgende congressen en vakbijeenkomsten: 

15 september 2016 
Symposium ‘Wondzorg... een zorg voor iedereen’. 
Con2Pro/Evean. Locatie: P3, Purmerend. Voor meer 
informatie: http://www.con2pro.nl/symposium.htm 

15 september 2016 
5e Symposium ‘Onomwonden over wonden’. 
Auditorium Radboud umc, Nijmegen. Vanwege het eerste 
lustrum en ter gelegenheid van de opening van het Radboud 
Universitair Wondexpertise Centrum (RUWEC), wordt dit een 
dagsymposium in plaats van een avondsymposium.  

22 september 2016, 18.00 – 21.30 uur. 
Symposium V.A.C. Veraflo™ Therapy. 
Utrecht, Koetshuis de Haar. Accreditatie in aanvraag. 
Zie ook redactioneel artikel. 

25 t/m 29 september 2016 
5e Conferentie World Union of Wound Healing Societies 
(WUWHS 2016), Florence. 
BiologiQ deelt een paviljoen met toeleveranciers 
Oculus/AdvaCyn en Bfactory/Revamil, waar BiologiQ 
International een eigen stand heeft voor Aldanex. 
Zie ook redactioneel artikel. 

5 oktober 2016 
Productenmarkt Opleiding Wondverpleegkundige. 
Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam), 
Rotterdam. BiologiQ wondprofessionals beantwoorden 
vragen van studenten om hen te helpen beargumenteerde 
keuzes te maken voor een wondproduct, passend bij 
specifieke situaties. 

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/

