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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. 

 

Veilige oplossingen voor Wondgenezing 
en Infectiebestrijding 

 

BIOLOGIQ  NIEUWSBRIEF  JANUARI  2017 
 

 

Geen BiologiQ 
wondadvies-app, 
wel vernieuwde 
website  
 
BiologiQ ziet af van de ontwikkeling van een eigen 
‘wondzorg-app’. Uit een enquête die het bedrijf eind vorig 
jaar hield onder een aantal relaties blijkt dat wondzorg-
professionals geen behoefte hebben aan een dergelijke app 
en er geen gebruik van zouden maken. 

Kennisbank 
Dat het onderwerp geen prioriteit heeft onder wondzorg-
professionals bleek al uit het aantal teruggemailde 
vragenlijsten. Een kwart van alle aangeschrevenen 
respondeerde. Hiervan bleek slechts één persoon al gebruik 
te maken van een app in de eigen wondzorgpraktijk. Een 
twee derde meerderheid van alle respondenten gaf aan géén 
meerwaarde te zien in een app op basis van de BiologiQ 
productportefeuille. Geconfronteerd met deze voor zich 
sprekende feedback ziet het bedrijf af van de voorgenomen 
investering. BiologiQ directeur Hans Willemsen: “Er is 
duidelijk geen behoefte aan een wondadvies-app, dus zou 
het onverantwoord zijn daarin te investeren. Zo’n app 
ontwikkelen is niet goedkoop. In plaats daarvan richten we 
ons liever op het vernieuwen van de BiologiQ website. Die 
wordt niet alleen makkelijker toegankelijk op smartphones 
en tablets, maar gaat in de toekomst nog meer functioneren 
als kennisbank.” 

BiologiQ dankt alle relaties die hebben gerespondeerd op 
de app-enquête voor hun medewerking. 

 

Richtlijn voor 
praktijktoepassing 
Granulox verfijnd 
 

De laatste aflevering van Wund Management, 
het officiële orgaan van de Duitse wond-
zorgassociatie ICW (Initiative Chronische Wunden e.V.), 
bevat een ‘expert consensus’ over de inzet  

 
 
 
 
 
 
van hemoglobinespray. In hetzelfde artikel wordt ook het 
nieuwe MOIST-model voor de behandeling van chronische 
wonden geïntroduceerd.  
 

Sleutelrol voor zuurstof 
De nieuwe praktijkrichtlijn is ontwikkeld door een groep 
wondzorgprofessionals uit Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland, waaronder Prof. Joachim Dissemond, 
verbonden aan het academisch ziekenhuis Essen. Behalve 
uitleg over de werking van Granulox en compatibiliteit met 
andere wondtherapieën, bevat de richtlijn een beslismodel 
voor toepassing van het product in de praktijk. De experts 
adviseren Granulox in te zetten bij wonden die na vier weken 
standaard therapie minder dan 40 procent oppervlakte-
reductie vertonen. Opvallend is dat zij daarbij geen 
onderscheid maken tussen acute en chronische wonden.  

 

 

 

 

 

Zoals bekend kan Granulox de wondheling op gang brengen 
of versnellen door zuurstof gelijkmatig in de wond te 
distribueren. Het belang van een adequate bestrijding van 
hypoxie blijkt ook uit het nieuwe behandelmodel voor 

chronische wonden. MOIST staat voor Moisture, O2 

(zuurstof), Infectie, Support en Tissue.  

Artikel: Strohal R et al, Expert consensus on practical aspects 
of wound therapy with hemoglobin spray, Wund 
Management, 2016. 

 

 

    Aldanex webshop in  
   2016: verdubbeling verkopen 
 
 

Over heel 2016 zag BiologiQ de verkopen van de Aldanex 
webshop (www.aldanex.nl of www.luieruitslag.nu) 
verdubbelen ten opzichte van 2015. Opvallende trend: de 
site wordt steeds vaker ook bezocht door mensen op zoek 
naar oplossingen voor  incontinentieletsel bij volwassenen.  

Cirkel is rond 
De groei van de Aldanex webshop is toe te schrijven aan 
gerichte online promoties, de assortimentsuitbreiding …  

                                        Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg 

.. medio vorig jaar en aan het 
succes van de speciale 
voordeelaanbiedingen. Naast de 
Aldanex Skin Protectant 
barrièrecrème in twee 
inhoudsvarianten zijn ook de 
Aldanex Skin & Incontinent 
Cleanser en de Revamil Balm op honingbasis online 
verkrijgbaar. BiologiQ directeur Hans Willemsen: “Met de 
stijgende vraag naar Aldanex als middel tegen  ‘Incontinence 
Associated Dermatitis’ (IAD) bij volwassenen is de cirkel weer 
rond. Zo positioneren we Aldanex al vanaf de introductie 
richting intramurale zorgprofessionals en in 
thuiszorgsituaties. Door onze positieve ervaringen met het 
product op de kinderafdeling van grote ziekenhuizen als 
middel tegen luieruitslag, kwamen we twee jaar geleden op 
het idee om Aldanex ook onder de aandacht te brengen van 
particuliere consumenten met jonge kinderen. Maar nu blijkt 
ook onze oorspronkelijke doelgroep, toch vooral ouderen die 
te maken hebben met incontinentieproblematiek, de weg 
naar de Aldanex webwinkel te kunnen vinden.” 

 

Nursing schetst 
trends voor 2017   

Aan het eind van 2016 blikte de redactie van Nursing online 
vooruit naar 2017. Hier een greep uit de ontwikkelingen 
waarmee verpleegkundigen dit jaar te maken krijgen.  
 

Tekorten 
De beroepsvereniging V&VN ziet in 2017 het tekort aan 
verpleegkundigen verder oplopen, maar wil méér inzicht in 
de aard en omvang van het probleem. De oplossing ligt 
gedeeltelijk in betere doorstroommogelijkheden en 
optimalisering van de personeelsmix, afgestemd op de 
zorgvraag. Een ander nijpend tekort is dat aan geschikte 
stageplaatsen. Voor 6 van de 17 hbo-v opleidingen is dit de 
belangrijkste reden om een numerus fixus te handhaven.  
 
Ook voor de Nederlandse burgers is de zorg een kopzorg.  
Volgens een recente steekproef van de Ipsos Politieke 
Barometer onder 1054 stemgerechtigden, is de helft op zoek 
naar een partij die aandacht heeft voor de gezondheidszorg. 
Verdere ontwikkelingen die Nursing signaleert voor 2017 zijn 
de cao-onderhandelingen voor ziekenhuispersoneel, de 
praktische uitvoering van de beroepsprofielen en aandacht 
voor de grote werkdruk en het teveel aan regels. 
 

Bron: nursing.nl 
 

 
 

 
 

Steeds meer 
aandacht voor 
aanpak dure 
medicijnen   

Er komen steeds meer 
initiatieven om tegenwicht te bieden aan het prijsbeleid 
van de farmaceutische industrie. Ze zijn erop gericht 
(nieuwe) dure geneesmiddelen binnen het bereik te 
brengen én te houden van patiënten die deze echt nodig 
hebben. 

Nationaal en internationaal 
In Nederland stelde Zorgverzekeraars Nederland per 1 
januari Bart Benraad aan als programmamanager dure 
geneesmiddelen. Zijn belangrijkste taak is zorgen dat de 
zorgverzekeraars beter geïnformeerd zijn, zodat ze scherper 
kunnen inkopen. Lukt dat niet individueel, dan kan 
gezamenlijke inkoop een optie zijn. Daarnaast wil Benraad  
de samenwerking optimaliseren tussen ziekenhuizen, 
apothekers, medisch specialisten, zorgverzekeraars en de 
overheid. Ook internationaal staat het onderwerp hoog op 
de agenda. Tijdens een mondiale conferentie, vorige week in 
Parijs, heeft een groot aantal ministers voor volksgezondheid 
de OESO gevraagd om hulp bij het veranderen van de manier 
waarop medicijnen worden ontwikkeld. De Organisatie voor 
Economische Samenwerking heeft een platform in het leven 
geroepen voor het sneller beschikbaar krijgen van nieuwe, 
innovatieve medicijnen tegen lagere, c.q. aanvaardbare 
prijzen. Minister Schippers (VWS) vertegenwoordigde 
Nederland op de conferentie: “De internationale wind is echt 
aan het veranderen. Het aantal landen dat aandringt op 
verandering groeit snel, dat heb ik ook hier vandaag in Parijs 
gemerkt.” 

Bronnen: wychenseomroep.nl, zorgvisie.nl, zn.nl 

 

Nieuw: synthetische 
spindraad voor 
wondgenezing en 
andere toepassingen  
 
Een interdisciplinair onderzoeksteam aan de Universiteit 
van Nottingham (VK) heeft een techniek ontwikkeld om 
spinnenzijde (na) te maken, voorzien van diverse chemische 
functionaliteiten. De techniek kan worden ingezet voor 
maatwerk toepassingen op het gebied van medicatie, 
regeneratieve geneeskunde en wondgenezing. 

                                          Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg 

Sterk en veelzijdig 
Het project begon een jaar of vijf geleden, met een toevallige 
ontmoeting van een spinnendeskundige en een chemicus. 
Het was al bekend dat spinrag medicinale eigenschappen 
heeft. Al in de Oudheid gebruikten Griekse en Romeinse 
soldaten spinnenwebben om het bloeden van wonden te 
stelpen. Spindraad is een oersterk, biocompatibel en 
afbreekbaar materiaal. Met behulp van ‘click chemistry’ (een 
techniek om nieuwe moleculaire combinaties te maken) 
slaagde het team erin spinrag te synthetiseren en te ‘laden’ 
met specifieke functionaliteiten. Het materiaal kan bijvoor-
beeld gebruikt worden ter vervanging of reparatie van 
extracellulaire matrices, om wondheling en weefselrege-
neratie te versnellen. Daarnaast kan het materiaal worden 
ingezet voor de geleidelijke en gedoseerde afgifte van 
antibiotica en andere geneesmiddelen. In de woorden van 
een van de onderzoeksleiders: “Je kunt het gebruiken voor 
geavanceerde dressings voor de behandeling van diabetische 
ulcera. Tegelijk kun je er weken of zelfs maanden lang 
infecties mee voorkomen, dankzij de gecontroleerde afgifte 
van antibiotica. En al die tijd wordt het weefselherstel 
gestimuleerd, omdat de zijdevezels fungeren als tijdelijk 
raamwerk, vóór ze op natuurlijke wijze worden afgebroken.” 

Bron: sciencedaily.com. Artikel: Harvey D et al, Antibiotic 
Spider Silk: Site-Specific Functionalization of Recombinant 
Spider Silk Using ‘Click’ Chemistry; Advanced Materials, 2016. 

 

 

 

  
 

 

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat ervarings-
deskundigen meesturen met de eigen inspecteurs, maakte 
IGZ begin dit jaar bekend. Het gaat voorlopig om een proef 
bij twintig geplande inspectiebezoeken tussen februari en 
eind juli. 

Patiëntenfederatie 
Samen met de officiële IGZ-inspecteur gaan de 
ervaringsdeskundigen letten op de kwaliteit en veiligheid van 
zorg. Zij worden geworven door de Patiëntenfederatie 
Nederland. Uit de voorgedragen kandidaten kiest IGZ er acht, 
die een speciale training krijgen. Vervolgens brengt elke 
ervaringsdeskundige minimaal vier bezoeken van een half  

 
 
 
 
uur aan te inspecteren verpleeghuizen. Zij zullen vooral oog 
hebben voor de woonomgeving en praten met de bewoners. 
Vervolgens bespreken zij hun bevindingen met de 
inspecteurs. Na afloop van de proef zal IGZ de proef samen 
met de ervaringsdeskundigen evalueren. 

Bronnen: igz.nl, zorgvisie.nl 
                              

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

7 februari 2017 (ook op 12 april en 11 oktober 2017) 
Erasmus Opleidingsmarkt. 
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. 

14 februari 2017 
Symposium ‘Wondzorg laat je hart werken’. 
Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken.  
Locatie: De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 
2521 EN Den Haag. 

14 februari 2017 
Symposium Zeeland verbindt. 
Wondzorg Zeeland. Het middagprogramma (13.00 – 17.00 
uur) is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en 
doktersassistenten die te maken hebben met complexe 
wondzorg. Het avondprogramma (17.30 – 22.00 uur) is 
gericht op (huis)artsen, specialisten ouderengeneeskunde, 
verpleegkundig specialisten, physician assistants en 
verpleegkundigen. 
Locatie: De Mythe, Goes. 

15 februari 2017 
Productendag ‘Wondzorg in het verleden en heden’. 
Haagse Hoge School.  
Locatie: Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag. 

30 maart 2017 van 16.00 – 22.00 uur   
Transmuraal Wond Symposium. 
Treant Zorggroep, Wondexpertisecentrum, ziekenhuislocatie 
Emmen. Speciale jubileumeditie van dit symposium ( 5e keer,  
tijden onder voorbehoud). 
Locatie: Van der Valk Hotel, Emmen. 

 

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. 

Proef met 
ervaringsdeskundigen 
bij IGZ inspecties 

http://www.biologiq.nl/

