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Juni is 
honingmaand 
bij BiologiQ 
 

Deze maand staat bij BiologiQ in het teken van  
Revamil, de in Nederland ontwikkelde en geproduceerde 
medicinale honing voor herstel van beschadigde huid en 
wondgenezing. Tijdens de actieperiode worden wondzorg-
professionals uitgenodigd zich (extra) te laten voorlichten 
over werking, effectiviteit en de verschillende toepassingen 
van Revamil. Wie op de uitnodiging ingaat wacht een zoete 
attentie. 
 

Voortgaande productontwikkeling 
Revamil was één van de eerste 
producten die BiologiQ opnam in het 
leveringsprogramma, inmiddels meer 

dan tien jaar geleden. Dus waarom deze actie?  
Directeur Hans Willemsen licht toe: “Dat honing door zijn 
antibacteriële werking een grote bijdrage kan leveren aan de 
wondgenezing is natuurlijk al langer bekend. Toch merken 
we aan vragen van relaties dat er ook nog véél onbekend is 
over het onderwerp. Vergeet niet: het wetenschappelijk 
onderzoek naar het hoe en waarom van honing gaat 
onverminderd voort, evenals de productontwikkeling. Toen 
we met Revamil begonnen had je alleen nog maar een 
Revamil gel in een tube en kleine spuitjes. Daarna kwamen 
de honingverbanden.  De volgende ontwikkeling was de 
Revamil Melginate, een honing-geïmpregneerd alginaat 
wondverband. Pas een paar jaar geleden kwam daar Revamil 
Collagen bij, een wondverband dat voor 60% uit collageen en 
40% uit Revamil bestaat. We weten ook dat er hard wordt 
gewerkt aan nieuwe producten. Tijd dus om ‘honing’ weer 
eens in de schijnwerpers te zetten.”  

Aanbod voor geïnteresseerden 
Hans Willemsen besluit met een oproep. 
“Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met BiologiQ op 055 – 368 44 60 of met de 
BiologiQ productspecialist voor hun regio om 
een afspraak te maken. Zij ontvangen dan 
een doosje met Revamil Wound Dressing en 
een potje (eetbare) zuivere Revamil honing”. 

Alle Revamil wondverbanden komen voor vergoeding door de 
zorgverzekeraars in aanmerking. 

 

 
 

Oxyzyme en Iodozyme  
per 01/09 niet 
langer 
leverbaar 

 
Per 1 september a.s. zijn de 
zuurstofgenererende 
wondverbanden Oxyzyme en 
Iodozyme niet langer leverbaar. Producent Archimed in 
Groot-Brittannië staakt de productie. 
 

Spijtig 
BiologiQ betreurt het uit de handel nemen van beide 
innovatieve producten, waarover inmiddels al vrij veel 
wetenschappelijke documentatie was opgebouwd. BiologiQ 
directeur Hans Willemsen: “Wij waren in 2008 zo ongeveer 
de eerste buitenlandse distributeur, dus als zo’n goed 
product er na bijna 10 jaar wordt uitgehaald is dat spijtig. 
Helaas zie je wel vaker dat producten die niet als ‘core 
business’ worden gezien, uit de productie gehaald worden – 
hoe innovatief dat product misschien ook is. Gelukkig kunnen 
we onze gebruikers alternatieven adviseren.” 

 

Alternatieven  
voor Oxyzyme en Iodozyme 
 

Productspecialisten van BiologiQ hebben een advies 
opgesteld als alternatief voor wondbehandeling met 
Oxyzyme of Iodozyme. 

 

 

 

 

 
 

      AdvaCyn   +   Melginate   +   Granulox 

Met name Iodozyme werd gebruikt bij ontstoken wonden. 
De jodine in het product zorgde voor de antibacteriële 
werking, terwijl de gedoseerde zuurstofafgifte een 
stimulerend effect had op de leucocyten. Een effectief 
alternatief in deze fase is de gecombineerde inzet van … 

            Lees verder op de volgende pagina > 
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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 
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Vervolg > Alternatieven voor Oxyzyme en Iodozyme 
 

.. AdvaCyn als wondbedvoorbereider en Revamil Melginate.  
De AdvaCyn heeft een sterk antibacteriële werking, ook op 
biofilms. Het met honing geïmpregneerde wondverband zet 
de antibacteriële rol voort en biedt als bijkomend voordeel 
een hoog absorptieniveau. Is de infectie onder controle, dan 
kan het hemoglobineproduct Granulox worden toegepast, 
voor herstel en instandhouding van de lokale zuurstof-
voorziening. Ook in deze fase van de wondgenezing blijft 
AdvaCyn een zeer effectieve wondbedvoorbereider. Naast 
het antibacteriële effect werkt AdvaCyn stabiliserend op de 
mastcellen, wat ontstekingen remt. Ook stimuleert het de 
fibroblasten en de aanmaak van collageen, nodig voor de 
granulatie. 
 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u altijd terecht 
bij BiologiQ op 055 – 368 44 60 of rechtstreeks bij de BiologiQ 
productspecialist voor uw regio (zie pagina 1 van deze 
nieuwsbrief). 
 
 
 

Duitse onderzoekers: 
werkzame stoffen 
AdvaCyn meest effectief 
tegen biofilms 
 

In een zeer recente ‘consensus paper’ 
inventariseert een team van prominente  
Duitse wonddeskundigen de klinische inzet, 
effectiviteit en voor-/nadelen van een aantal gangbare 
antiseptica in de internationale wondzorg.  
Voor de bestrijding van biofilms komt de combinatie van 
natriumhypochloriet (NaOcl) en hypochloorzuur (HOCl) als 
meest effectief uit de bus. NaOcl/HOCl zijn de werkzame 
bestanddelen in AdvaCyn. 
 

Eerste keus 
Volgens de auteurs tonen de resultaten van in vitro onder-
zoek en dierproeven aan dat de combinatie NaOCl/HOCl 
effectiever is tegen biofilms dan PHMB. Bovendien zijn er bij 
deze toepassing voor AdvaCyn geen contra-indicaties, in 
tegenstelling tot PHMB. De conclusie van de consensus is dan 
ook dat AdvaCyn breed inzetbaar en effectief is bij diverse 
indicaties, met name abdominale ingrepen, ter voorkoming 
van SSI (Surgical Site Infection) of POWI (Post Operatieve 
Wond Infectie). In het artikel zijn tabellen opgenomen waarin 
per indicatie de eerste keus-antiseptica zijn aangegeven, als 
ook eventuele contra-indicaties. Een ander (nog ongepubli-
ceerd) onderzoek naar de bacterie pseudomonas en hoe  

 
 

deze het best te bestrijden lijkt het belang te onderstrepen 
van antiseptica met korte moleculen. Deze hechten zich 
namelijk niet alleen aan het oppervlak van een wond, maar 
penetreren ook dieper in het weefsel, waar biofilms zich 
eveneens kunnen ophouden. AdvaCyn bevat de korte 
moleculen NaOcl/HOCl welke in het betreffende in vitro-
onderzoek dus gunstiger naar voren komen dan de lange 
moleculen in PHMB producten. 

Kramer A et al, Consensus on wound antisepsis – update 
2017 (Duitstalig). Een Engelse vertaling van het artikel is in 
voorbereiding. 
 

Darmbacteria 
spelen rol in 
wondgenezing  

 

Onderzoekers aan de Emory University 
School of Medicine (Atlanta, VS) hebben ontdekt dat 
bepaalde bacteriën in de ingewanden van muizen een rol 
spelen in de wondheling. Ze hopen dat de ontdekking op 
termijn kan bijdragen aan een effectievere behandeling van 
onder andere darmontstekingen.  
 

‘Als na een bosbrand’  
Volgens de onderzoekers reageert het menselijk microbioom 
van de ingewanden (de darmflora) op plaatselijke 
verwondingen en beschadigingen. Zij baseren dit op een 
inventarisatie van de bacteria in colonweefsel van muizen 
met behulp van DNA-sequencing. De biopsieprocedure zelf 
veroorzaakte daarbij de ‘wond’. Zij vergelijken het proces in 
een beschadigde darm met de situatie na een bosbrand. In 
de plaats van de verbrande bomen komen eerst achtereen-
volgens grassen en struiken, alvorens de boomgroei weer op 
gang komt. Na een beschadiging bloeien bepaalde bacteria 
op, dragen bij aan de wondgenezing, maar verdwijnen als 
hun werk erop zit. Het gaat hierbij om anaerobe bacteriën 
(waaronder Akkermansia muciniphila), die alleen kunnen 
gedijen in een (tijdelijk) hypoxische wondomgeving. Het 
team denkt dat deze hypoxie wordt veroorzaakt door een 
toestroom van neutrofielen; immuuncellen die reageren op 
de verwonding en alle zuurstof consumeren. De toename 
van anaerobe bacteriën bereikt een piek na 4 dagen, maar 
neemt daarna weer snel af.  

Er lijkt een overeenkomst te zijn met de probiotische 
bacteriën in bijvoorbeeld yoghurt, die op soortgelijke wijze 
bijdragen aan gezondere darmen. 

Bron: sciencedaily.com. Publicatie: Alam et al,  
The microenvironment of injured murine gut elicits a local 
pro-restitutive microbiota. Nature Microbiology, 2016;1 (2). 

                                    Lees verder op de volgende pagina > 
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Het  BiologiQ Kenniscentrum 

 Het Kenniscentrum op de website van BiologiQ bevat 

productinformatie, wetenschappelijke studies, 

onderzoeksresultaten en andere relevante informatie over 

alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma.  
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Casus: Granulox in de 
wondzorgpraktijk 
 

Onlangs ontving BiologiQ het verslag  
van een wondbehandeling waarin een 
belangrijke rol was weggelegd voor 
Granulox. Een bericht uit de praktijk van 
een verpleegkundig specialist diabetische 
voet. 

Wondsluiting binnen 36 dagen  
Het ging om een patiënt van het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum (MUmc). Hij had meerdere diepe wonden 
op beide benen na het verwijderen van maligniteit.  
Na debridement en NPWT gingen de behandelaars op dag  
14 over op toediening van Granulox (3 x per week). 
Op dag 36 noteerden zij volledige wondsluiting. 

Met dank aan Ron Sleegers, Verpleegkundig Specialist 
diabetische voet MUmc. De volledige case is als bijlage 
toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

 

Nederlandse 
economie groeit 
sneller dan 
kostenstijging zorg 
Eind mei kwam het Centraal Bureau van de Statistiek met 
definitieve cijfers over de zorguitgaven in 2016. Deze waren 
met 1,8% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, 
maar de toename was minder dan de economische groei 
vorig jaar (3,1%). In totaal kostte de medische zorg in ons 
land 96 miljard euro. 
 

Aandeel BBP daalt 
Het was alweer het vierde achtereenvolgende jaar dat de 
zorgkosten minder hard stegen dan de groei van het bruto 
binnenlands product (BBP). De zorguitgaven maken nu 13,8% 
uit van het BBP, tegen nog 14% in 2015. Of deze trend zich 
voortzet is onduidelijk. In diverse scenario’s wordt voor de 
komende jaren uitgegaan van een stijging van de zorgvraag  

 

 

 
met 2,5 tot 3% per jaar in verband met de vergrijzing. Met 
een plus van 11,5% waren de uitgaven via het 
persoonsgebonden budget (Wet langdurige zorg) 
verantwoordelijk voor de grootste percentuele stijging van 
de zorgkosten. Aan ziekenhuizen inclusief medisch 
specialisten werd 2,5% méér uitgegeven. 

Bronnen: cbs.nl, fd.nl 

 

Vijf topklinische ziekenhuizen 
werken samen in mProve   

Eind vorige maand maakten vijf regionale ziekenhuizen met 
topklinische zorg bekend te gaan samenwerken op het 
gebied van innovatie, zorgkwaliteit en technologie. Het 
nieuwe netwerk kreeg de naam mProve. 
 

Geen concurrentie 
Het gaat om de ziekenhuizen  
Albert Schweitzer (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch 
(Den Bosch), Máxima (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem). 
Samenwerking en informatie-
uitwisseling is mogelijk omdat 
deze ziekenhuizen door hun 
geografische spreiding niet met elkaar concurreren. 
Vooralsnog is er geen sprake van gezamenlijk contracteren of 
onderlinge doorverwijzing van patiënten. Wél wordt er 
samengewerkt om heropnames terug te dringen en op het 
gebied van antistollingsproblematiek en de communicatie 
met minder geletterden. Andere gezamenlijke 
aandachtspunten zijn opleiding, organisatie en de 
communicatie met huisartsen en trombosediensten. Ook is 
er sprake van uitwisseling van best practices in het belang 
van de patiëntveiligheid.  

Bronnen: mmc.nl, zorgvisie.nl 

 

Congres agenda 

Tijdens de zomermaanden zijn er geen belangrijke 
vakbijeenkomsten waarbij BiologiQ is betrokken en/of 
vertegenwoordigd. Zodra meer bekend is over het 
programma vanaf september wordt de congresagenda 
hervat. 
 

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. 
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