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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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Granulox nu ook 
vergoed in Groot-
Brittannië 
 

Per 1 oktober jl. is Granulox toegevoegd 
aan de NHS Drug Tariff lijst van middelen 
die artsen in Engeland, Schotland, Wales 
en Noord-Ierland kunnen voorschrijven. 
De National Health Service heeft er zelfs 
een nieuwe ‘hemoglobinecategorie’ voor in het leven 
geroepen. Door deze toelating krijgen duizenden patiënten 
met complexe en/of stagnerende wonden in het Verenigd 
Koninkrijk kosteloos toegang tot Granulox.    
 

In combinatie met standaard therapie 
Granulox wordt ook in het VK gebruikt in combinatie met de 
voorgeschreven standaard wondtherapie. De NHS koos om 
twee redenen voor opname van Granulox in het pakket. 
Doordat plaatselijk toegediende hemoglobine het zuurstof-
niveau in de wond verhoogt, verloopt de wondgenezing tot 
75% sneller dan bij alleen de standaardbehandeling.  
In combinatie met een sterk (gemiddeld 68%) verlaagde 
pijnbeleving betekent dit een grote bijdrage aan het 
patiëntenwelzijn. Daarnaast vertaalt versnelde wondheling 
zich in fors  lagere kosten per wond door kortere verpleeg- 
en opnametijden en minder verbandwissels, pijnbestrijding 
en amputaties. Volgens onafhankelijke klinische studies kan 
de NHS door de inzet van Granulox al na zes maanden tot 
gemiddeld £ 2.330 (± € 2.600) besparen per diabetische 
voetpatiënt en tot £ 1.469 (± € 1.650) per chronische wond in 
overige categorieën. Het VK telt rond de 200.000 patiënten 
met één of meer stagnerende wonden, wat neerkomt op een 
jaarlijkse kostenpost van tussen de 2,3 en de 3,1 miljard 
Pond. 

Besparingen vooraf gecontroleerd 
De NHS ging bij deze beslissing overigens niet over één nacht 
ijs. Aan de toelating ging een grondige analyse van de 
klinische effectiviteit en de kostenbesparingen vooraf, 
uitgevoerd door de Scottish Health Technologies Group, 
onderdeel van NHS Scotland. De SHTG bestudeerde en 
verifieerde alle beschikbare eerdere data en kwam op grond 
daarvan tot deze conclusie: “De combinatie met Granulox  

 

 

blijkt effectiever en kostenefficiënter te zijn dan de 
standaard wondzorg zonder Granulox.” Met de toelating 
volgt Groot-Brittannië Nederland, waar Granulox sinds 
januari van dit jaar voor vergoeding in aanmerking komt. 

 

 

    BiologiQ webwinkel verder uitgebreid 

   Voordeelaanbiedingen 
   in de Aldanex webshop 
 

 

Sinds kort biedt BiologiQ een vijftal productcombinaties aan 
in de Aldanex webwinkel (www.aldanex.nl) voor speciale 
aanbiedingsprijzen. Het gaat om de BiologiQ producten 
Aldanex Skin Protectant (barrièrecrème), Aldanex Skin & 
Incontinent Cleanser (huidreinigingsspray) en Revamil Balm 
(huid- en wondcrème op honingbasis). De webshop is 
gericht op de algemene consument. 

Voordeelpakketten 
Door bepaalde producten in 
combinatie te bestellen 
kunnen online kopers tot  
€ 6,90 voordeel behalen in 
vergelijking tot de individuele 
prijzen. BiologiQ startte de 
webwinkel begin 2015, 
aanvankelijk met Aldanex Skin 
Protectant (in tubes van 85 of 
115 gram) als enige product. In 

eerste instantie werd gemikt op ouders met kinderen in de 
luierleeftijd. De crème is namelijk niet alleen effectief bij 
Incontinence Associated Dermatitis (IAD) in zorgomgevingen, 
maar ook heel geschikt tegen luierdermatitis. Geleidelijk aan 
wisten ook andere groepen gebruikers (waaronder ouderen 
en mensen met incontinentieletsel) de weg naar de site te 
vinden.  

 

BiologiQ met 

Oculus en Bfactory 
op WUWHS 2016 
Van 25 tot en met 29 september jl. 
vond in Florence de 5e conferentie 

van de World Union of Wound Healing Societies plaats in 
het prachtige Fortezza da Basso. BiologiQ was aanwezig …  
 

       Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg 

.. met een eigen Aldanex-stand, op een paviljoen gedeeld 
met toeleveranciers Oculus/AdvaCyn en Bfactory/Revamil.  

Wereldcongres 
De organisatie meldde na afloop dat het congres 6.600 
bezoekers had getrokken, afkomstig uit de hele wereld. 
Vooral Australië en Azië waren sterk vertegenwoordigd. Een 
kleine greep uit de onderwerpen besproken op de bijna 60 
symposia en workshops. ‘High stiffness’ wondverband en 
steunkousen zijn sterk in opkomst. De lange weg die nog te 
gaan is voor de wereldwijde acceptatie van het ISTAP 
(International Skin Tear Advisory Panel) classificatiemodel 
voor huidflappen. En veel aandacht voor de aanpak van 
biofilms. BiologiQ directeur Hans Willemsen: “Voor ons was 
het een heel nuttig congres. Naast ontmoetingen met 
bestaande klanten en toeleveranciers hebben we ook 
nieuwe contacten opgedaan met het oog op een verdere 
uitbreiding van Aldanex in Europa.” 

Bron en meer info: www.wuwhs.org 

 

Meer bekend over oorzaken trage 
wondheling bij diabetes  

Recent onderzoek aan de 
Universiteit van Keulen leidt 
tot nieuwe antwoorden op 
de vraag waarom wonden 
van diabetespatiënten zo 
langzaam en onvolledig 
genezen. De oorzaak is een 
vertraagd insuline metabolisme in de wond. Het onderzoek 
brengt het onderliggende celmechanisme in beeld dat 
hiervoor verantwoordelijk is. 

Hoop op nieuwe medicijnen 
Het onderzoek was een gezamenlijk project van het Max 
Planck Institute for Biology of Ageing, het CMMC, het CECAD  

 

 
 

Excellence Cluster en het Institute of Genetics van de 
Universiteit van Keulen. Eén van de auteurs van de vorige 
maand gepubliceerde studie, Parisa Kakanj, co-auteur van de 
vorige maand verschenen studie, onderzocht de wondheling 
na een toegebrachte ‘wond’ op de huid van fruitvlieglarven. 
Door kunstmatig in te grijpen in de insulinehuishouding werd 
goed zichtbaar hoe het genezingsproces op celniveau werd 
vertraagd. De hoop is dat dit theoretische inzicht op termijn 
zal leiden tot betere wondzorg voor diabetici. Gedacht wordt 
aan medicijnen die het insulinemetabolisme in de wond 
kunnen stimuleren. Voor het vervolgtraject werken de 
onderzoekers daarom nauw samen met de afdeling 
dermatologie van de Keulse universiteit. 

Kakanj P et al, Insulin and TOR signal in parallel through 
FOXO and S6K to promote epithelial wound healing. Nature 
Communications, 2016; 7.   

 

Ook schimmels 
kunnen 
wondgenezing 
vertragen   
Een andere nieuwe studie, uitgevoerd aan universiteiten in 
Pennsylvania en Iowa (VS), werpt nieuw licht op de rol van 
schimmels in chronische wonden. Met name het in de wond 
ontstaan van gemengde fungaal-bacteriële biofilms blijkt de 
wondgenezing te bemoeilijken. Volgens de onderzoekers 
vereisen deze gemengde biofilms een aparte aanpak. 

284 Soorten fungus 
De studie claimt de eerste te zijn die diep ingaat op de 
invloed van schimmels in diabetische voet. Gedurende een 
half jaar volgde het onderzoeksteam 100 patiënten met 
voetulcera en inventariseerde de daarin gevonden 
schimmelkolonies. Die werden aangetroffen in 80 procent 
van alle wonden, een veel hoger percentage dan eerdere 
schattingen. Al even verbazend was het aantal verschillende 
schimmelsoorten: 284, waarvan Cladosporum herbarum en  
Candida albicans de meest voorkomende waren. 
Verslechterde wondheling (inclusief botinfectie en 
amputaties) kon niet aan één soort worden toegeschreven, 
maar veeleer aan gemengde kolonies. Een andere 
belangrijke bevinding was dat uit wonden geïsoleerde 
schimmels in het laboratorium een interactie aangingen met 
geïsoleerde bacteriën, die leidde tot biofilmvorming. 
Gerichte wondtherapie is bijna onmogelijk zonder oog te 
hebben voor deze kritische interactie. De auteur van de 
studie zegt het zo: “There are polymicrobial interactions in 
these wounds. It’s important to look at the bacterial 
communities and how they interact with each other and the 
immune system to impair or promote healing.” 

                                          Lees verder op de volgende pagina > 
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Kalan L et al. Redefining the Chronic-Wound Microbiome: 
Fungal Communities Are Prevalent, Dynamic, and Associated 
with Delayed Healing, mBio, September 2016. 
Bron: sciencedaily.com   

 

Wounds UK plaatst 
overzichtsartikel over LDT 

 

 

 

 

 

Vorige maand publiceerde het gezaghebbende Britse 
vakblad Wounds UK een kort artikel over Larval 
Debridement Therapy (LDT).  

Goede introductie 
Onder de titel Larval therapy as a means of debridement  
geeft de auteur een beknopte introductie in de geschiedenis 
en werking van LDT. Het artikel is daarom vooral  interessant 
voor mensen die nog geen of weinig eerstehands ervaring 
hebben met LDT madentherapie.  

White E, Larval therapy as a means of debridement, Wounds 
UK, Vol 12, No 3, 2016.  

         

Invloed 
huisartsen op 
afname 
ziekenhuiszorg 
valt tegen  

Mede uit kostenoverwegingen is het huidige 
overheidsbeleid erop gericht zoveel mogelijk medische zorg 
bij de eerstelijn te houden. NIVEL het Nederlands Instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg, inventariseerde 
wat er in de praktijk van dit beleid terecht komt. Dat is 
minder dan waarop de beleidsmakers hadden gehoopt.   

Geïntegreerd zorg inkopen 
NIVEL gebruikte de gegevens van 93 huisartsenpraktijken 
over de periode 2008 - 2010. Ondanks dit lage aantal acht 
het instituut het onderzoek redelijk representatief als 
inventariserende verkenning. Voor bepaalde patiënten- 

 

 

 

 

groepen (waaronder COPD en astma) lukt het tot op zekere 
hoogte om de vraag naar ziekenhuiszorg te beheersen. Over 
het algemeen echter is de invloed van de huisarts beperkt. 
Patiëntkenmerken als leeftijd, chroniciteit van de aandoening 
en co-morbiditeit zijn veel bepalender bij de vraag of er 
(direct) tweedelijnszorg nodig is. Tot wel 50% van alle 
verwijzingen is afkomstig van andere eerstelijnszorgverleners 
of vindt plaats tussen specialisten onderling. En wie eenmaal 
zorg afneemt in de tweede lijn blijft daarop vaak 
aangewezen. NIVEL ziet een grotere rol weggelegd voor de 
zorgverzekeraars om tot een betere taakafstemming tussen 
eerste- en tweedelijnszorg te komen. Gedeeltelijk gebeurt dit 
al in de vorm van het geïntegreerd aankopen van beide 
zorgvormen, zoals onlangs aangekondigd in een 
intentieverklaring voor een meerjarencontract tussen Menzis 
en ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. 

Bronnen: nivel.nl, zorgvisie.nl. Het rapport van De Jong J et al, 
Substitutiepotentieel tussen eerste- en tweedelijnszorg: 
Communicerende vaten of gescheiden circuits? is te vinden 
op de site van NIVEL. 

 

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

3 november 2016 
Symposium ‘De huid onder druk’. 
Thema: decubitus. Georganiseerd door Franciscus Gasthuis 
i.s.m. het Franciscus Vlietland. Locatie: Franciscus Gasthuis, 
Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam. 

25 november 2016 
Transmuraal symposium. 
Georganiseerd door de specialistisch verpleegkundigen 
Zoetermeer, o.a. van het LangeLand ziekenhuis.  
Locatie: Alfrink College, Werflaan 45, 2725DE Zoetermeer. 

30 november 2016, 16.30 – 20.30 uur 
Brentano’s Mini Symposium. 
Thema: Preventie en behandeling wondzorg. Locatie: aula ’t 
Huis aan de Poel, Populierenlaan 21, 1185 DE Amstelveen.  

 

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/

