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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 September 2017 
 

  

Tegelijk met nieuwe huisstijl  
 

BiologiQ introduceert de 

WondCirkel® 
Deze maand heeft BiologiQ de algemene brochure, de 
WondWijzer en een groot aantal productbrochures 
opnieuw uitgebracht in een vernieuwde huisstijl.  
Een nieuw grafisch element in de productdocumentatie is 
de WondCirkel, ontwikkeld om in één oogopslag te laten 
zien hoe de verschillende BiologiQ producten elkaar 
opvolgen, overlappen en aanvullen in de diverse fases van 
het wondgenezingsproces. 
 

 

Aanvulling op WondWijzer 

BiologiQ directeur Hans Willemsen benadrukt dat de nieuwe 
WondCirkel is ontwikkeld als een aanvulling op de al langer 
bestaande WondWijzer, die aansluit op het bekende WCS 
classificatiemodel. “We zochten intern al een tijdje naar een 
manier om nóg sneller onze centrale claim over te brengen, 
namelijk dat wij een programma brengen van overwegend 
bio-actieve wondzorgoplossingen voor elke fase in het 
wondgenezingsproces. Daarin sluiten de individuele 
producten niet alleen chronologisch op elkaar aan, maar 
complementeren deze elkaar ook zoveel mogelijk voor een 
nóg effectievere wondgenezing. Natuurlijk kun je dit ook al 
aflezen in de bestaande WondWijzer, maar daarin kom je 
bijvoorbeeld niet de factor ‘zuurstof’ tegen. Terwijl juist  

 
 
 
 
 
recent zoveel meer bekend is geworden over het belang 
daarvan. Omgekeerd ontbreken in de WondCirkel weer 
begrippen als nat/vochtig/droog wondmilieu. Dat is ook de 
reden dat we de WondCirkel zien als een aanvulling op de 
WondWijzer en niet als een vervanging daarvan. In de 
vernieuwde papieren WondWijzer (als vanouds op 
borstzakformaat) hebben we daarom beide visuele modellen 
opgenomen. We hopen dat wondzorgprofessionals zo per 
wondscenario sneller suggesties krijgen aangereikt voor 
concrete productoplossingen.”  
 

Wondzorgprofessionals kunnen de vernieuwde WondWijzer, 
algemene brochure of andere publicaties kosteloos 
aanvragen bij BiologiQ (tel. 055 – 368 44 60) of bij hun 
BiologiQ productspecialist. 
 
 

BiologiQ klanten bij 
afscheid Rob de Klijn: 

“Jammer dat je 
weggaat” 
 

Per 1 september is Rob de Klijn, 
BiologiQ-man van (bijna) het 
eerste uur, niet langer in dienst 
van BiologiQ. Op zijn laatste 
werkdag hadden we een gesprek met Rob. Waarom gaat hij 
weg en hoe kijkt hij terug op meer dan 11 jaar BiologiQ? 
 

Nieuw bestaan op Malta 
Over het waarom van zijn vertrek is Rob duidelijk: “Ik heb al 
meer dan twee jaar een relatie met een collega op Malta. Zij 
werkt daar als ziekenhuismanager, zo heb ik haar leren 
kennen. Ik had altijd al gedroomd van een leven in een 
zuidelijk land. En Malta is een prachtig eiland, waar ik me al 
heel snel heel erg thuis begon te voelen. Omdat we allebei 
genoeg begonnen te krijgen van dat op en neer vliegen de 
hele tijd, ben ik eens voorzichtig gaan kijken of er op Malta 
misschien werk voor mij was. Een beetje tot mijn verbazing 
kreeg ik bijna direct een baan aangeboden. Tja, dan is de 
keuze niet moeilijk meer.” Wat gaat Rob doen op Malta? “Ik 
krijg een salesfunctie bij een medische groothandel. Ze 
hebben ook wondzorgproducten, dus ik blijf adviseren op 
wondzorggebied, al is het pakket breder dan ik gewend ben. 
Dat is ook wel logisch, want met minder dan een half miljoen 
inwoners is Malta natuurlijk een veel kleinere markt dan 
Nederland.” 

            Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg > Afscheid Rob de Klijn 

Kennis en ervaring  
Hoe verklaart Rob dat hij zo snel een baan kreeg? “Het 
kennisniveau op bijvoorbeeld wondzorggebied is hier toch 
wel iets lager dan in Nederland, al vindt er een inhaalslag 
plaats. Daarin pasten mijn kennis en ervaring. Wat ook hielp 
is dat BiologiQ al een paar jaar actief is op Malta met 
Aldanex, een product dat hier heel goed ontvangen wordt.” 
Tot slot vragen we hoe Rob terugkijkt op al die jaren 
BiologiQ. “Als zeer positief. Ik kwam erbij toen het bedrijf net 
een jaar bezig was. Heb mogen meehelpen bij de opbouw en 
BiologiQ zien uitgroeien tot een vertrouwd merk met mooie 
producten. Ik had ook een fijne band met alle klanten in mijn 
regio. Ik ben ze de laatste maanden allemaal langs geweest. 
Ongelooflijk, hoe vaak ik gehoord heb dat ze het jammer 
vinden dat ik wegga. Zij zagen mij als het gezicht van 
BiologiQ. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze ook zonder mij 
voor BiologiQ blijven kiezen.” 
 

Verzoek van Rob: “Schrijf alsjeblieft ook dat ik al mijn klanten 
wil danken voor de prettige samenwerking en de lieve 
dankwoorden die ik de afgelopen weken heb mogen 
ontvangen.” 

 
Vooraankondiging Xpansion®

 

Skingraft set voor 
autologe 
huidtransplantatie  

Volgende maand start BiologiQ met 
de officiële introductie van de 
Xpansion®. Dit is een disposable set 
voor het oogsten en aanbrengen van 
‘minced split-thickness autografts’ 
volgens de Meek-methode. Enkele 
unieke voordelen maken de Xpansion nu al tot een 
veelbelovende nieuwkomer in het BiologiQ productaanbod. 
 

Betere start voor wondgenezing 
Misschien wel de belangrijkste productplus van de Xpansion 
is dat deze niet alleen epidermis oogst, maar ook een deel 
van de dermis. Daardoor brengt de graft naast keratinocyten 
en melanocyten uit de epidermis ook groeifactoren in de 
wond. De Xpansion benut volop het voordeel van de Meek-
methode, die het mogelijk maakt wondoppervlakken te 
bedekken tot 100 maal de grootte van de donorsite. 
Daarnaast is de Xpansion zeer praktisch en flexibel in het 
gebruik. De behandeling vergt maximaal drie kwartier en kan 
poliklinisch worden uitgevoerd. De Xpansion kan worden  

 

gecombineerd met NPWT en vraagt geen speciale verband- 
of andere hulpmiddelen. 

Meer details over de Xpansion volgen in onze volgende 
nieuwsbrief. Wilt u toch alvast méér weten, neemt u dan 
contact op met Hans Willemsen, tel. 055 – 368 44 60 of met 
uw BiologiQ productspecialist. 

 

Nieuwe 
publicaties 
onderschrijven 
effectiviteit LDT 
Madentherapie 
 

In een recent artikel in het vooraanstaande Journal of 
Wound Care rapporteren  Japanse artsen over hun 
bevindingen met Larval Debridement Therapy bij een groep 
CLI-patiënten na een gedeeltelijke voetamputatie. Een 
nieuwe Britse NHS-poster beschrijft hoe LDT succesvol werd 
ingezet bij een patiënte met tepelnecrose.  
 

Significant 
In de retrospectieve Japanse studie ging het om een groep 
van 39 vergelijkbare patiënten, die als gevolg van Critical 

Limb Ischaemia (CLI) een gedeeltelijke voetamputatie 
hadden ondergaan. Bij 32 van hen werd de post-operatieve 
wond behandeld volgens het standaard protocol, tegenover 
7 met LD. Met een wondhelingspercentage van 86% 
vertoonde de LDT-groep een significant (p=0,035) beter 
helingsresultaat dan de controlegroep (38%). De auteurs 
concluderen dat LDT een grotere kans geeft op behoud van 
de hiel en daarom een ‘valide additionele behandelings-
strategie’ is voor CLI-patiënten na revascularisatie.  
De Britse poster beschrijft de casus (opgetekend door een 
‘Tissue Viability Specialist Nurse’) van een 53-jarige vrouw, 
bij wie na borstchirurgie necrose ontstond in een tepel. De 
(succesvol verlopen) behandeling bestond uit een combinatie 
van negatieve druktherapie en LDT. 

Artikel: Nishijima A et al, Effective wound bed preparation 
using maggot debridement therapy for patients with critical 
limb ischaemia; Journal of Wound Care, vol 26, no 8, August 
2017. Poster: Copeland C, Necrotic nipple following surgery, 
Biomonde, 2017. 
 

Het artikel is als bijlage bij deze nieuwsbrief meegezonden. 

       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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   Aldanex: steeds meer 
  fans op Facebook en site 
 

 

Steeds vaker komen er positieve reacties binnen van 
‘gewone’ Aldanexgebruikers op Facebook en de website 
www.aldanex.nl. Met een gemiddeld waarderingscijfer op 
Facebook van 4,9 sterren (van 5) blijkt Aldanex het leven 
voor veel jonge ouders (en hun baby’s!) makkelijker te 
maken. 
 

Veel klein leed verholpen 
Luieruitslag is misschien geen groot leed. Maar voor ouders 
die hun kindje pijn zien lijden blijft het een nare ervaring. 
Aldanex blijkt dan vaak verlichting te brengen, zoals blijkt uit 
deze kleine selectie reacties op Facebook: 

“Na één nacht zag ik al verbetering, de huid kreeg even wat 
rust. Nu 4 dagen later is alle uitslag weg. Ik blijf trouw 
smeren nu.” 

“Wat een wonderspul. Al na een week gebruiken knapten de 
wondjes op en gingen dicht. Ik wil dit aan iedere moeder 
aanbevelen met kindjes met hardnekkige luieruitslag.” 

“Super spul! Gisteravond voor het eerst gesmeerd. En nu al 
stukken minder rood!” 

En hier nog twee willekeurige ‘reviews’ op de Aldanex 
website: 

“Niks hielp. Na wat speuren op internet kwam ik op de 
Aldanex site. Goede reacties en niet duur dus bestellen. 
Meteen na de eerste dag smeren was er resultaat. Na de 
tweede dag waren de wondjes dicht en huilde Joepie niet 
meer na een poep- of plasbeurt.” 

“Wat ben ik blij dat ik Aldanex heb gevonden! Ik ga dit zeker 
vaker bestellen! Ik vind het zeker een aanrader voor elke 
moeder om in huis te hebben!” 

Voor alle duidelijkheid: deze citaten zijn authentiek, maar 
omwille van de beknoptheid en leesbaarheid ingekort en 
licht geredigeerd.  

De originele recencies zijn te vinden op www.aldanex.nl (-> 
Ervaringen) en op Faceboo (www.facebook.com/luieruitslag). 
 

Tweede Kamer akkoord met 
opname PA en VS in Wet BIG 

Sinds begin deze maand is de zelfstandige 
beroepsbevoegdheid van de physician assistant (PA) en de  

 

verpleegkundig specialist (VS) geregeld in de Wet BIG. Na 
een positief verlopen proef van 5 jaar kreeg VWS-minister 
Schippers hiervoor brede steun in de Tweede Kamer. 
 

Werkdruk specialisten 
PA’s en VS-en zijn speciaal opgeleid om de werkdruk op 
artsen en medisch specialisten te verlichten door het 
overnemen van medische en organisatorische taken. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld katheterisaties, heelkundige 
ingrepen, injecties, puncties, het voorschrijven van 
medicijnen en vergelijkbare handelingen. Daarnaast kan de 
inzet van PA’s en VS-en helpen de gezondheidszorg 
kostenefficiënter te maken, met name in de ouderenzorg en 
de geestelijke gezondheidszorg. In de ggz leveren de huidige 
declaratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit hiervoor 
nog een belemmering op. Schippers gaat hierover nog in 
overleg met de NZa. 

Bronnen: tweedekamer.nl, zorgvisie.nl   

 

BiologiQ mailt 
verpleeghuizen 
over NORO en 
Vochtletsel 
Deze maand verstuurt BiologiQ een postale mailing aan  
alle Nederlandse verpleeghuizen en vergelijkbare 
zorginstellingen. De actie valt samen met de start van het 
‘NORO-seizoen’ (aandacht voor vochtletsel is altijd nodig). 
Het thema is dan ook: Met Aldanex goed voorbereid op het 
NORO-virus en Vochtletsel.  

Behandeling en preventie 
Zorgprofessionals weten het: als het herfst wordt steekt het 
NORO-virus vaak weer de kop op. Dat betekent een 
verhoogd risico in zorgomgevingen, waar veel kwetsbare 
cliënten in elkaars nabijheid zijn geconcentreerd. Eén van de 
bijlagen bij de mailing is een informatiebulletin over de 
preventie en aanpak van NORO en het beheersen van de 
gevolgschade door diarree en braken.  
Het tweede informatiebulletin bij de mailing gaat in op de 
verschillende oorzaken van vochtletsel, het onderkennen van 
de symptomen en hoe de verschillende vormen van 
vochtletsel voorkomen en behandeld kunnen worden. Zowel 
bij de beheersing van NORO-uitbraken als van vochtletsel kan 
Aldanex een effectieve bijdrage leveren aan de behandeling 
en preventie. In de mailbrief wordt met name gewezen op de 
langdurige bescherming die Aldanex biedt tegen schadelijke 
huidinvloeden. Dat verkleint het infectiegevaar en faciliteert 
herstel van reeds aangetaste huid langs natuurlijke weg. 

Mailing niet ontvangen, maar wél geïnteresseerd in de 
Infobulletins NORO en/of Vochtletsel? Vraag deze dan 
kosteloos aan bij BiologiQ (tel. 055 – 368 44 60) of bij uw 
BiologiQ productspecialist. 

           Lees verder op de volgende pagina > 
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Vacature bij BiologiQ 

Voor de regio Zuid- en Oost Nederland is BiologiQ op  
zoek naar een 

Productspecialist / 
Accountmanager 

Gezien het specialisme en het hoogwaardige product-
portfolio van BiologiQ is voor deze functie een opleiding 

Verpleegkundige HBO-V (met aandachtsgebied 
wondgenezing) een vereiste, in combinatie met aantoonbare 

commerciële praktijkervaring. 
  
Functie-inhoud/werkzaamheden:  

 Het maken van afspraken en bezoeken van artsen, 
wondverpleegkundigen en andere 
wondprofessionals  

 Het identificeren en bewerken van nieuwe 
doelgroepen/markten 

 Opstellen van offertes  

 Verkoop van BiologiQ producten 

 Begeleiding en training in het gebruik van de 
producten van BiologiQ  

 Verzorgen van informatiebijeenkomsten, 
productpresentaties en scholingen  

 Wekelijkse verslaglegging/rapportage van de 
werkzaamheden. 

  
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Mail dan uw 
sollicitatiebrief met motivatie en cv naar: hans@biologiq.nl 

 
 

Nederlander baant 
nieuwe ‘patiëntpaden’ 
in Zweeds ziekenhuis 
‘Het ziekenhuis zoals we dat nu kennen 
heeft zijn langste tijd gehad” is één van 
de saillante uitspraken die Nederlander 
Melvin Samson vorige week deed in een interview met het 
Financieele Dagblad (fd). Hij is sinds drie jaar directeur van 
het toonaangevende Karolinska Universiteitsziekenhuis van 
Stockholm. 

Van afdeling naar patiëntpad 
Samson was in eigen land onder meer bestuursvoorzitter van 
het Radboudumc, maar werd in oktober 2014 gevraagd orde 

op zaken te stellen in een onrustig Karolinska, dat zijn 
reputatie als ‘een van de beste ziekenhuizen ter wereld’ in 
gevaar zag komen. Hij zette een grote reorganisatie in, die 
eind van dit jaar moet leiden tot een totaal nieuwe structuur. 
Daarin maken de aloude ziekenhuisafdelingen plaats voor 
‘patiëntpaden’, ontworpen of gegroepeerd volgens de 
behoefte van de patiënt en niet die van de organisatie of de 
artsen. Het idee is clusters te vormen rondom thema’s als 
‘Hart & Vaat’, ‘Vrouw & Kind’ (beide bestaan al) en nog een 
handvol. In een traditioneel ziekenhuis moet een 
kankerpatiënt heel wat heen en weer lopen tussen de 
afdelingen oncologie, chirurgie, radiologie, radiotherapie en 
soms ook nog plastische chirurgie. In de nieuwe visie wordt 
deze zorg geconcentreerd op één ‘patiëntpad’, waar de 
oncoloog naast de radioloog zit. Dat is niet alleen veel 
prettiger voor de patiënt, maar bevordert ook het onderling 
overleg tussen de verschillende medische disciplines 
waarmee de patiënt te maken heeft. De nieuwe opzet 
beoogt ook het behandelresultaat beter meetbaar te maken. 
Of de transitie, die volgens Samson nog pas halverwege is, 
zal slagen moet nog blijken. Er is veel –voorspelbaar- verzet 
van medisch specialisten. Vooralsnog staat de leiding van het 
Karolinska achter hem. 

Bron: fd.nl 

 

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

3 oktober 2017 
Symposium ’Tijd heelt alle wonden’. 
Wondzorg Regio 040. Locatie: PSV Stadion, Eindhoven. 

5 oktober 2017 
Symposium ‘Wondzorg = ketenzorg’. 
Decubitus & Wondwerkgroep Zeeuws-Vlaanderen. 
Eén van de vier workshops wordt verzorgd door BiologiQ 
rond het thema ‘Madentherapie, iets voor thuis?’ (aanvang 
14.20 uur). Locatie: De Kirke, Westdorpe. 

11 oktober 2017 
Erasmus Opleidingsmarkt. MC Zorgacademie, Rotterdam. 
BiologiQ medewerkers beantwoorden vragen van studenten 
om hen te helpen beargumenteerde keuzes te maken voor 
een wondproduct, passend bij specifieke situaties. 

19 oktober 2017 
Brentano mini symposium basis wondzorg.  
BiologiQ participeert in de productencarrousel.  
Locatie: Huis aan de Poel, Amstelveen 

22 november 2017 
Transmuraal symposium.  
LangeLand ziekenhuis.  
Locatie: Alfrink College, Zoetermeer 

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing. 


