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! Zorgverzekeraars 

Achmea groep zetten 
Granulox op vergoeden  

Per 1 januari a.s. gaan zes zorgmerken uit de Achmea-groep 
over tot het vergoeden van Granulox, als dit wordt voor-
geschreven door een arts of andere bevoegde behandelaar.  

Het betreft hier de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis, 
FBTO, Interpolis, Avéro, ProLife en OZF.  

De goedkeuring is het resultaat van nieuwe beleidsregels, die 
Achmea afgelopen zomer invoerde voor het toetsen van 
nieuw aangemelde verbandhulpmiddelen (‘productgroep VB 
en CO’). De grootste zorgverzekeraar van Nederland door-
brak daarmee de impasse, ontstaan door de opheffing van 
de projectgroep verbandhulpmiddelen van Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN), inmiddels een jaar geleden. Hierdoor was 
het een tijdlang vrijwel onmogelijk om nieuwe wondzorg-
producten voor te dragen voor vergoeding door de 
zorgverzekeraars. Inmiddels is BiologiQ ook met andere 
zorgverzekeraars in gesprek om voor Granulox een vergoede 
status te verkrijgen.  

Kosten-efficiënt middel tegen hypoxie 
Een frequente oorzaak van stagnerende 
wondheling is plaatselijk zuurstofgebrek in de 
wond. Granulox is speciaal ontwikkeld om 
deze hypoxie tegen te gaan. De werking is 
gebaseerd op de wateroplosbare hemoglobine 
in het product, die zuurstof uit de omgeving 
bindt en naar het wondbed transporteert. Eén applicatie met 
Granulox is voldoende om een continu proces van zuurstof-
diffusie op gang te brengen, dat tot 72 uur kan aanhouden. 
De sterk verbeterde zuurstoftoevoer triggert en bevordert de 
verschillende processen die essentieel zijn voor natuurlijke 
wondheling. Granulox (verkrijgbaar in flacons van 6 en 12 ml) 
kan als zelfstandige therapie worden ingezet, maar ook in 
combinatie met andere wondtherapieën. Uit studies in onder 
meer Duitsland en Engeland blijkt dat Granulox door zijn 
gebleken effectiviteit een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan de hoge kosten verbonden aan de behandeling van 
wonden die niet op de standaard therapieën reageren. 

Zie ook het artikel Wounds UK 2015: 5 posters over 
Granulox, verderop in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015: BiologiQ bij record 
aantal wondzorg evenementen  
 

Het afgelopen jaar was BiologiQ vertegenwoordigd op 18 
congressen, symposia en andere vakbijeenkomsten. Dat 
waren er méér dan ooit tevoren.  

Directeur Hans Willemsen: 
“Je kunt als relatief kleine 
onderneming natuurlijk 
nooit overal bij zijn.  
Maar ons streven is wel om 
zoveel mogelijk aanwezig te 
zijn bij de professionele 

evenementen die er écht toe doen. Want daar kunnen we 
van gedachten wisselen met andere wondzorgprofessionals. 
De persoonlijke contacten die we bij dergelijke gelegenheden 
leggen en onderhouden vormen voor ons nog altijd de beste 
manier om met onze onderscheidende wondgenezings-
producten een hoogwaardige bijdrage te kunnen blijven 
leveren aan het op een hoger plan tillen van de wondzorg.”  
 
 

  Nieuw artikel over Nanogen:  
  snelle heling bij 18 van 20  
  stagnerende wonden  
 

In een vooraanstaand Brits tijdschrift voor 
verpleegkundigen verscheen recent een 
artikel over de ervaringen met Nanogen 
bij een groep van 20 mannen en vrouwen 
in Noord-Engeland.  

Geselecteerd waren uitsluitend patiënten met ernstige …             

                                           Lees verder op de volgende pagina > 

Het gehele BiologiQ Team wenst u 

 

WONDERSCHONE KERSTDAGEN, 

EEN MOOIE  JAARAFSLUITING 

EN EEN IN ALLE OPZICHTEN GEZOND 2016! 
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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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Vervolg 

.. stagnerende wonden, 
die al langer dan zes 
maanden niet hadden 
gerespondeerd op 
standaard 
behandelingen. De 
aanleiding voor deze 
‘evaluatie’ was de 
positieve uitkomst van 
een eerdere proef met 

Nanogen, opgedaan bij een hardnekkige veneuze ulcus. Alle 
deelnemende patiënten werden behandeld met Nanogen 
Aktiv wonddressings en Nanogen Aktigel wondgel. In de 
studie beschrijven de auteurs Kathleen Leak (‘Wound Care 
Specialist’) en Sue Johnson (‘Lead Wound Care Specialist’) 
niet alleen het klinische behandelverloop, maar besteden ze 
ook uitvoerig aandacht aan de kostenaspecten van 
stagnerende wonden versus de kostenvoordelen van 
Nanogen. 

Uitkomst en conclusies 

De auteurs concluderen dat Nanogen Aktiv significant 
bijdraagt aan het ‘kickstarten’ van al lange tijd stagnerende 
wonden. Al binnen enkele weken na aanvang van de 
Nanogen-therapie was er sprake van wondheling, met een 
beter cosmetisch resultaat als bijkomend voordeel. Door de 
aanzienlijke pijnreductie was de bereidheid van patiënten 
om mee te werken aan de trial groot. Deze leidde zelfs tot 
verzoeken van buiten de deelnemende patiëntengroep om 
de ‘magic paper’, waarmee de Nanogen Aktiv wonddressing 
werd bedoeld.  

De auteurs spreken dan ook van een ‘significant positief 
effect op de leefkwaliteit’. Bij 18 van de 20 met Nanogen 
behandelde patiënten was al na twee tot vier weken sprake 
van volledige wondheling. De auteurs concluderen verder 
dat Nanogen ‘onweerlegbaar kosteneffectief is’ vergeleken 
bij de kosten verbonden aan het handhaven van de status 
quo van niet-helende wonden. Omdat beiden bekend zijn 
met de dagelijkse wondzorgpraktijk, is ook dit oordeel van 
belang: “[Nanogen] appears to have a place in the toolkit of 
wound care specialists, who often see these unhealed and/or 
static wounds’.  

Dit artikel is inmiddels opgenomen in het Kenniscentrum op 
www.biologiq.nl (HOME -> Nanogen -> Kenniscentrum). 

 

 

 
Biomonde® maden en BioBag® 
voortaan onder laag BTW-tarief 

 

 

 

 

Met ingang van 1 januari 2016 brengt BiologiQ bij levering 
van Biomonde® maden en BioBag® voor Larval 
Debridement Therapy (LDT) het lage BTW-tarief (6%) in 
rekening over het netto factuurbedrag.  

De overgang van het hoge BTW-tarief (21%) naar laag houdt 
verband met de gewijzigde status van Biomonde larven. Deze 
vallen nu onder de ‘ongeregistreerde geneesmiddelen’. 

 

2015:  

5 posters over Granulox 

Tijdens het jaarlijkse Wounds UK Congres, van 9 – 11 
november 2015 in het Harrogate International Centre 
(Engeland), presenteerden wondzorgprofessionals uit onder 
meer Mexico, Duitsland en de UK vijf ‘posters’ over de 
toepassing van Granulox in de wondzorg.  

De aangedragen casus betroffen onder meer gevallen waarin 
amputatie kon worden voorkomen door de tijdige inzet van 
Granulox bij diabetespatiënten, de behandeling van 
voetulcera en uiteenlopende andere stagnerende wonden. 

Voor een volledige opsomming van deze vijf Granulox posters 
zie ‘Nieuw in het Kenniscentrum’ verderop in deze 
nieuwsbrief. 

 

Bijna kwart van 
Nederlands zorgbudget naar 
geestelijke gezondheid   
 

Geen enkel ander OESO-land geeft percentueel méér uit 
aan tijdelijke ziekenhuisopnames voor psychische en 
gedragsstoornissen als Nederland.  

Ruim 23% van alle ziekenhuisbudgetten (inclusief GGZ-
instellingen) gaat op aan geestelijke gezondheidszorg. Dat is 
meer dan twee keer zoveel als het gemiddelde in de 11 
vergeleken industrielanden, waaronder Duitsland (13%) en …  

                                           Lees verder op de volgende pagina > 
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* Leak K & Johnson S, Going green: using a bio-cellulose 
membrane for patients with chronic non-healing wounds, 

British Journal of Nursing, 2015, Vol 24, No 20, TISSUE 
VIABILITY Supplement (repr.).  

5 (Engelstalige) Posters met Granulox casuïstieken, 
gepresenteerd tijdens het Wounds UK Congres, Harrogate, 

november 2015: 
 

* Lopez Lopez O et al, Accelerate wound healing of acute and 
chronic wounds in patients with Diabetes: Experience from 

Mexico using supplementary haemoglobin spray.  
 

* Hunt S D, Diabetic Foot Ulceration – Positive Outcomes 
Utilising Topical Haemoglobin Spray. 

 
* Hunt S D, Benefits of Utilising Topical Haemoglobin 

Therapy on 100 Sloughy Wounds Within The Community 
Setting. 

 
* Wakenshaw S & Ropper R, The use of a novel haemo-globin 

spray to promote healing in chronic wounds. 
 

* Whalley A, Using topical haemoglobin spray as an adjunct 
to standard care in non-healing complex wounds. 

 
 

Nieuw deze maand in het Kenniscentrum: 
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Vervolg 

.. Zweden (7%). In Nederland is de geestelijke gezondheids-
zorg daarmee kostenpost no. 1. Op de tweede plaats staan 
hart- en vaatziekten (14% van alle zorguitgaven), gevolgd 
door kanker (11%). Overigens is Nederland met 4.252 euro 
per persoon (2013) niet het OESO-land met de hoogste 
uitgaven aan gezondheidszorg. Ons land moet de VS (7.221 
euro), Noorwegen en Zwitserland vóór laten gaan, maar 
geeft nog altijd 60% méér uit dan het gemiddelde van alle 34 
OESO-landen (2.672 euro). Met 780 euro per persoon was 
Turkije in het peiljaar het OESO-land met de laagste uitgaven 
per persoon aan gezondheidszorg. 

Bron: cbs.nl   

 

    Aldanex webwinkel beveiligd 
 
 

Onlangs heeft BiologiQ de beveiliging van de Aldanex 
webwinkel (www.aldanex.nl) aangescherpt door over te 
gaan op SSL.  
 

Secure Socket Layer (SSL) en Transport Layer Security (TLS) 
vormen het meest gebruikte beveiligingsprotocol voor 
internetverkeer. Het voorziet in een beveiligd kanaal tussen 
computers die via internet met elkaar communiceren. Een 

SSL-beveiligde website is te herkennen aan de met https:// 

beginnende URL en het bekende ‘slotje’. 

 

ZN in het 
defensief na 
kritiek op ‘trage’ 
zorgverzekeraars   

Enige weken geleden stuurde Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN), de organisatie van de gezamenlijke Nederlandse 
zorgverzekeraars, een brief naar de vaste Tweede 
Kamercommissie VWS (ministerie voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport).  

De brief was duidelijk een reactie op de vele kritiek die de 
zorgverzekeraars krijgen van consumentenorganisaties en de 
media over de (te) late contractering van met name zieken-
huiszorg. Hierdoor weten potentiële overstappers niet welke 
ziekenhuizen door hun huidige of nieuwe zorgverzekering 
worden vergoed. Deze onzekerheid maakt een verantwoorde 
keuze bijna onmogelijk. Om die reden ook hadden de 
zorgverzekeraars de verplichting om hierover vóór 19 
november duidelijkheid te verschaffen – wat in veel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

gevallen niet is gelukt. In de brief verdedigt ZN de zorgverze-
keraars onder meer met het argument dat juist die harde 
datum voor hen nadelig uitpakt in hun onderhandelingen 
met de ziekenhuizen, die niet aan een datum gebonden zijn. 
Volgens ZN zijn de ziekenhuizen echter medeverantwoor-
delijk voor het tijdig afsluiten van contracten. Daarnaast wijst 
ZN op de verkorting van de dbc’s, in gang gezet door de 
overheid. Omdat hierdoor producten en tarieven moeten 
worden aangepast, zorgt dit voor een tweede knelpunt in de 
onderhandelingen, waarin ook nog eens de discussie rondom 
het wel of niet vergoeden van dure geneesmiddelen 
meespeelt. 

Bron: zn.nl 

  
 

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/

