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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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Nu compleet systeem voor 

incontinentiemanagement.  

Nieuw: Aldanex 
Skin & Incontinent Cleanser 
 

BiologiQ begint het nieuwe jaar met 
de introductie van Aldanex Skin & 
Incontinent Cleanser, een vocht-
inbrengende huidreinigingsvloeistof, 
speciaal ontwikkeld als aanvulling op 
de succesvolle Aldanex Skin 
Protectant, BiologiQ’s eigen 
barrièrecrème op siliconenbasis.  

De Aldanex Skin & Incontinent 
Cleanser is pH-neutraal en heeft veel 
werkzame ingrediënten gemeen met 
de Aldanex Skin Protectant. Het is 
bestemd voor de dagelijkse reiniging 
van patiënten met incontinentiepro-

blemen of doorligwonden (t/m categorie 2). De milde 
cleanser is ideaal als voorbehandeling vóór het aanbrengen 
van Aldanex Skin Protectant.  
De handige 237 ml drijfgasloze 
sprayflacon maakt het mogelijk de 
cleanser zowel in schuimvorm als in 
nevelvorm aan te brengen. Na de 
Aldanex Skin Protectant is Aldanex 
Skin & Incontinent Cleanser het 
tweede product dat BiologiQ onder 
eigen label op de markt brengt. 

Ontwikkeld voor de dagelijkse praktijk 
Gebruikersgemak stond voorop bij de ontwikkeling van zowel 
de Aldanex cleanser als de Skin Protectant. De cleanser is 
eenvoudig en altijd goed gedoseerd aan te brengen op het te 
behandelen huidoppervlak in naar keuze spray- of foam-
vorm. Er hoeft geen water te worden toegevoegd of ernaast 
gebruikt. Na inwerking laat het product zich probleemloos 
verwijderen met behulp van een disposable doekje. Evenals 
Aldanex Skin Protectant is de cleanser vrij van toxische of 
andere schadelijke stoffen. Beide producten kunnen  

 

 

onafhankelijk van elkaar worden 
gebruikt, maar vormen juist in 
combinatie met elkaar een 
uiterst gebruiksvriendelijk en 
praktijkgericht systeem voor de 
dagelijkse verzorging van 
incontinente patiënten en 
vergelijkbare groepen, 
waaronder baby’s en peuters.   

Het Aldanex systeem is één van 
de meest kostenefficiënte 
oplossingen voor het 
behandelen en voorkomen van vocht gerelateerde 
huidproblemen, zoals Incontinence Associated Dermatitis 
(IAD), decubitus (t/m categorie 2), luieruitslag en intertrigo.  

Een aangepaste Nederlandstalige brochure over Aldanex is 
binnenkort beschikbaar. 

 

Granulox nu bij  
alle zorgverzekeraars  
‘op vergoeden’   

Inmiddels is bekend dat Granulox bij alle 
zorgverzekeraars voor vergoeding in 
aanmerking komt.  

Een vergoede status voor Granulox is belangrijk, omdat er 
steeds meer cases en ander onderzoek beschikbaar komen 
waaruit blijkt dat het product kan bijdragen aan snellere 
wondheling door het tegengaan van plaatselijke hypoxie 
(zuurstofgebrek) in stagnerende en complexe wonden.   
Eén applicatie met Granulox is al voldoende om een continu 
proces van zuurstofdiffusie 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 kan 
afzonderlijk worden ingezet, maar ook zeer goed worden 
gecombineerd met andere vormen van wondbehandeling. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans 
Willemsen, BiologiQ, tel. 055 – 368 44 60. 

 

Markt blij met lager BTW-tarief  
voor Biomonde® larven en BioBag®  

Vanuit de markt is positief gereageerd op de verlaging van 
het BTW-tarief op Biomonde maden en BioBag, die begin 
dit jaar inging. Beide producten zijn essentieel voor Larval … 

                                           Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg 

 .. Debridement Therapy (LDT), een vorm van biologisch 
debridement die steeds meer ingang vindt.  

 
 
 
 
 
 

De wijziging van het hoge BTW-tarief (21%) naar laag (6%) 
was een welkom neveneffect  van de nieuwe status van 
Biomonde larven als ’ongeregistreerd geneesmiddel’. 
BiologiQ directeur Hans Willemsen legt uit: “Voor zieken-
huizen en instellingen die de BTW op hun inkoopfacturen 
niet kunnen verrekenen, omdat ze zelf niet BTW-plichtig zijn, 
maakt het behoorlijk wat uit  als een product van BTW hoog 
naar BTW laag gaat. Voor deze categorie klanten zijn beide 
Biomonde producten in één keer 12,4 % goedkoper 
geworden. In een tijd waarin resistentie tegen antibiotica 
een steeds groter probleem wordt, is er meer belangstelling 
voor biologische alternatieven. Een dergelijk inkoopvoordeel 
kan de stap naar LDT dan extra aantrekkelijk maken.” 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans 
Willemsen, BiologiQ, tel. 055 – 368 44 60. 

 

BiologiQ: verhuizing dicht bij 
huis voor meer efficiency 
Begin deze maand is het BiologiQ hoofdkantoor verhuisd 

van Watermanstraat 66 naar Watermanstraat 72 in 
Apeldoorn.  

Alle overige gegevens (waaronder telefoon- en faxnummers 
en de postcode) zijn ongewijzigd gebleven. De verhuizing is 
ingegeven door efficiency-overwegingen. 
Dankzij de verplaatsing konden de BiologiQ afdelingen 
magazijn/expeditie en administratie eindelijk worden 
samengebracht onder één dak. Naast verhoging van de 
efficiency speelde ook een nóg betere dienstverlening aan 
klanten een rol, omdat de concentratie van alle vitale ‘back-
office’ onderdelen op één adres een verdere stroomlijning 
van het leveringsproces mogelijk maakt.  

 

Zorgpolis-checker laat zien wat 
gedekt is   

Sinds 1 januari kan ziekenhuispersoneel snel nagaan of een 
bepaalde geplande behandeling gedekt wordt door de 
zorgverzekering van de patiënt.  

 

 

 

De nieuwe ‘Inkijkvoorziening Polis’, zoals de zorgpolischecker 
officieel heet, geeft online inzicht of er eventueel extra 
kosten voor de patiënt zijn, omdat het ziekenhuis geen 
(volledig) contract heeft met zijn of haar zorgverzekeraar. 
Met name voor patiënten met een budgetpolis kan de 
polischecker onaangename financiële verrassingen vóór zijn. 
Voor het ziekenhuis kan de checker mogelijk tijdrovende –en 
lang niet altijd succesvolle- incassoprocedures voorkomen. 
Vooralsnog is de polischecker alleen geladen met gegevens 
over de diverse Nederlandse basisverzekeringen. VECOZO, de 
organisatie die onder meer namens Zorgverzekeraars 
Nederland de software ontwikkelde, werkt inmiddels aan 
een module voor alle aanvullende verzekeringen. Overigens 
geeft de polischecker geen inzicht in de exacte verzekerde 
bedragen. De ziekenhuismedewerker kan alleen zien of de 
patiënt een deel van de behandeling zelf moet bijbetalen. 

Bron: zorgvisie.nl 

 

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

2 februari 2016 
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.  

6 februari 2016 
Transmuraal Wondzorg Symposium Haaglanden. 
Thema: ‘Schoon genoeg?’. 
Locatie: Den Haag, De Haagse Hogeschool. 

10 maart 2016 
Wondsymposium Groene Hart Ziekenhuis Gouda. 
Locatie en meer info volgen. 

15 maart 2016 
Regionaal Wondsymposium MUMC.  
Thema: 'De huid in (vocht)balans’. 
Locatie: Maastricht, hotel Van der Valk. 

 
 

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/

