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Nieuw: 5-packs 
  

Kleinere 
verpakkings-
eenheden voor 
Oxyzyme en Iodozyme 
  
Sinds kort kan BiologiQ de producten Oxyzyme en 
Iodozyme ook leveren in verpakkingen van 5 stuks, in plaats 
van uitsluitend de 10-stuks verpakkingen tot nu toe.  

Hiermee komt BiologiQ tegemoet aan de vraag van 
zorgverzekeraars en andere inkopende partijen naar kleinere 
verpakkingen. Minder product per verpakkingseenheid is één 
van de manieren om de verspilling in de zorg te helpen terug-
dringen. Deze verspilling aanpakken is een prioriteit van de 
overheid, die vaste vorm kreeg in het Programma Aanpak 
verspilling in de zorg. Centraal hierin staat het Meldpunt 
Verspilling in de zorg, dat in 2013 van start ging. Het 
Meldpunt registreerde inmiddels al méér dan 21.000 
meldingen, wat wel aangeeft dat bezorgdheid om verspilling 
leeft bij zowel patiënten als zorgverleners. 
 

Oxyzyme en Iodozyme 
Deze innovatieve producten dragen bij aan snellere 
wondheling door verhoogde zuurstoftoevoer en 
gecontroleerde jodiumafgifte in de (vaak stagnerende of 
complexe) wond.  

Beide wonddressings bestaan uit twee hydrogel sheets, die 
samen een semi-occlusieve laag vormen. Eén sheet wordt 
direct op de wond geplaatst en bevat glucose en jodide (die 
hoeveelheid is groter in Iodozyme). In situ wordt hiermee de 
tweede sheet in contact gebracht, dat het enzym glucose 
oxidase bevat. Hierdoor komt een biochemisch proces op 
gang. De glucose oxidase trekt zuurstof uit de lucht aan, die 
wordt omgezet in een geringe hoeveelheid waterstof-
peroxide. Een deel daarvan gaat een reactie aan met de 
jodide, wat resulteert in de aanmaak van opgeloste zuurstof 
en jodium. De hogere zuurstofgraad bespoedigt de 
natuurlijke wondgenezing, terwijl de jodium bijdraagt aan 
het ontstekingsremmend effect. Ook bevorderen Oxyzyme 

 
 
 
 
 
 
en Iodozyme een blijvend vochtig wondmilieu en zorgen zij 
voor autolytisch debridement. 

Oxyzyme is nu verkrijgbaar in de maten 5 x 6,5 cm en 10 x 10 
cm. Iodozyme is alleen verkrijgbaar in het formaat 10 x 10 
cm. Op termijn zullen de 10 x 10 formaten in verpakkingen 
van 10 stuks uit de markt worden genomen.  

Ongeacht de bestelvariant komt zowel Oxyzyme als Iodozyme 
in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars. 
 

Veel belangstelling  
voor Aldanex op 
Negenmaandenbeurs 

Bijna 51.000 bezoekers trok de Negenmaandenbeurs, die 
van 25 februari tot en met 1 maart jl. werd gehouden in de 
Amsterdamse RAI. Het drukst was het tijdens de 
avondopenstelling op vrijdag 27 februari, met een record 
van méér dan tienduizend gescande entreekaarten.  

De Negenmaandenbeurs is het grootste 
jaarlijkse evenement van Nederland rondom de 
thema’s zwangerschap, baby’s en (aanstaand) 
ouderschap. Voor het eerst was BiologiQ 
vertegenwoordigd op een dergelijke 
consumentenbeurs, met een volledig aan 
Aldanex gewijde stand. Richting consument 
wordt het product met steeds meer succes gepromoot als de 
meer eigentijdse oplossing voor de behandeling en preventie 
van luieruitslag. Om jonge ouders de gelegenheid te bieden 
Aldanex direct online te kopen, is BiologiQ begin dit jaar de 
website www.aldanex.nl gestart.  
 

Terug voor meer  
Rob de Klijn, productspecialist 
voor de regio Zuid- en Oost 
Nederland, was één van de 
BiologiQ-mensen die elke dag 
aanwezig waren op de Aldanex-
stand. Hij kijkt terug op een 
verrassend positieve belevenis. 

“Dit was onze eerste beurservaring met een niet-
professionele doelgroep. Een totaal nieuwe markt voor ons, 
maar ontzettend leuk. Om te beginnen loopt er natuurlijk 
veel meer volk rond op zo’n publieksbeurs, ook al omdat 
gelijktijdig de Huishoudbeurs plaatsvond. Met een kaartje 
daarvoor kon je ook naar de Negenmaanden… 

                                          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. 
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Vervolg > 

…beurs. We hebben met zijn allen honderden gesprekken 
gevoerd. Mensen waren écht geïnteresseerd. Jonge moeders 
kennen het probleem natuurlijk. Met Aldanex moet je best 
wel iets uitleggen, het is nu eenmaal een ander concept dan 
bestaande producten op basis van zink of oliën en vetten. 
Wat mij opviel is dat veel ouders écht open staan voor iets 
nieuws, ook al omdat ze vaak minder goede ervaringen met 
bestaande producten hebben. Mooi voorbeeldje. De 
allereerste beursdag kwam er een jonge moeder langs. Haar 
kindje had nét behoorlijk last van luieruitslag, die niet 
overging met zinkzalf. Ze kocht een tube Aldanex aan de 
stand. In het weekend kwam ze terug, mét twee vriendinnen. 
De luieruitslag was binnen anderhalve dag zo goed als weg. 
Om voorbereid te zijn op een eventuele terugkeer kwam ze 
een voorraadje kopen, nét als haar vriendinnen! Kijk, zo’n 
reactie rechtstreeks van een gebruikster geeft je toch even 
het gevoel dat je dankbaar werk doet!” 

 

Zorgverzekering:  
meer overstappers dan 
vorig jaar  

Ruim 1,1 miljoen verzekerden zijn per 1 januari 2015 
veranderd van zorgverzekeraar. Dat brengt het uiteindelijke 
overstappercentage voor dit jaar op 6,8 procent, iets meer 
dan de 6,5 procent vorig jaar. Tot 1 februari van dit jaar 
konden verzekerden gebruik maken van hun wettelijk recht 
om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Ze moesten dan 
wél hun oude zorgpolis uiterlijk 31 december 2014 hebben 
opgezegd. 

Bron: zn.nl 

 

BiologiQ International: 

Aldanex nu ook op Malta   
 
Per 1 april a.s. is Aldanex ook verkrijgbaar in de eilandstaat 
Malta. De distributie daar wordt verzorgd door Technoline, 
een plaatselijke onderneming gespecialiseerd in medische 
technologie en farmaceutica.  

Deze week is één van de BiologiQ productspecialisten 
aanwezig op het Middellandse Zee-eiland voor een lezing 
over IAD, overige vochtletsels en decubituspreventie. 
Daarnaast staan er workshops en instructiesessies rondom 

 

 

 

 

 

de toepassing van Aldanex op het programma, waarvoor 
méér belangstelling bleek dan voorzien. Hoewel Malta en de 
bijbehorende eilanden minder dan een half miljoen vaste 
inwoners tellen, is het interessant als EU-land met 
traditioneel een springplankfunctie naar niet-Europese 
landen aan de Middellandse Zee. Daarnaast telt Malta 
relatief veel pensionado’s. 

 

Zorgtotaal 2015: 
Veel interesse in Aldanex 
tegen IAD 
 
Naar schatting rond de 15.000 zorgprofessionals bezochten 
Zorgtotaal 2015, de vakbeurs die van 18 tot en met 20 
maart jl. plaatsvond in de Utrechtse Jaarbeurs. BiologiQ 
verzorgde op uitnodiging het onderdeel ‘kennis, 
behandelen en voorkomen van incontinentieletsel’ tijdens 
het Skills-lab NU’91.  

Productspecialisten van BiologiQ 
demonstreerden hier wat Aldanex 
kan betekenen bij de dagelijkse 
behandeling en preventie van 
‘Incontinence Associated 
Dermatitis’ (IAD).  

Willem Masker, bij BiologiQ verantwoordelijk voor de regio 
West- en Noord Nederland, kijkt terug op drukke, maar 
vruchtbare dagen. “Ik was er ook bij op de 
Negenmaandenbeurs, maar dan merk je toch goed het 
verschil met een professionele doelgroep. Met name de 
professionals uit de thuiszorg en verpleeg- en 
verzorgingshuizen, die er daadwerkelijk dagelijks mee te 
maken hebben, kennen de  
incontinentieproblematiek maar al te goed. Ook de nadelen 
van veel bestaande producten zijn bekend, evenals de 
nieuwe technologie achter Aldanex. We hebben dan ook 
verrassend veel afspraken gemaakt, om collega’s op de 
werkplek met het Aldanexconcept te laten kennismaken. 
Daarnaast was er veel belangstelling van docenten van 
bijvoorbeeld ROC’s en leerling-verpleegkundigen. We 
hebben diverse uitnodigingen ontvangen om lessen te 
komen verzorgen. We zijn nu aan het kijken hoe we daaraan 
tegemoet kunnen komen.”  
 

                                          Lees verder op de volgende pagina > 
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Het Kenniscentrum op de website van BiologiQ bevat 
productinformatie, wetenschappelijke studies, 

onderzoeksresultaten en andere relevante informatie 
over alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma.  

Deze documentatie wordt voortdurend uitgebreid en 

geactualiseerd.  

Het  BiologiQ Kenniscentrum 
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Vakbonden tevreden 
over nieuwe cao 
ziekenhuizen 

Op 4 maart jl. konden de onderhandelaars eindelijk hun 
handtekening zetten onder een principeakkoord voor een 
nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers. Deze gaat met 
terugwerkende kracht in per 1 maart 2014 (de datum dat de 
vorige cao afliep) en geldt tot 1 januari 2017.  

Concreet krijgen ziekenhuismedewerkers die onder de cao 
vallen 1,5 procent loonsverhoging per 1 januari van dit jaar. 
Het uitblijven van een loonsverhoging vorig jaar wordt 
gecompenseerd met eenmalige uitkeringen van een half 
procent (met een minimum van 400 euro) in juli 2015 en 
nogmaals (maar nu met een minimum van 125 euro) in juli 
2016. In totaal kan de loonsverbetering oplopen tot 6,5 
procent over de looptijd van de cao.  

Doorbraak 

Verder is overeengekomen dat onregelmatigheidstoeslagen 
ook tijdens vakantie en verlof worden uitbetaald. Ander goed 
nieuws betreft de vervanging van de wachtgeldregeling door 
een ‘activeringsregeling’ en betere afspraken over scholing 
en flexpoolwerken. Hoewel het akkoord formeel nog moet 
worden goedgekeurd door de ziekenhuizen, zijn beide 
partijen positief. Onderhandelaar Elise Merlijn (foto) van 
Abvakabo FNV noemt de cao zelfs een ‘mooie doorbraak’ 
voor de 190.000 medewerkers in de ziekenhuissector. 
Intussen zijn op 17 maart jl. de onderhandelingen gestart 
voor een nieuwe cao Universitair Medisch Centra (UMC). De 
huidige cao loopt af op 1 april a.s. en geldt voor ruim 67.000 
ziekenhuismedewerkers. 

Bronnen: zorgvisie.nl, nu91-leden.nl, nvml.nl 

 

ANBO: ouderen 
kopen liever zelf 
mantelzorg in 

Onlangs deed ANBO, de 
belangenorganisatie van ouderen, onderzoek naar de 
houding van ouderen ten opzichte van mantelzorg. Daaruit 
blijkt dat een groot deel van hen bereid is hiervoor te 
betalen.  

Belangrijkste motief: men wil de (directe) omgeving niet tot 
last zijn. Door zelf mantelzorg op maat in te kopen blijft  

 

 

 

de regie in eigen hand. Veel ouderen beschikken 
tegenwoordig ook over de financiële middelen om diensten 
in te kopen. Ook kunnen de kinderen daartoe het initiatief 
nemen, omdat de factor ‘tijd’ voor hen vaak zwaarder weegt 
dan ‘geld’. Daarnaast speelt mee dat de nieuwe Wmo de 
mogelijkheid biedt van financiële steun voor het uitbesteden 
van mantelzorg. In bepaalde gevallen kan ingehuurde 
mantelzorg ook betaald worden vanuit een toegekend pgb 
(persoonsgebonden budget). 

Bron: handicapnieuws.net 

                                           

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

 

21 april 2015, 17.00 – 21.30 uur  
Regionaal Wondsymposium Netwerk wondzorg Midden-
Holland. Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, Gouda. 
Meer info: www.transmuraalnetwerk.nl  
BiologiQ aanwezig met het BiologiQ Wond Management 
Systeem. 

 
  

 
 

13 t/m 15 mei 2015 
EWMA 2015, 25th Conference of the European Wound 
Management Association. Londen, ExCel Centre 
In samenwerking met de Tissue Viability Society (VTS).  
BiologiQ deelt een paviljoen met partners   
Bfactory - Revamil en Oculus IS - Microdacyn Wound Care 
 
 

20 t/m 23 mei 2015 
7th International Symposium on the 
Diabetic Foot. Den Haag, World Forum.  
International Working Group on the 
Diabetic Foot,  
BiologiQ is aanwezig met Nanogen en Granulox, op een 
gezamenlijke stand (nr. 50)  met partners   
Bfactory - Revamil en Oculus IS - Microdacyn Wound Care 
 

 

www.BiologiQ.nl  Omdat de wonden de 
wereld nog niet uit zijn. 


