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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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Nieuwe verpakkingslijn 
voor Revamil    
Deze maand introduceerde Bfactory de nieuwe 
verpakkingslijn van Revamil, het merk waaronder het 
bedrijf verschillende huid- en wondzorgproducten op 
honingbasis op de markt brengt. 

Bij de ‘upgrading’ liet de 
producent zich leiden door 
verschillende uitgangspunten. 
Zo moesten de nieuwe 
verpakkingen herkenbaar en 
fris blijven en de verschillen 
tussen de producten 
duidelijker naar voren komen. 
Daarnaast moest de 
onderscheidende uitstraling 
van het merk Revamil 
behouden blijven of versterkt worden. Het belangrijkste 
verschil met de oude verpakking: de rennende rode 
mannetjesfiguur in een honingraat is verdwenen 

Overgangsperiode 
Voor het BiologiQ leveringsprogramma is de restyling 
relevant voor Revamil Wound Dressings, Collagen Wound 
Dressing, Melginate Wound Dressing en Revamil Gel in tube 
en ‘single dose’ verpakking. Hiervan worden de wondver-
banden (de drie eerstgenoemde producten) vergoed door de 
zorgverzekeraars. Alle Revamil producten zijn op basis van 
honing met een constant hoog enzymgehalte, gewonnen van 
een speciaal geselecteerd en onder gecontroleerde omstan-
digheden gehouden bijenvolk. De geleidelijke (‘slow release’) 
afgifte van de enzymen draagt mede bij aan de langdurige 
antibacteriële bescherming van Revamil. In verband met 
voorraadvorming kunnen gedurende een overgangsperiode 
nog Revamil producten worden uitgeleverd in de oude 
verpakking. 

 

Nieuwe studie onderschrijft 
relatie vochtletsel - decubitus 

Er bestaat een waarschijnlijk verband tussen (de belang-
rijkste etiologische factoren van) AID (Incontinence 

 

 

 
 

 
Associated Dermatitis) en decubitus, is de conclusie van een  
recente literatuurstudie in het vaktijdschrift Research in 
Nursing & Health.  

In A Systematic Review and Meta-Analysis of Incontinence-                      
Associated Dermatitis, Incontinence, and Moisture as Risk 
Factors for Pressure Ulcer Development (Wiley Periodicals, 
2014) inventariseerden Dimitri Beeckman en zijn co-auteurs 
de bevindingen in 58 gepubliceerde studies over dit onder-
werp. In de meeste (86%) daarvan was sprake van een 
significante relatie tussen urine-incontinentie of vergelijk-
bare variabele (overig vochtletsel) en het ontstaan van 
doorligwonden. Deze uitkomst zal weinig verbazing wekken 
bij (wond)verpleegkundigen in zorg- en verpleeghuizen en 
andere ervaringsdeskundigen. 

Vochtletsel                       Decubitus en vochtletsel                     

Autoriteit 
In de productdocumentatie van BiologiQ voor Aldanex wordt 
al langer uitgegaan van het belang van effectief 
incontinentiemanagement als één van de manieren om het 
ontstaan van decubitus (t/m categorie 2) terug te dringen. 
Het artikel lijkt daarvoor nu een theoretische onderbouwing 
en legitimatie te bieden, ook al omdat Prof. dr. Dimitri 
Beeckman internationaal geldt als een autoriteit op het 
gebied van huidzorg (decubitus, incontinentie-geassocieerde 
dermatitis, wondzorg), chronische zorg, voedingszorg en 
implementatie. Prof. dr. Beeckman is als docent verbonden 
aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en 
Vroedkunde van de Universiteit van Gent (B), een aanstelling 
die hij combineert met een academische opdracht aan King’s 
College London (UK) en een onderzoeksopdracht aan de 
Arteveldehogeschool (Gent).  

Het genoemde artikel is inmiddels integraal opgenomen in 
het Kenniscentrum op de BiologiQ website (home -> Aldanex -
> Kenniscentrum). 

Veel respons op Aldanex 
mailing  
De belangstelling onder zorgprofessionals voor Aldanex, als 
kostenefficiënt alternatief voor bestaande producten in de 
markt, neemt sterk toe. Aldanex is speciaal ontwikkeld  ….      

                                           Lees verder op de volgende pagina > 
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.. voor de behandeling en preventie van IAD, vochtletsel, 
decubitus (t/m cat. 2) en smetten.  

Deze maand leverde een mailing aan 
honderden Nederlandse 
Verpleegkundig Specialisten, 
(wond)verpleegkundigen, inkopers en 
incontinentieverpleegkundigen een 
verrassend hoog aantal reacties op. 
Alle respondenten maakten gebruik 
van het sample-aanbod om kennis te 
maken met het product. Binnenkort 
zullen er voor Aldanex ook 
advertenties verschijnen in de vakbladen. Aldanex is een 
eigen label van BiologiQ, dat volgens strenge specificaties 
wordt vervaardigd door BioMed Laboratories (VS). 
 
Heeft u de mailing gemist, maar heeft u belangstelling voor 
een proefpakket Aldanex om het product in uw eigen 
werkomgeving uit te proberen? Neem dan contact op met de 
BiologiQ productdeskundige voor uw regio of bel 055 – 368 
44 50. 

 

Wondzorgprofessionals 
enthousiast over 
Nanogen 

Ruim een maand na de introductie en 
eerste leveringen blijken Nanogen 
Aktiv en Nanogen Aktiv zeer positief 
ontvangen te worden door 
Nederlandse wondprofessionals. 

 “Verbazingwekkend’’, was het oordeel van één van hen, een 
reactie die in lijn is met de bevindingen op de Britse markt. 
Daar werden al eerder ‘verrassende resultaten’ met Nanogen 
gemeld. BiologiQ directeur Hans Willemsen: “Ook wij zijn 
enthousiast, zowel over de eerste verkopen van Nanogen, als 
over de positieve feedback van gebruikers. Hoewel we al 
gunstige geluiden hadden gehoord uit het buitenland, was 
het voor ons toch afwachten wat Nanogen hier zou doen. 
Het is een compleet nieuw en uniek product van 
plantaardige oorsprong, waaraan nog weinig studies zijn 
gewijd. Daar gaat overigens nu verandering in komen. In 
Groot-Brittannië, waar het product al eerder op de markt 
was, is men inmiddels begonnen met een studieprogramma  

 

 

onder leiding van een gerenommeerde Britse onderzoeks-
arts. Misschien kunnen we al op EWMA 2015 hier iets van 
laten zien.” Nanogen Aktiv is een afdekkend product voor de 
behandeling van (geïnfecteerde) chronische en/of complexe 
wonden. Op de wond draagt het bij aan herstel van de 
extracellulaire matrix (ECM) en daarmee aan versnelde 
granulatie. In gelvorm (Nanogen Aktigel) is Nanogen tevens 
inzetbaar in de epithelialisatiefase. Beide producten komen 
in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.  

 

BiologiQ International breidt 
verder uit   

Granulox in Belgie verkrijgbaar 
Sinds kort is Granulox ook verkrijgbaar in België. BiologiQ  
en producent SastoMed (D) werken hiervoor samen met 
Hospithera in Brussel, een prominente Belgische 
groothandel op het gebied van medische hulpmiddelen.  

Aldanex nu ook in Italië en Ierland 
Afgelopen maanden sloot  BiologiQ ook al een samen-
werkingsovereenkomst met Sini-Medik in Imst (Oostenrijk), 
voor de distributie van Aldanex  in Italië en met BioFact 
Pharma Ltd.  voor de Republiek Ierland. 

 

Nieuwe beleidsregel NZa voor 
diabetes voetzorg   
  

Enige tijd geleden kwam de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
met een circulaire, waarin de 
nieuwe prestaties en vergoe-
dingen voor de voetzorg van diabetes mellitus patiënten 
worden vastgesteld.  

De nieuwe beleidsregel is gebaseerd op de 
voetzorgclassificatie die het Zorginstituut Nederland (ZIN) 
eind vorig jaar opstelde, om duidelijk te maken welke 
voetzorg wel en welke niet valt onder ‘zorg zoals huisartsen 
en of medisch specialisten die plegen te bieden’. Volgens de 
duiding van het ZIN valt elke vorm van voetzorg die voldoet 
aan de voorwaarden van het ZIN onder de basisverzekerde 
zorg, als deze geleverd wordt door gekwalificeerde voet-
zorgaanbieders. In de praktijk betekent dit dat podothera-
peuten voortaan op basis van de nieuwe prestatiecode 
rechtstreeks kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Dit 
geldt met name als er geen sprake is van ketenzorg, waarin … 

                                           Lees verder op de volgende pagina > 
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.. de huisarts fungeert als ‘hoofdaannemer’. De beleidsregel 
is prestatiegericht opgesteld, wat podotherapeuten de 
mogelijkheid geeft per patiënt een individueel behandelplan 
op te stellen. Dit voorkomt mogelijke conflicten met 
huisartsen over uurtarieven en aantallen behandelingen. 

Vier zorgprofielen 
In de nieuwe opzet bestaat de module voetzorg uit vier 
‘zorgprofielen’. Voor elk profiel is een vast bedrag per jaar 
vastgesteld, dat de podotherapeut ontvangt voor de totale 
prestatie, dus niet per verrichting of behandeling.  
De zorgprofielen sluiten nauw aan op de nieuwe zorgmodule 
Preventie van Diabetische Ulcera 2014 van de Nederlandse 
Vereniging van Podotherapeuten en diabetespodotherapeu-
ten (NVvP) en Provoet, de branchevereniging van pedicures. 
Daarin staat het voorkomen van wonden en amputaties 
voorop. Voor zorgverzekeraars heeft de nieuwe regel 
consequenties voor het inkoopbeleid. Dit zal er in 
toenemende mate op gericht zijn voetzorg ‘buiten de keten’ 
in te kopen, rechtstreeks bij de podotherapeut. 

Bronnen: De Eerstelijns (oktober 2014), circulaire NZa. 

 
Nursing Experience: Aldanex 
gepresenteerd aan 
verpleegkundigen  

Tijdens de Nursing Experience op 2 
en 3 december in Ede (ReeHorst) is 
BiologiQ aanwezig met een 
uitsluitend aan Aldanex gewijde 
informatiestand.  

Voor deze benadering is bewust 
gekozen, omdat de Experience alle 
facetten van de verpleegkunde 
bestrijkt en Aldanex één van de meest algemeen toepasbare 
producten in het BiologiQ productgamma is. Het product is 
onder meer ontwikkeld voor de behandeling en preventie 
van incontinentie-gerelateerd huidletsel (IAD, Incontinence 
Associated Dermatitis), overige vochtletsels en decubitus tot 
en met categorie 2. Allemaal verschijnselen waarmee de 
meeste verpleegkundigen in hun dagelijkse praktijk mee te 
maken kunnen krijgen. Overigens nemen wond- en 
decubituszorg een prominente plaats in binnen het drukke 
programma van workshops tijdens Nursing Experience. Op 
beide dagen is er een drieluik ‘Wondgenezing’; drie 
workshops gewijd aan respectievelijk Wondzorg vanuit  

 
 
 

 
 
historisch perspectief, Wondbehandeling vanuit 
wetenschappelijk perspectief  en Wondbehandeling vanuit 
biologisch perspectief.  Daarnaast is er op beide dagen een 
workshop gewijd aan de behandeling van decubitus. 

Kostenefficiënt alternatief 
Aldanex is een viskeus, niet-vet, zacht, geur- en zinkvrij 
product op siliconenbasis, dat bijdraagt aan het intact 
houden, c.q. herstellen van de natuurlijke beschermlaag van 
de huid. Aldanex  hecht uitstekend op zowel droge als 
vochtige huid, waar het langdurig bescherming biedt tegen 
de inwerking van agressieve stoffen (in bijvoorbeeld urine en 
feces) en infectieveroorzakers van buitenaf. 
Door de laagdrempelige toepassingsmogelijkheden en sterk 
concurrerende prijsstelling biedt Aldanex een kostenefficiënt 
alternatief voor de dagelijkse verzorging en behandeling van 
incontinente patiënten en andere voor vochtletsel kwetsbare 
groepen. 

CBS: anesthesisten best betaalde 
specialisten in 2012 

Deze maand publiceerde het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
gegevens over de winsten van 
zelfstandig werkende artsen in 2012, 
het laatst verwerkte jaar.  

De bijna 500 in Nederland werkzame 
anesthesisten waren volgens het CBS 
de best betaalde specialisten, met een gemiddelde winst van 
215.000 euro. Zij worden op de voet gevolgd door artsen 
werkzaam op het gebied van de maag-, darm en leverziekten 
(209.700 euro) en chirurgen (209.300 euro). Gemiddeld 
bedroeg de winst van de 5.605 medisch specialisten dat jaar 
190.300 euro. Ter vergelijking: de meer dan 8.000 zelfstandig 
werkende huisartsen in Nederland realiseerden in 2012 een 
winst van gemiddeld 117.700 euro. De 5.385 zelfstandig 
werkende tandartsen moesten met gemiddeld 114.700 euro 
genoegen nemen.        

Bron: cbs.nl 

 

Nederlanders 
tevreden maar ook 
bezorgd over zorg 

Onder de noemer: Zorgverzekeraars 
in Nederland/Themameting: Zicht op goede zorg 
publiceerde marktonderzoeksbureau Veldkamp vorige …  

                                        Lees verder op de volgende pagina > 
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D.Beeckman et al, A Systematic Review and Meta-Analysis of 
Incontinence-Associated Dermatitis, Incontinence, and 

Moisture as Risk Factors for Pressure Ulcer Development, 
Research in Nursing & Health, Wiley Periodicals, 2014. 

 
 Zie redactioneel artikel Nieuwe studie onderschrijft relatie 

vochtletsel – decubitus. 

NIEUW deze maand in het   
BiologiQ Kenniscentrum 
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.. maand de  uitkomst van een onderzoek naar de 
waardering van Nederlanders voor de zorg in ons land.  

Volgens ruim de helft van de 826 ondervraagde 
zorgconsumenten bestaan er grote kwaliteitsverschillen 
tussen de zorgverleners onderling. Van de 413 ondervraagde 
zorgverleners was 40% het eens met deze stelling.  
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en gepresenteerd tijdens 
het congres Zorg NL 2014 op 3 november jl. Het rapport van 
Veldkamp bevat nog veel meer interessante bevindingen. Zo 
is driekwart van de Nederlanders tevreden over de 
keuzemogelijkheden bij het uitzoeken van zorgverleners; in 
de helft van de gevallen maakt de zorgverzekerde die keuze 
zelf. 

Ergernissen top-3   
Een ruime meerderheid van alle ondervraagden denkt dat 
‘prijs’ het zwaarst weegt bij de contractering van 
zorgverleners door de zorgverzekeraars. Zij zouden liever 
meer aandacht zien voor kwaliteit en veiligheid. Ook de top-3 
van ‘belangrijkste problemen’ in de ogen van het publiek is 
de moeite waard. Op nummer 1 staan de bezuinigingen in de 
gezondheidszorg. Dit is een heet hangijzer voor 51% van de 
ondervraagde zorgconsumenten en voor 61% van de 
zorgverleners. Iets meer dan de helft van het publiek zet het 
te hoge eigen risico op de tweede plaats. De derde plaats 
wordt ingenomen door onvrede over de (te) hoge salarissen 
van de zorgbestuurders. De helft van de Nederlanders stoort 
zich hieraan, tegenover 53% van de zorgverleners. 

Bronnen: zn.nl, veldkamp.net 

 

Zorgpremies 2015 makkelijker te 
vergelijken 

In de huidige overstapronde hebben 
de Nederlandse zorgverzekeraars 
voor het eerst afgesproken om de 
opbouw van de premie voor hun 
basisverzekering zoveel mogelijk op dezelfde manier 
inzichtelijk te maken. 

Deze uniformering moet het mede mogelijk maken dat 
zorgverzekeraars duidelijker maatschappelijk verantwoorden 
hoe hun premies tot stand zijn gekomen. Daarbij spelen ook 
bedrijfsresultaten in voorgaande jaren mee. Het 
leeuwendeel van de basispremie wordt bepaald door de 
zogenaamde rekenpremie, het bedrag dat de minister van  

 

 

 

 

 

 

VWS nodig heeft om de verwachte zorgkosten te kunnen 
betalen. De speelruimte die voor de zorgverzekeraars 
overblijft wordt gevormd door hun bedrijfskosten en hun 
financiële reserves – of gebrek daaraan.  
Bijna alle zorgverzekeraars zijn coöperaties of onderlinge 
waarborgmaatschappijen zonder winstdoelstelling. Hun 
ondernemerschap en onderlinge concurrentie moeten 
gericht zijn op het bieden van betere en meer betaalbare 
zorg. Eventuele overwinsten moeten daarom aan de zorg ten 
goede komen of aan de verzekerden worden teruggegeven 
in de vorm van premiekortingen. 

Bron: zn.nl 

 

Congresagenda 
De komende maanden is BiologiQ aanwezig op 
verschillende vakbijeenkomsten.  

2 en 3 december 2014 
Nursing Experience,  
ReeHorst, Ede  
Georganiseerd door het vaktijdschrift Nursing. Opgezet om 
zorgprofessionals op de hoogte te brengen van de 
allerlaatste ontwikkelingen binnen de zorg. Met o.a. 
interactieve workshops, praktijksessies en het Skills Lab. 
BiologiQ is aanwezig met speciale Aldanex-stand (zie 
redactioneel artikel). 

4 december 2014 
Hét Wondzorgcongres,  
ReeHorst, Ede (aansluitend op vorige evenement). 
Onderwerpen onder meer: Diversiteit wonden (diagnose en 
behandeling); Wondpijn; Oncologische Wondzorg en Ulcus 
cruris venosum. Daarnaast zijn een zestal ‘verdiepingssessies’ 
gepland, die deels aansluiten op de programmaonder-
werpen. BiologiQ is aanwezig met het BiologiQ Wond 
Management Systeem. 

 

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/

