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Nieuwe inzichten:
combi Nanogen Aktiv +
Nanogen Aktigel meest
effectief - én kostenefficiënt
Er komt steeds meer inzicht in de effectiviteit en
kostenefficiency van de nog relatief nieuwe
systeemcombinatie Nanogen Aktiv en Nanogen Aktigel.
Afgelopen maand zijn de
productspecialisten van
BiologiQ bijgeschoold en
bijgepraat over de
ervaringen met Nanogen in
landen die Nederland vóór
gingen.
Zo verzorgde Nanogenpionier dr. Naz Wahab
(University Medical Center,
Las Vegas, VS) een training voor het BiologiQ-team. Zij legde
veel nadruk op het in combinatie gebruiken van Nanogen
Aktigel en Nanogen Aktiv wond-dressings. Juist die
combinatie zorgt voor een aanzienlijke versnelling van de
wondheling, door de gelijktijdige intensieve werking van
binnenuit en van buitenaf. Eerst dient de Aktigel te worden
aangebracht. Deze trekt na ongeveer 4 minuten in het
weefsel om daar langdurig actief te blijven. De over de wond
geplaatste Aktiv sheet geeft vervolgens van buitenaf de
werkzame stoffen af. Tevens fungeert de Aktiv als een matrix
voor celmigratie. BiologiQ productspecialist Rob de Klijn: “Je
kunt bijna spreken van een 1 + 1 = 3 effect”.

Nederlandse wondverpleegkundigen enthousiast
Intussen is Nanogen ook in Nederland bezig aan een snelle
opmars. Rob: “Ik hoor bijna alleen succesverhalen. Ook
vernemen wij vanuit de markt dat er tussen wondverpleegkundigen onderling al volop over gesproken wordt – in
positieve zin.”
Monique van Gerwen, wondconsulente in het Maxima
Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven, drukt het zo uit:
“Bij complexe wonden zie ik met Nanogen Aktiv en Nanogen
Aktigel duidelijk een verbetering in de wondgenezing en
versnelling van het helingsproces.” Waaraan Rob toevoegt:

“BiologiQ is zeer actief bezig met het verduurzamen van het
productaanbod. Ik ben daarom erg blij met een 100%
plantaardig product als Nanogen, dat naar volle
tevredenheid door onze klanten wordt toegepast.”

Groen én
kostenefficiënt
Uit Groot-Brittannië,
waar Nanogen al
eerder was
geïntroduceerd,
komen vergelijkbare
geluiden. In een
recente poster over Nanogen met de veelzeggende titel
Going Green – The Natural Way Using Plant Stem Cells,
besteden twee Britse wondverpleegkundigen aandacht aan
het kostenaspect. Voor een groot aantal wondsoorten
berekenden zij precies de besparing die een behandeling met
Nanogen kan opleveren in relatie tot meer traditionele (en
vaak niet effectieve) wondtherapieën. Ook rapporteren zij
dat patiënten na één behandeling met Nanogen Aktiv zélf
gingen vragen om het product, omdat zij snel na het
aanbrengen van de sheet veel minder pijn voelden. Het
nieuws verspreidde zich snel, wat ertoe leidde dat zelfs
patiënten die nog niet met Nanogen werden behandeld om
‘dat toverpapiertje’ vroegen, een verwijzing naar het dunne
Nanogen Aktiv membraan. De Britse wondprofessionals
concluderen dan ook dat Nanogen Aktiv “een significant
effect heeft op het kickstarten van moeilijk of niet genezende
wonden.” Daarnaast noemen zij Nanogen ‘onbetwistbaar
kostenefficiënt’ en roemen zij de aanmerkelijke verbetering
in de leefkwaliteit van patiënten, die soms al lange tijd
hebben geworsteld met wonden die niet reageren op
standaard behandelingen.
De poster is inmiddels toegevoegd aan het BiologiQ
Kenniscentrum (HOME -> Nanogen -> Kenniscentrum).

Nieuw: online ‘Larval Academy’
voor wondprofessionals
Sinds kort kunnen Nederlandse artsen, verpleegkundigen,
podotherapeuten en andere wondzorgprofessionals hun
kennis van LDT Larventherapie verdiepen met een
kosteloze online cursus aan de nieuwe Larval Academy.
Via diverse e-Learning modules kunnen
cursisten zich vertrouwd maken met alle
aspecten van LDT (Larval Debridement
Therapy). Bijvoorbeeld het gebruik van
LDT als methode voor biologisch debridement, hoe en
waarom LDT effectief is, welke wonden ervoor in aanmerking
komen en de communicatie over LDT met patiënten en
collega’s. De cursus wordt gegeven in het Engels, is samen- …
Lees verder op de volgende pagina >
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Totaalconcept in Actief Wond Management

Veilige oplossingen voor Wondgenezing
en Infectiebestrijding

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 >

Granulox nu ook verkrijgbaar in België

.. gesteld door deskundigen op het gebied van LDT en kan
worden afgesloten met een certificaat. In Groot-Brittannië
levert een afgeronde deelname aan de Larval Academy al
verpleegkundige accreditatiepunten op. Het is nog niet
bekend of dit ook gaat gelden voor Nederlandse cursisten.

Dit voorjaar is Hospithera, de Brusselse leverancier in
medische hulpmiddelen en partner van BiologiQ in België,
gestart met de verkoop van Granulox.

Geïnteresseerden in kosteloze deelname aan de online Larval
Academy cursus kunnen zich opgeven bij Hans Willemsen,
BiologiQ, tel. 055 – 368 44 50 of via de BiologiQ
productspecialist voor hun regio.

Minder
zorginvesteringen
in 2014
Vorig jaar investeerden Nederlandse zorgorganisaties ruim 42
procent minder dan in 2013. Dat blijkt uit het jaarverslag over
2014 van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ).

In 2013 verleende het WFZ nog voor 754 miljoen euro aan
garanties, in 2014 nog maar voor 436 miljoen euro.
Daarnaast was ook het totaal van alle uitstaande garanties
met 2,2 procent teruggelopen van 8.695 miljoen euro in
2013 naar 8.506 miljoen euro in 2014.
Een opvallende trendbreuk, want sinds de oprichting van het
WFZ in 1999 was de garantie-omvang elk jaar toegenomen.
Dat het minder gaat in de zorg blijkt ook uit het hogere
aantal zorginstellingen dat onder financieel toezicht staat.
Het WFZ noemt twee oorzaken: de onzekere (ook financiële)
vooruitzichten in de zorg en een kritischer houding van de
banken én het WFZ ten aanzien van investeringsplannen en
leningaanvragen.
Het WFZ is een overheidsinstantie die garanties afgeeft voor
leningen aan zorgorganisaties, waardoor deze als regel
goedkoper kunnen lenen op de geldmarkt. Daarnaast heeft
het WFZ tot taak te waken over de continuïteit van de
zorgfinanciering en daarmee indirect van de zorgverlening.
Ook probeert het WFZ het financieel management bij de
zorginstellingen te verbeteren.
Bron: wfz.nl

Evenmin als in Nederland komt het product daar voor
vergoeding in aanmerking, maar Belgen zijn veel meer
gewend zelf te betalen voor effectieve middelen. Gezien de
zeer positieve ervaringen met Granulox in Duitsland en
Nederland voegde Hospithera het product graag toe aan het
leveringsgamma. Om dezelfde reden opende BiologiQ vorige
maand een direct online verkoopkanaal voor Granulox in
Nederland, waar behandelaars en patiënten rechtstreeks de
Granulox hemoglobinespray in 6ml spuitflacon bestellen.

Kleinere Granulox 6 ml
verpakking.
Nu online te bestellen
op de BiologiQ website
De BiologiQ website www.biologiq.nl is
onlangs uitgebreid met een ‘button’
WEBSHOP, te vinden linksboven op de
homepage.
De Granulox webshop is voorzien van bestel- en
betaalinstructies. Het product wordt helaas op dit moment
niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars.

www.BiologiQ.nl > WEBSHOP

Oxyzyme 5 x 6,5cm
dressings tijdelijk
niet leverbaar
Archimed, de Britse producent van
Oxyzyme en Iodozyme, laat weten dat de Oxyzyme
wonddressings voorlopig niet leverbaar zijn in het formaat
5 x 6,5 cm.
Geadviseerd wordt gebruik te maken van de 10 x 10 cm
Oxyzyme dressings in 5-stuksverpakking. Deze is ruim op
voorraad en normaal leverbaar.
Lees verder op de volgende pagina >
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Het BiologiQ Kenniscentrum

Nieuw deze maand in het Kenniscentrum:

oplossingen voor Wondgenezing
en Infectiebestrijding

* Leak K & Johnson S, Going Green – The Natural Way
Using Plant Stem Cells, Poster, Doncaster and Bassetlaw
Hospitals/NHS Foundation Trust, 2015
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Zorgkosten licht
gestegen in 2014
Eind vorige maand kwam het CBS met de
jaarlijkse ‘kerncijfers’ voor de zorguitgaven.
Daaruit blijkt dat de medische zorg ons in 2014 bijna twee
procent (1,8%) méér kostte dan in het jaar daarvoor.
Die stijging is vooral toe te schrijven aan hogere uitgaven aan
de huisarts, welzijn en maatschappelijke diensten. De kosten
voor geneesmiddelen bleven gelijk. In totaal gaf Nederland in
2015 bijna 95 miljard euro uit aan de zorg, wat neerkomt op
5.630 euro per persoon: 79 euro méér dan in 2013.
Uitgedrukt als percentage van ons bruto binnenlands
product (bnp) lopen we daarmee aardig in de pas met
omringende landen als België, Duitsland en Frankrijk. De
bescheiden stijging betekent een voortzetting van de trend
naar minder explosieve kostenstijgingen, die vanaf 2008
zichtbaar is. Het op kostenbeheersing gerichte beleid lijkt dus
(enig) effect te hebben. Met een plus van 6 procent waren de
huisartsenpraktijken vorig jaar de grootste stijgers qua
kosten. Dat is echter voor een flink deel te verklaren uit een
verplaatsing van zorgaanbod (o.a. ggz-praktijkondersteuning)
van ziekenhuizen en specialisten naar de eerstelijnszorg.
Daarnaast gingen de huisartstarieven omhoog. De uitgaven
aan ziekenhuizen en medische specialistenpraktijken stegen
in 2014 met 2,1 procent. Deze kostenpost was goed voor 26
miljard euro, iets meer dan een kwart van de totale
zorguitgaven.
Bron: cbs.nl

BiologiQ zet groot in op
Nanogen
De gunstige ervaringen met
Nanogen en de positieve manier
waarop zowel Nanogen Aktiv als
Nanogen Aktigel worden
ontvangen door wondzorgprofessionals waren aanleiding
voor BiologiQ om de
ondersteuning op een hoger plan
te tillen.
Deze maand ging een advertentiecampagne van start met
plaatsingen in zowel het WCS Nieuws als het Nederlands
Tijdschrift voor Wondzorg (NTVW). De campagne bestaat uit
vier verschillende vakbladadvertenties, waarin steeds een
andere casus wordt beschreven, variërend van een veneuze

ulcus tot een chirurgische wond. Tevens werd de nieuwe
Nanogen productbrochure (6 pagina’s) als bijlage
meegezonden met de laatste aflevering van het WCS Nieuws,
dat deze week bij tegen de 2.000 wondzorgprofessionals op
de mat viel. Behalve informatie over werking en toepassing
van beide Nanogen producten en de noodzakelijke
productinformatie, bevat de brochure een korte beschrijving
van het voorspoedige behandelverloop met Nanogen van
uiteenlopende wonden die eerder niet of slecht reageerden
op andere therapieën.

Zorgwerkers mogelijk
recht op achterstallige
ORT
Ziekenhuispersoneel en werkers in andere zorginstellingen
hebben mogelijk jarenlang te weinig onregelmatigheidstoeslag (ORT) uitbetaald gekregen, stelt vakbond NU’91.
Dit naar aanleiding van een recente uitspraak door de
rechtbank Den Haag. De bal was aan het rollen gebracht door
een verpleegkundige van het Haga Ziekenhuis, die met
terugwerkende kracht ORT opeiste over alle perioden dat zij
met vakantie of verlof was. De rechter gaf haar gelijk op
grond van een eerdere uitspraak van het Europese Hof van
Justitie. Daarin werd geoordeeld dat de ORT gezien moet
worden als onderdeel van het salaris en dus doorbetaald
moet worden tijdens vakantie en verlof. Omdat Nederland
een EU-land is, acht de Nederlandse rechter de Europese
uitspraak ook van toepassing op ons land. Het Haga werd
veroordeeld tot betaling van de achterstallige ORT over vijf
jaar. Als de uitspraak overeind blijft en alle betrokken
zorgwerkers een soortgelijke claim gaan indienen, zou het de
zorgwerkgevers minstens 150 miljoen euro kunnen kosten,
becijferde NU’91. In een later bericht op de eigen website
benadrukt NU’91 dat het aan individuele zorgwerkers is om
eventuele achterstallige ORT te claimen; er is dus geen
sprake van een collectieve actie. Er kan ook alleen achterstallige ORT worden geclaimd over de vijf jaar voorafgaand
aan 1 januari 2015. Op die datum ging de nieuwe cao
ziekenhuizen in, waarin de ORT tijdens verlof wél is geregeld.
Bron: nu91-leden.nl

Congresagenda
Tot na de zomer staan er geen vakbijeenkomsten op de
agenda waarop BiologiQ is vertegenwoordigd.

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