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Zorgverzekeraars:  
vergeet aanvraagformulier niet  

Per 1 april 2011 is het verstrekkingenbeleid van de 

Nederlandse zorgverzekeraars verscherpt.  

Met name wordt vanaf deze datum weer streng de hand 

gehouden aan de regel dat  verbandmiddelen voor acute en 

kortdurende wondzorg niet worden vergoed.   

Alleen wondzorgproducten voor chronische wondzorg  

(langer dan 14 - 21 dagen) komen daarvoor in aanmerking, 

mits de behandelend arts daarvoor vooraf een 

aanvraagformulier van Zorgverzekeraars Nederland heeft 

ingevuld. De maatregel geldt voor alle wondzorgproducten 

van de in Nederland actieve aanbieders. Het is van groot 

belang dat behandelaars het aanvraagformulier tijdig 

invullen, omdat anders de patiënt de kosten uit eigen zak 

moet betalen. 

Het aanvraagformulier is te downloaden op de site van de 

Zorgverzekeraars: www.zn.nl . U kunt het ook downloaden 

vanaf de homepage van www.BiologiQ.nl  

 

 

CVZ gaat wondmarkt  
inventariseren  

Het College voor Zorgverzekeringen is via een open 

aanbesteding op zoek naar een onderzoeksbureau om de 

markt van wondverzorgingsmiddelen te inventariseren. 

De bevindingen van dit onderzoek zullen worden gebruikt 

om tot een mogelijke aanpassing van de wet- en regelgeving 

over 'verbandmiddelen' te komen. De belangrijkste vraag die 

het nog niet bekende bureau moet beantwoorden luidt: 

"Welke materialen worden er in de huidige praktijk gebruikt 

bij complexe wondzorg en welke evidence ligt daaraan ten 

grondslag?" De inschrijving is gesloten op 28 maart 2011. Het 

rapport moet uiterlijk 1 april 2012 klaar zijn.  

 

De onderzoeksopdracht van het CVZ groeit rechtstreeks 

voort uit de vele reacties op het in 2010 beperkte 

vergoedingenbeleid van het CVZ. Direct gevolg daarvan was  

dat een aantal wondgels, -zalven en -crèmes op honingbasis  

 

 

 

 

 

 

 

 

niet langer vergoed worden door de zorgverzekeraars.  

Ook het  conceptrapport van het CVZ en de daarin 

gehanteerde term 'verband' riepen veel vragen op bij 

organisaties als WCS, Nefemed, NOVW en V&VN 

Wondconsulenten. Zij bepleiten de meer op de moderne 

praktijk en technologie afgestemde term  'wondzorg-

producten'. Met het nu aangekondigde onderzoek lost het 

CVZ de belofte in die eind 2010 werd gedaan om de huidige 

wondzorgpraktijk nader te verkennen, alvorens een definitief 

standpunt in te nemen (zie BiologiQ Nieuwsbrief december 

2010). 

 

 

BiologiQ bij Dermacyn 
en Revamil op EWMA 
Standnr. 16 
 
'Common Voice - Common Rights' is het thema van EWMA 

2011, het 21e congres van de European Wound 

Management Association (EWMA), dat van 25 tot en met 27 

mei a.s. wordt gehouden in het Square Brussels Meeting 

Centre in de Belgische hoofdstad. Meer dan 2.000 

deskundigen, behandelaars en vertegenwoordigers van de 

farmaceutische en medische industrie ontmoeten elkaar 

daar voor een uitgebreid programma van conferenties, 

presentaties en workshops. BiologiQ is op EWMA 2011 

aanwezig op de stand van Oculus IS (producent van 

Dermacyn) en Bfactory (producent van Revamil). Meer 

informatie over het congres op www.ewma2011.org 

 

 

NTVW interviewt  
Hans Willemsen, 
BiologiQ  

Het aprilnummer van Het Nederlands 

Tijdschrift voor Wondverzorging 

(NTVW) bevat een interview dat eindredacteur Jos 

Nonnekes had met Hans Willemsen, directeur en 

medeoprichter van BiologiQ.  

Het vraaggesprek gaat uitgebreid in op de bedrijfsfilosofie 

van BiologiQ: het zoeken en voor de Nederlandse markt 

beschikbaar maken van innovatieve bio-actieve oplossingen, 

gericht op het stimuleren van het eigen regeneratief 

vermogen van het lichaam en gebaseerd op een toenemend 

inzicht …     

                                           Lees verder op de volgende pagina > 
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Totaalconcept in Actief Wond Management 

Het Wond Managementsysteem 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 

(chronische) wond. 

BiologiQ biedt daarmee een welkome aanvulling op de 

traditionele methoden van infectiebestrijding en 

wondbehandeling. 
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… vervolg NTVW interviewt Hans Willemsen 

in de biologie van de (chronische) wond. Het begon  

allemaal ruim zes jaar geleden, met Biomonde maden voor  

MDT (Maggot Debridement Therapy), een bio-actief product 

bij uitstek. Nog steeds is BiologiQ de enige leverancier van 

maden in Nederland. Het interview laat goed zien hoe het 

huidige assortiment alle aspecten van de wondverzorging 

bestrijkt: infectiebestrijding (o.a. Dermacyn, Revamil), 

ischemie/granulatie (o.a. Oxyzyme), granulatie/ epithe-

lialisatie (Principelle, Oasis), bio-elektrische stimulatie (NOVO 

SkinPad) en vochtletsel/decubitus (Proshield).  

Het volledige interview is te vinden op www.BiologiQ.nl 

 

Nieuwe brochures MDT en NOVO 

Afgelopen maand kwamen er twee nieuwe BiologiQ 

brochures gereed over respectievelijk MDT/Madentherapie 

en NOVO SkinPad.  

 

De eerste brochure bevat de nieuwste inzichten over het 

werkingsprincipe van de maden. Sinds de onderzoeken van 

o.a. Dr. Gwendolyn Cazander (met name in haar proefschrift 

How Do Maggots Operate?, 2010) weten we meer over het 

biofilmreducerend effect van de madensecreten, hun invloed 

op de componenten in de Extra Cellulaire Matrix (ECM) en 

het onderdrukkende effect op het menselijk immuun-

systeem, waardoor ontstekingsreacties worden geremd.  

 

De NOVO SkinPad brochure over dit additionele wond- 

behandelingssysteem gaat uitgebreid in op het 

achterliggende werkingsprincipe van de Bio-Elektrische 

Stimulatie Therapie. BEST herstelt de van nature in wonden 

 

 

 

 

 

 

 
aanwezige microstroom, die een belangrijke rol speelt bij het 

op gang brengen en reguleren van allerlei processen die voor 

de wondheling van belang zijn: met name neo-angiogenese, 

cellulaire migratie en stimulatie van fibroblasten.  

Het ontbreken van deze fysiologische bio-elektrische 

stroompjes is een belangrijke oorzaak van chronische 

wonden. NOVO SkinPad bouwt de microstroom geleidelijk 

aan weer op. Omdat de elektroden ('skinpads') niet op de 

wond aangebracht te hoeven worden, kan BEST uitstekend 

als aanvulling op bestaande therapieën worden 

voorgeschreven. Nog een voordeel van het handzame NOVO 

SkinPadsysteem is dat de patiënt na een korte instructie de 

behandeling zelf en in de thuissituatie kan uitvoeren. 
 

Exemplaren van de MDT en NOVO SkinPad brochures kunt 

u aanvragen bij BiologiQ, telefoon 055 - 368 44 50 of via de 

e-mail contactfunctie op www.BiologiQ.nl 

 

 

BiologiQ aanwezig bij NOVW 
Masterclass Debridement in Ede 

Op dinsdag 7 juni organiseert de Nederlandse Organisatie 

voor Wondverpleegkundigen (NOVW) een Masterclass 

Debridement in het CineMec theater in Ede. De sessie wordt 

ingeleid door Patricia van Mierlo van het UMC St Radboud 

Nijmegen. Chirurg en wonddeskundige Bas Vierhout, 

Wilhelmina Ziekenhuis Assen zal verder ingaan op de 

verschillende vormen van debridement. Achtereenvolgens 

wordt besproken het autolytisch, enzymatisch, chemisch en 

mechanisch debridement. Deze technieken, de handelingen, 

en de producten die u hierbij kunt gebruiken, worden door 

Bas Vierhout uitvoerig uitgelegd en toegelicht, aangevuld 

met praktijkvideo's, waarin de handelingen duidelijk aan u 

worden getoond. Ook BiologiQ zal tijdens de Masterclass zijn 

vertegenwoordigd met een aantal producten. 

 

Meer informatie op www.wondverpleegkundigen.nl. 
 

 

 

Over BiologiQ 

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming met 

innovatieve biotech oplossingen voor de gezondheidszorg. BiologiQ 

streeft daarbij stelselmatig naar kortere behandelingstijden en een 

betere kwaliteit van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel 

de patiënt als de zorgverstrekker. 

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl 

met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties 

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality. 


