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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NZa bezorgd over
ziekenhuisfusies en
prijsstijgingen

EWMA 2015:
BiologiQ zet in
op Aldanex voor
Europese markt
Op EWMA 2015, van 13 t/m 15 mei in het ExCel Centre in
Londen, is BiologiQ International vertegenwoordigd op één
gezamenlijk paviljoen met partners Bfactory - Revamil en
Oculus IS - Microdacyn. BiologiQ zal dit grote internationale
wondzorgcongres vooral benutten om Aldanex onder de
aandacht te brengen van Europese wondzorgprofessionals
en (potentiële) marktpartijen.

Een kwart eeuw EWMA
De European Wound Management Association (EWMA) is in
1991 opgericht als overkoepelend orgaan voor de nationale
wondzorgorganisaties in Europa. Het jaarlijkse congres,
steeds in een andere prominente Europese stad, is in die tijd
uitgegroeid tot één van de belangrijkste evenementen en
netwerkgelegenheden op de internationale
wondzorgkalender.
Het aankomende congres is inmiddels al het 25e
in het bestaan van EWMA en wordt
georganiseerd in samenwerking met de Britse
Tissue Viability Society (TVS). Het uitgebreide
programma voorziet onder meer in workshops,
lezingen, presentaties, symposia en 13 ‘keynote
lectures’. De laatste gaan over onderwerpen als
niet en moeilijk genezende wonden, richtlijnen
voor de behandeling van beenulcera,
weefsel(her)opbouw (‘tissue engineering’,
geriatrische wondzorg en decubitus.

Aldanex tegen vochtletsel en decubitus
Aldanex is specifiek ontwikkeld voor de behandeling en
preventie van incontinentie gerelateerd huidletsel.
Daarnaast is Aldanex effectief tegen decubitus tot en met
categorie 2.
Voor meer informatie en het volledige congresprogramma:
www.ewma2015.org

Zowel het NRC Handelsblad als het fd besteedden onlangs
ruim aandacht aan een brief van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) aan de Tweede Kamer.
De NZa maakt zich zorgen dat bij de recente fusiegolf onder
Nederlandse ziekenhuizen het publieke belang te weinig is
meegewogen. Sinds 2011 hebben al dertien fusies plaatsgevonden. Bij acht daarvan schat de NZa het risico op forse
prijsstijgingen in als te hoog; dat wil zeggen hoger dan 5
procent, volgens de NZa de maximaal aanvaardbare stijging.

NZa buitenspel
De NZa signaleert dat het meestal gaat om fusies van ziekenhuizen dicht bij elkaar in de buurt, wat leidt tot concurrentieuitval. Dat maakt de nieuwe combinaties machtiger in hun
lokale/regionale markt, wat het risico op ongecontroleerde
prijsstijgingen en kwaliteitsverlies groter maakt. De NZa is
van mening dat fusies waarvan vooraf berekend kan worden
dat deze tot méér dan 5 procent hogere kosten leiden, niet
mogen doorgaan. Hoewel fusies bij de NZa aangemeld
moeten worden, heeft deze niet de bevoegdheid fusies
inhoudelijk te beoordelen, laat staan te verbieden.
Weliswaar kijkt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar
het concurrentie-aspect, maar weer niet naar andere fusieeffecten. Een probleem voor de NZa is dat deze vorig jaar in
opspraak is gekomen door de affaire Gotlieb, de
klokkenluider die allerlei misstanden aankaartte, maar niet
gehoord werd en uiteindelijk zelfmoord pleegde. Door de
affaire zag de organisatie het takenpakket verkleind: een
meer sturende rol bij ziekenhuisfusies lijkt daarom niet
weggelegd voor de NZa.
Bronnen: fd.nl, NRC Handelsblad

‘Diabetic Foot’ Den Haag:
BiologiQ focust op Nanogen en
Granulox
Tijdens het 7e internationale symposium over ‘The Diabetic
Foot’, van 20 tot en met 23 mei in het Haagse World Forum
Convention Center, deelt BiologiQ een gezamenlijke stand…
Lees verder op de volgende pagina >
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.. (stand no. 50) met partners Bfactory Revamil en Oculus IS - Microdacyn.
Op de stand vraagt BiologiQ speciale aandacht
voor de relatief nieuwe producten Granulox en
Nanogen. Beide innovatieve producten zijn
geïntroduceerd na het vorige (6e) symposium,
dat plaats vond in 2011 en zijn relevant voor
het centrale onderwerp van het symposium:
de diabetische voet. Een productbrochure
over het vorig jaar geïntroduceerde Nanogen
is inmiddels in voorbereiding.

Nieuwe locatie
Het internationaal hoog aangeschreven symposium wordt
eens in de vier jaar georganiseerd in Nederland. Dit is het
eerste jaar dat het symposium gehouden wordt in Den Haag.
De locatie voor de vorige edities, in Noordwijkerhout, was te
klein geworden. Dit tekent het prestige van dit
multidisciplinaire symposium, dat is uitgegroeid tot hét
internationale wetenschappelijke evenement rondom de
diabetische voet. Specialisten vanuit de hele wereld
belichten de laatste ontwikkelingen op dit terrein en houden
‘posterpresentaties’ over de preventie, diagnose en
behandeling van diabetesgerelateerde voet- en
beenwonden.

aantal topbanen, wisten vrouwen zich hier echter licht te
verbeteren. Het percentage vrouwen nam toe van 15,6 tot
17,9 procent; het percentage vrouwelijke toezichthouders
steeg licht van 26,7 naar 26,9 procent. Overigens zijn er nog
vier ziekenhuizen in Nederland waar zowel bestuur als
toezicht bestaat uit louter mannen.
Bronnen: zorgvisie.nl, seba.nl

Ook Oostenrijk ontdekt
Aldanex
Per 1 mei a.s. voegt BiologiQ
International Oostenrijk toe aan de Europese landen waar
Aldanex verkrijgbaar is. BiologiQ heeft hiervoor een
overeenkomst gesloten met Sini-Medik Niederreiter GmbH
in Imst (Oostenrijk).
Met dit bedrijf werkt BiologiQ al een half jaar samen voor de
distributie van Aldanex in Italië. Eind april bezochten
BiologiQ directeur Hans Willemsen en productspecialist Rob
de Klijn Sini-Medik om medewerkers te informeren over IAD,
overige vochtletsels en decubituspreventie en te instrueren
over de toepassingen van Aldanex. Inmiddels is Aldanex
buiten Nederland al op de markt in België, Duitsland, Ierland,
Italië, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en
Malta.

Voor meer info: www.diabeticfoot.nl

20 Procent minder
topbanen in
ziekenhuizen
In één jaar tijd is het aantal banen in raden van bestuur en
toezicht van met name algemene ziekenhuizen met
20 procent afgenomen. Dit ontdekte onderzoekster Grethe
van Geffen, directeur van Seba cultuurmanagement in een
recente studie.
Het aantal bestuursleden daalde van 173 naar 145, het
aantal toezichthouders van 461 naar 386. Omdat het bureau
van Van Geffen is gespecialiseerd in diversiteitsmanagement,
keek zij vooral naar de verhouding mannen-vrouwen in
topfuncties. Hoewel tot 80 procent van alle medewerkers in
ziekenhuizen vrouw is, worden de ziekenhuisbesturen nog
gedomineerd door mannen. Ondanks de overall krimp in het

ZN lanceert actieplan voor meer
transparante zorgpolis
Medio april presenteerde Zorgverzekeraars Nederland (ZN,
het koepelorgaan van de gezamenlijke Nederlandse
zorgverzekeraars) in een persbericht het nieuwe actieplan
voor méér transparantie en solidariteit in het aanbod van
zorgverzekeringen.
Dit moet overzichtelijker worden, polissen moeten
duidelijker worden en makkelijker te vergelijken zijn door
verzekerden en bemiddelaars. Daarnaast wordt gestreefd
naar betere waarborgen voor het behoud van de solidariteit
in de basisverzekering. Een belangrijke voorwaarde daarvoor
is volgens ZN een beter systeem van risicoverevening:
zorgverzekeraars met relatief veel oudere en zieke (dus dure)
verzekerden moeten hiervoor worden gecompenseerd.
Lees verder op de volgende pagina >
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Het BiologiQ Kenniscentrum
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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.
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Eigen risico aan banden
De zorgverzekeraars spreken zich in het actieplan ook uit
tegen een verdere verhoging van het verplichte eigen risico.
Omwille van de solidariteit en de toegankelijkheid zouden
verplicht en vrijwillig eigen risico samen niet hoger mogen
zijn dan € 650 per jaar. Nu is dat nog € 875 per jaar. Door
meer transparantie willen de zorgverleners het voor
verzekerden makkelijker maken om over te stappen naar een
andere zorgverzekeraar. Gedacht wordt aan een ‘bijsluiter’,
waarin per verzekering duidelijk staat welke zorg
‘gecontracteerd’ is en welke bijzondere voorwaarden en
uitsluitingen er gelden. Tot slot moeten verzekerden vooraf
inzicht krijgen in het eigen risico dat zij kwijt zijn bij een
ziekenhuis- of GGZ-behandeling. ZN pleit daarom voor een
lijst met vaste eigen risicobedragen per behandeling.
Bron: zn.nl

had vragen gesteld over het risico van wachtlijsten als gevolg
van omzetplafonds. Volgens Schippers is de angst niet
gerechtvaardigd, omdat de zorgplicht te allen tijde vóór gaat.
Verzekerden kunnen daarom altijd uitwijken naar een andere
zorgaanbieder of ervoor kiezen te wachten tot het volgende
kalenderjaar, in het geval van een niet urgente ingreep.
Bovendien kunnen zorgaanbieders ook nog tussentijds
aanvullende afspraken maken met een zorgaanbieder.
Schippers wijst tevens op de marktwerking:
zorgverzekeraars die –al dan niet opzettelijk- onrealistische
volumes blijken in te kopen, zullen daarvoor worden gestraft
door overstappende klanten. Bovendien ziet ook de
Nederlandse Zorgautoriteit toe op de bedrijfsvoering van
individuele zorgverzekeraars.
Bron: zorgvisie.nl

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

I.v.m. nieuwe 5-packs:

:

Oxyzyme en
Iodozyme: 10-stuks (10 x 10 cm.)
verpakking niet meer leverbaar
Veel sneller dan verwacht toen wij vorige maand melding
maakten van de nieuwe 5-stuksverpakkingen voor Oxyzyme
en Iodozyme (formaat 10 x 10 cm), zijn de oude 10-stuksverpakkingen inmiddels uitverkocht en niet meer leverbaar.
Oxyzyme is verkrijgbaar in de maten 5 x 6,5 cm ( 10 stuks per
verpakking en 10 x 10 cm (5 stuks per verpakking). Iodozyme
is alleen verkrijgbaar in het formaat 10 x 10 cm per
verpakking van 5 stuks. Beide producten komen in
aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

Schippers: angst voor
omzetplafond
ongegrond
Een omzetplafond voor ingekochte zorg
kan nooit een reden zijn voor een
zorgverzekeraar om zijn zorgplicht te verwaarlozen.
Dit is de strekking van het antwoord dat minister Schippers
medio april gaf aan CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot. Deze

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 - Aldanex 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

29 t/m 31 mei 2015
Texels diabetische voetcongres. Georganiseerd door Voeten
op Texel, praktijk voor podotherapie en pedicure.
Onderwerpen op het programma o.a. Valpreventie,
Diabetische voetulcera, Veranderingen in de zorgmodule en
diverse workshops. Het evenement is bedoeld voor
(para)medici, pedicures, POH en DM-verpleegkundigen.
BiologiQ aanwezig met o.a. Revamil, Nanogen en Aldanex.

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