Welkom terug, wondprofessionals!
Voor de meesten van u zal de vakantie erop zitten.
Namens alle mensen van BiologiQ spreek ik de hoop uit
dat u een fijne vakantie heeft gehad en wens ik u een
warm ‘welkom terug’ op de wondwerkvloer!
Hans Willemsen, Directeur
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Nieuw bij
BiologiQ:

Biofix
secundaire fixatiefolie
Afgelopen maand breidde BiologiQ het productaanbod uit
met Biofix, een semipermeabel wondverband van
polyurethaan schuim in folievorm, geproduceerd door
Textus in Duitsland.
Biofix heeft een huidvriendelijke, hypoallergene kleefstof en
is bestemd voor het fixeren van primaire, vochtige
wondverbanden. Het is ontwikkeld om doorlekkend exsudaat
van het primaire verband te absorberen. Als semipermeabele
fixatiefolie laat Biofix een gelijkmatige uitwisseling toe van
waterdamp (MVTR is 840 g/m² per 24 uur) en zuurstof van
binnenuit, terwijl het tegelijkertijd ondoorlaatbaar is voor
micro-organismen en vocht van buitenaf.

Elastisch
Omdat Biofix zeer elastisch is, volgt het optimaal de vormen
van het lichaam. Het kan over het primaire wondverband
worden aangebracht, met inachtneming van 3 tot 4 cm
overlapping van de wondranden. Voor optimale fixatie dient
de huid droog en vetvrij te zijn. De folie moet zoveel mogelijk
zonder spanning worden aangebracht (dus niet uitrekken) en
vervolgens lichtjes aangedrukt. De Biofix hoeft pas te worden
vervangen als het primaire wondverband wordt verwisseld.
Biofix is niet geschikt voor gebruik bij sterk geïnfecteerde
en/of hevig exsuderende wonden. Ook overgevoeligheid
voor acrylaat kleefstoffen vormt een contra-indicatie.
Biofix is op maat knipbaar en wordt geleverd op rol, afmeting
200 x 15 cm.
Het product komt in aanmerking
voor vergoeding door de
zorgverzekeraars.
Z-index registratienummer: 16159187.
Op www.biologiq.nl is alle product- en bestelinformatie met
betrekking tot Biofix te vinden.

Hans Willemsen
Directeur

Geopende
Microdacyn nu 60
dagen houdbaar
Sinds kort geldt voor alle Microdacyn
producten dat deze na opening 60 dagen houdbaar zijn.
Voorheen was de houdbaarheidsperiode na opening van de
verpakking veiligheidshalve op 30 dagen gesteld.
Nieuwe stabiliteitstesten hebben echter aangetoond dat een
verdubbeling van de officieel aangegeven houdbaarheidstermijn volstrekt verantwoord is. Dit gegeven is inmiddels
verwerkt in de meeste productinformatie en in de centrale
BeverOnline database voor verbandhulpmiddelen. Er kunnen
echter nog bijsluiters in omloop zijn die 30 dagen als
houdbaarheidstermijn aangeven. Voor de bijbehorende
producten geldt dat ook deze na opening nog maximaal 60
dagen gebruikt kunnen worden. Dit omdat de samenstelling
van Microdacyn onveranderd is gebleven.

“Mijn mond staat open van verbazing”
Kritische podotherapeute verrast
over resultaat Nanogen
Onlangs bleek in de praktijk weer eens hoe effectief het
vorig jaar geïntroduceerde Nanogen kan zijn bij het weer op
gang brengen van de wondheling in hardnekkig
stagnerende wonden.
Leonie Nijenhuis-Rosien (foto), als
podotherapeute verbonden aan het Isala
Diabetes Centrum in Zwolle, schreef
spontaan naar Rob de Klijn, haar BiologiQ
contactpersoon, om te vertellen hoe
verrast ze was over haar eerste ervaring
met Nanogen Aktiv. Het ging om een diabetespatiënt met
een ulcus aan de grote teen die al drie jaar niet wilde sluiten.
Leonie: “Mijn mond staat open van verbazing. Alles
geprobeerd, vaatchirurg, revalidatiearts, schoenmaker etc.
hebben allemaal samen gekeken. Drukmetingen gedaan,
maar niets hielp om het laatste stuk van de ulcus te sluiten.
Totdat de patiënt drie dagen (!!!) Nanogen Aktiv heeft
gebruikt en de wond dicht is! Nu alweer drie weken …
Lees verder op de volgende pagina >
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Vervolg
.. potdicht.” Ook de reële
behandelkosten van Nanogen vallen
in de praktijk bijzonder mee.
Rob de Klijn: “Je moet natuurlijk wel
de juiste maat product gebruiken en
ook bedenken dat het product tot 7
dagen op de wond kan blijven zitten.
Dan kom je in dit geval uit op een dagprijs van € 4,89.
En natuurlijk moet je ook de tijd meerekenen dat andere
therapieën onvoldoende effect sorteren. Ik zie een duidelijke
trend naar innovatieve oplossingen die qua eenheid product
misschien wat duurder zijn, maar door hun effectiviteit
uiteindelijk een kostenbesparing kunnen opleveren”.
De volledige casebeschrijving is te vinden op:
www.biologiq.nl > Nanogen-> Kenniscentrum > Casuïstieken

NZa en Berenschot
onderzoeken
compliance in ziekenhuiszorg
In een persbericht kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) eind vorige maand een onderzoek aan naar de manier
waarop de compliancesystemen van ziekenhuizen omgaan
met het correct registreren en declareren van zorg.
NZa heeft hiervoor organisatieadviesbureau Berenschot in de
arm genomen. Centrale vraag is hierbij hoe wet- en
regelgeving zijn doorvertaald naar procedures en afspraken
om te verzekeren dat de bedrijfsvoering conform die wetten
en regels verloopt. Door recente veranderingen als de
integrale bekostiging en het ontstaan van medisch
specialistische bedrijven is het onderwerp ‘compliance’
actueler dan ooit. Ook voor zorgaanbieders wordt het steeds
belangrijker om compliancerisico’s in hun bedrijfsvoering
vroegtijdig te onderkennen en te beheersen.
Volgens NZa heeft de ziekenhuissector steeds meer behoefte
aan concrete handvatten op dit gebied. Samen met medisch
specialisten, managers, compliance officers, bestuurders en
accountants wil NZa komen tot richtlijnen om
compliancesystemen beter te maken. Dit als borg voor het
correcter registreren en declareren van zorg, rekening
houdend met de complexiteit van de ziekenhuispraktijk. Het
onderzoek duurt nog tot eind van dit jaar. Naar verwacht
worden dan in 2016 de resultaten gepubliceerd.
Bron: nza.nl

Diabetespatiënte blij met
behoud teen,
maar niet met
vergoedingsbeleid

Revamil

Onlangs ontving BiologiQ een
spontane reactie van een diabetespatiënte, die graag wilde
laten weten dat ze ‘laaiend enthousiast’ was over Revamil.
Omdat het voor wondprofessionals ook wel eens nuttig kan
zijn om een case te zien door de ogen van de patiënt,
hadden we een gesprek met Karin Hoeben (57), al 48 jaar
lijdend aan diabetes type I.
In 2011 ontwikkelde zich een ulcus aan de grote teen van
haar linker voet. Een behandeling in een eerste ziekenhuis,
voornamelijk met absorberende verbanden en diverse
antibacteriële crèmes, bracht geen enkele verbetering. Karin
was er steeds minder gerust op: als voormalig
doktersassistente met 25 jaar ervaring wist zij dat er een
reëel risico bestond op een teenamputatie. Ze week uit naar
een ander ziekenhuis, waar ze ‘meer geluk had’. De arts daar
adviseerde Revamil. Dat bracht verbetering, maar niet snel
genoeg, waarna het linker onderbeen werd gedotterd.
Vervolgens werd de Revamil-therapie voortgezet: eerst met
Revamil wonddressings, vervolgens met Revamil balm en
Revamil gel. Binnen enkele maanden werd zo volledige
wondsluiting bereikt. In de vier jaar die sindsdien zijn
verstreken hebben zich geen nieuwe problemen voorgedaan.

“Revamillen’’
Haar ervaringen met Revamil
hebben van Karin een overtuigd
Revamil ambassadeur gemaakt.
“Ik gebruik het tegenwoordig voor
alle soorten wondjes. Maakt niet uit
waar, als de huid ergens beschadigd
is ga ik ‘Revamillen’. Laatst nog heb
ik Revamil gebruikt op de doorgeprikte blaren van mijn man,
die de Vierdaagse had gelopen. En als ik tegenwoordig
iemand met diabetes en vergelijkbare klachten tegenkom,
vraag ik altijd ‘wat gebruik jíj?’. Meestal halen ze dan hun
schouders op, of ze hebben een of ander zalfje gekregen. Ik
raad ze dan altijd Revamil aan. Jammer genoeg weten nog
zoveel huisartsen en andere voorschrijvers niet van het
bestaan van Revamil. En wat natuurlijk helemaal een groot
probleem is: de Revamil balm en gel worden niet vergoed
door je zorgverzekeraar. Onbegrijpelijk, vind ik dat. Als
diabetespatiënt zit je toch al elk jaar aan je volledige eigen
risico. Als je ook nog elk jaar aan je volledige eigen risico…
Lees verder op de volgende pagina >
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Het BiologiQ Kenniscentrum

Veilige oplossingen voor Wondgenezing
en Infectiebestrijding

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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Vervolg
.. zit en dan ook nog zélf moet betalen voor iets dat gewoon
écht werkt, kan het voor mensen die het niet breed hebben
best duur worden. Daar moeten ze echt wat aan doen."
Onder de huidige regels worden Revamil balm en Revamil gel
niet vergoed door de zorgverzekeraars. De honinggeïmpregneerde wondverbanden Revamil Wound Dressing, Revamil
Melginate en Revamil Collagen worden wél vergoed.

In 2 jaar tijd 65.000
zorgbanen verdwenen

monitoren en te testen of dit voldoet aan alle zorgregels.
Voor Edifecs is Nederland het eerste land buiten de VS
waarin het bedrijf actief is, maar in eigen land is Edifecs al
twintig jaar marktleider op het gebied van systemen voor de
uitwisseling van elektronische berichten tussen zorgpartijen.
“Denk daarbij aan verzekeringsdeclaraties, machtigingen en
retourberichten”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Hij
legt tevens uit waarom ons land als ‘pilotland’ is gekozen.
“Nederland levert hoogwaardige zorg, de elektronische
infrastructuur is goed en het stelsel heeft een publiek
gedeelte en een privaat deel. Dat is handig, omdat we dan
pilots kunnen draaien die voor zowel landen met een
overwegend publiek stelsel als voor meer private stelsels
interessant zijn.”
Bron: zorgvisie.nl

Op 14 augustus publiceerde het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over
de actuele werkgelegenheid in Nederland. Daaruit blijkt dat
het voortgaande herstel op de arbeidsmarkt niet opgaat
voor de zorgsector.

Congresagenda

Hier zijn de afgelopen twee jaar al 65.000 banen verdwenen,
wat neerkomt op 4 procent van het totaal. Met name in de
welzijnszorg (thuiszorg, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en kinderopvang) ging veel werkgelegenheid verloren.
Hoewel in de helft van alle bedrijfstakken sprake is van
banenverlies, is het verlies in de zorgsector veruit het grootst
geweest. Dit valt te meer op omdat over de hele linie het
beeld juist méér werkgelegenheid is. In het tweede kwartaal
van dit jaar name het aantal banen met 19.000 toe tot 9,9
miljoen. Het aantal vacatures steeg met 6.000 tot 131.000.
Het CBS signaleert dat er nu al vijf kwartalen achter elkaar
sprake is van banengroei, maar dat het totale aantal banen
nog altijd lager is dan in 2011.

Symposium Wondzorg… een zorg voor iedereen.
Locatie P3, Purmerend. Stichting Con2Pro
Voor meer informatie en aanmelden: www.wondenwijzer.nl.

Bron: CBS.nl

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

17 september 2015

6 oktober 2015
Vierde regionale avondsymposium Wondzorg.
Thema: ‘Ingewikkeld’. Locatie: PSV Stadion, Eindhoven.
Regionale wondzorg- en decubituswerkgroep Eindhoven.

15 oktober 2015
Productenmarkt Opleiding Wondverpleegkundige
Erasmus MC Zorgacademie, Rotterdam.
BiologiQ medewerkers beantwoorden vragen van studenten
om hen te helpen beargumenteerde keuzes te maken voor
een wondproduct, passend bij specifieke situaties.

22 oktober 2015

Nederland pilotland
voor ‘value based
healthcare’

Symposium Perifeer Arterieel Vaatlijden.
Thema: ‘Kijken, kijken, niet kopen’, Bravis Ziekenhuis
(Kennis en Ontwikkel Centrum), Roosendaal.
Nascholingsbijeenkomst over PAV met bijeenkomsten, goed
voor 3 accreditatiepunten.

Zorgverzekeraar ONVZ en het landelijk informatiecentrum
Vektis werken sinds kort samen met Edifecs, een grote
Amerikaanse specialist op het gebied van de verwerking
van zorgdata.
Aan Vektis levert Edifecs een systeem om het totale
declaratieverkeer beter te definiëren en publiceren, zowel in
mens- als machineleesbaar formaat. ONVZ nam software af
om het functioneren van het eigen backofficesysteem te

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