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Veilige oplossingen voor Wondheling
en Infectiebestrijding

spectaculair stijgen. Dat Proshield in een reële behoefte uit de
zorgmarkt voorziet blijkt wel uit de brede verkrijgbaarheid.
Proshield is leverbaar via alle medische groothandels en
speciaalzaken. Ook heeft Medeco het product opgenomen in
haar programma.

BIOLOGIQ NIEUWSBRIEF DECEMBER 2010
Meer informatie over Proshield (met recente case
studies) is te vinden op BiologiQ.nl > Kenniscentrum >
Proshield

BiologiQ intensiveert
duurzaamheidsbeleid
Begin december ontvingen alle toeleveranciers van BiologiQ
een enquête in het Nederlands of het Engels over de
duurzaamheidsaspecten van de aan BiologiQ geleverde
producten.
Doel van de vragenlijst is inzicht
te krijgen in zowel het
duurzaamheidsbeleid van de
verschillende producenten als in
de duurzaamheidsaspecten van
de individuele producten. De
ontvangers werd onder meer
gevraagd of hun bedrijf al een
duurzaamheidsbeleid heeft geformuleerd in een
beleidsdocument en of er binnen het bedrijf een medewerker
speciaal verantwoordelijk is voor duurzaamheid. Andere
vragen hadden betrekking op het inkoopbeleid, de CO2voetafdruk van individuele producten (van productie tot
distributie) en de milieubelasting in alle fases van
grondstofselectie tot afvoer en vernietiging van het gebruikte
eindproduct. De resultaten van de enquête gebruikt BiologiQ
om optimaal voorbereid te zijn op vragen van afnemers naar
het duurzaamheidsgehalte van de producten in het
leveringsprogramma. BiologiQ speelt hiermee alert in op een
onmiskenbare trend: naast productkwaliteit en prijs wordt
'duurzaamheid' steeds meer een zwaarwegend criterium voor
inkopers in de gezondheidszorg. Aandacht voor duurzaamheid
is BiologiQ niet vreemd. Al langer zijn wij bezig het wagenpark
van de buitendienst te vervangen door auto's met een lage
CO2-uitstoot en om in de communicatie over te gaan op het
gebruik van FSC-papier.

2010: het jaar van Proshield
Verreweg de snelste groeier in het
productgamma van BiologiQ het
afgelopen jaar was Proshield. Dit
innovatieve, compacte en zeer
kosteneffectieve systeem bestaat uit
slechts twee producten.
Proshield Plus werkt zowel curatief als
preventief tegen huidbeschadiging als gevolg van doorliggen
(t/m graad 2) en vochtletsel. Proshield Foam & Spray Cleanser
is een vochtinbrengend reinigingsmiddel voor patiënten met
incontinentieproblemen en/of met een hoger risico op
decubitus (t/m graad 2). Proshield werd in 2008
geïntroduceerd en zag het afgelopen jaar het aantal gebruikers

CvZ: nader
onderzoek naar
honingproducten
nodig
De vele reacties van zowel producenten als wondprofessionals
op het besluit van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ)
om een aantal wondgels, -zalven en -crèmes op basis van
honing niet langer te vergoeden, hebben mogelijk effect
gehad. In ieder geval is het CvZ tot de conclusie gekomen dat
de huidige wet- en regelgeving op het gebied van
verbandmiddelen kennelijk niet aansluit bij het huidige
zorgproces rondom wondverzorging. Dit was ook het centrale
argument van met name de Nefemed en de Nederlandse
Organisatie Voor Wondverpleegkundigen (NOVW), die
aanvoerden dat voor wondprofessionals de term 'verband' al
lang is ingeruild voor 'wondzorgproducten'. Een en ander is
aanleiding voor het CvZ voor een nadere verkenning van de
huidige wondzorgpraktijk. Vooralsnog betekent dit dat het
eerder voorgestelde rapport nog geen definitieve status heeft.
Verheugend is dat het CvZ van plan is de wetenschappelijke
literatuur te raadplegen om de effectiviteit te boordelen van
de wondzalven op honingbasis en andere vergelijkbare
producten, waaronder barrièrecrèmes. Het is nog niet duidelijk
wat dit concreet betekent voor de vergoedingsstatus van
Revamil gel. We houden u op de hoogte!
Voor vragen over de actuele vergoedingsstatus van de
verschillende producten in het BiologiQ programma kunt
u contact opnemen met BiologiQ, tel: 055 - 368 44 50,
vraag naar Hans Willemsen.

Revamil wonddressings worden vergoed !

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.
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met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties
Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality.

B IOLOGI Q • W ATERMANSTRAAT 66 • 7324 AK A PELDOORN - NL
T +31(0)55 368 44 50 • F +31(0)55 368 44 66 • E I NFO @ B IOLOGI Q. NL

