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BiologiQ start
Aldanex webwinkel
voor particulieren
Medio december ging na een testfase de website
www.aldanex.nl / www.luieruitslag.nu de lucht in. Dit is
een nieuw initiatief van BiologiQ om particulieren in staat
te stellen Aldanex online en rechtstreeks te bestellen.

FIJNE KERSTDAGEN,
EEN GOEDE JAARWISSELING,
EN EEN WONDERSCHOON 2015!
Namens het gehele BiologiQ Team
natuurlijk primair neer als product ter behandeling en
preventie van Incontinence Associated Dermatitis (IAD),
overige vochtletsels en decubitus tot en met categorie 2.
Maar luierdermatitis is natuurlijk ook een vorm van IAD.
Alleen doet die zich alleen voor bij een patiëntengroep
waarmee wij normaliter minder mee in contact komen,
namelijk baby’s en peuters in de luierleeftijd. Aldanex is het
eerste product dat wij onder eigen merk hebben ontwikkeld,
als opvolger van een soortgelijke barrièrecrème. Vóór we het
op de markt brachten, hebben we het eerst ter beschikking
gesteld aan diverse wondzorgprofesionals. Die gebruikten

Voor baby’s en peuters
De nieuwe webwinkel richt zich specifiek op de ouders van
baby’s en peuters met luierdermatitis. Richting deze groep
wordt Aldanex gepositioneerd als de nieuwe manier om
luieruitslag te helpen genezen en voorkomen. Hiervoor is
onder meer een video ontwikkeld, die op begrijpelijke en
aanschouwelijke manier de werking van Aldanex toelicht
en toepassingsinstructies geeft. De site geeft verder achtergrondinformatie en antwoorden op veel gestelde vragen.
Ook wordt er ingegaan op de voordelen die Aldanex biedt
ten opzichte van veel traditionele luieruitslagproducten op
basis van zink, oliën of vetten. Deze worden weergegeven in
een overzichtelijke vergelijkingstabel.
Dit is de eerste keer dat BiologiQ rechtstreeks de consumentenmarkt betreedt. Dat lijkt een grote stap, maar is in het
geval van Aldanex toch minder vreemd dan het lijkt. BiologiQ
oprichter en directeur Hans Willemsen legt uit:
“In de professionele wondzorgmarkt zetten we Aldanex

Aldanex ook om een aantal ernstige gevallen van luierdermatitis te behandelen bij kwetsbare patiëntjes. Deze
casus lieten zo’n goed behandelresultaat zien, dat het ons
aan het denken zette. Luieruitslag is een kleine ramp voor
jonge ouders. In de eerste plaats omdat het naar is om te …
Lees verder op de volgende pagina >
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behandelingen naar het buitenland. Ziekenfondspatiënten
niet; zij liepen op tegen lange wachttijden. Met de huidige
zorgverzekeringswet hebben we voor iedereen dezelfde zorg
tegen dezelfde premie.” Het is duidelijk: voor Rouvoet is
‘terug naar het ziekenfonds’ geen oplossing.

Vervolg

Bronnen: zn.nl, De Volkskrant.

.. zien dat je kind pijn heeft. Maar het levert ook slapeloze
nachten op. Vanuit die gedachte was het eigenlijk een
logische stap om Aldanex ook toegankelijk te maken voor
deze doelgroep. De snelste manier om dat te doen was met
een eigen webwinkel.”

2250 Verpleegkundigen op
Nursing Experience 2014

Nieuwe Wounds UK studie staaft
kostenefficiëntie Granulox
Wanneer bestaande therapieën worden gecombineerd met
het hemoglobineproduct Granulox, kan de behandelduur
van stagnerende wonden met 43% worden teruggebracht
ten opzichte van alleen de standaard
therapie.
In Groot-Brittannië zou de additionele inzet
van Granulox kunnen leiden tot een
vermindering van 1,3 miljoen
‘wondzorgweken’ per jaar. In geld
uitgedrukt zou de besparing £ 106 miljoen
(ongeveer 135 miljoen euro) op jaarbasis
kunnen bedragen. Dit zijn enkele in het oog
springende conclusies van een recente studie, gepubliceerd
in Wounds UK. In deze Wounds UK uitgave zijn diverse casus
rondom uiteenlopende typen ulcera uit de Britse wondzorgpraktijk verzameld, waarbij de invloed van Granulox op het
behandelverloop wordt beschreven.
De Wounds UK studie van auteurs Arenberger, Elg en Cutting
-High potential for improved outcomes in chronic venous leg
ulcers, based on post hoc analysis and simulation of wound
closure outcomes- is inmiddels opgenomen in het BiologiQ
Kenniscentrum.

Rouvoet: geen weg terug
naar ziekenfonds
Door alle –vaak negatieve- publiciteit over het nieuwe
zorgstelsel vragen steeds meer mensen zich af of een
terugkeer naar de situatie vóór 2006 niet beter zou zijn.
Ook sommige politici pleiten hiervoor, als middel om een
eind te maken aan wat zij zien als verkapte pogingen van
zorgverzekeraars om tóch aan risicoselectie te doen. In een
interview met André Rouvoet (De Volkskrant, 5 december jl.)
wijst de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
dergelijke plannen gedecideerd af. Hij wijst erop dat het
oude stelsel van ziekenfonds versus particulier leidde tot een
tweedeling in de zorg. “Als je meer geld had en je je
particulier kon verzekeren, lag je op stand en kon je voor

Met 2250 deelnemende verpleegkundigen noemen de
organisatoren de Nursing Experience, die op 2 en 3
december jl. plaatsvond in de Reehorst, Ede, een groot
succes. De bezoekers konden kiezen uit 30 workshops en
125 beursstands, consumeerden meer dan 2250 stroopwafels en ontleedden 50 varkensharten op de snijtafels.
Het programma omvatte verder ook praktijksessies en een
Skills Lab. BiologiQ
was aanwezig met
een uitsluitend aan
Aldanex gewijde
informatiestand,
bemand door
meerdere productspecialisten Zij
waren verrast door
de grote belangstelling die de bezoekende verpleegkundigen toonden voor
het nieuwe product. De meeste verpleegkundigen kennen de
problemen waarvoor Aldanex is ontwikkeld uit de eigen
praktijk: incontinentie gerelateerd huidletsel, overige
vochtletsels en decubitus tot en met categorie 2.
De productdemonstraties trokken dan ook veel bezoekers.
Bron: nursing.nl

Record aantal bezoekers op
www.BiologiQ.nl
Afgelopen september en november noteerde BiologiQ
opmerkelijke pieken in het aantal bezoekers op
www.BiologiQ.nl.
Ten opzichte van januari 2014 steeg het aantal unieke
bezoekers in november met bijna 55% tot boven de 5.000.
Zij zochten het meest naar informatie en publicaties over
honingproducten (Revamil), Oxyzyme en LDT (madentherapie). Daarnaast bekeken veel sitegebruikers de eigen
BiologiQ pdf-presentatie Decubitus – Smetten – Vochtletsel.

BiologiQ. Omdat de wonden
de wereld nog niet uit zijn.
Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl
Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality.
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