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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Op uitnodiging van NU’91 voor Skillslab tijdens Zorgtotaal 2015:

BiologiQ over Aldanex en het
behandelen en voorkomen van
incontinentieletsel
BiologiQ is uitgenodigd om bij het ‘Skills-lab NU’91’ tijdens
de vakbeurs Zorgtotaal 2015, het skills-onderdeel ‘kennis,
behandelen en voorkomen van incontinentieletsel’ in te
vullen. Daarbij zal het accent liggen op de rol die Aldanex
daarin kan spelen.
Zorgtotaal 2015 vindt van 18 tot en met
20 maart plaats in de Utrechtse
Jaarbeurs en is het toonaangevende
platform voor professionals in de zorg.
Het Skillslab NU’91 maakt deel uit van
een uitgebreid programma van lezingen,
demonstraties en simulaties en is een
initiatief van NU’91, de
beroepsorganisatie van
verpleegkundigen en verzorgenden.
Het Skills-lab is opgezet om zorgmedewerkers vertrouwd te
maken met vaardigheden die ze misschien niet dagelijks
nodig hebben, maar wél willen bijhouden of aanleren.
Dat gebeurt dan via levensechte simulaties, waarbij de
deelnemers risicoloos en interactief kunnen experimenteren
en vragen kunnen stellen.

Incontinentiemanagement
Omdat het bij het Skills-lab gaat om een breed scala aan
zorghandelingen, van reanimatie tot dagelijkse incontinentiezorg, werkt organisator NU’91 nauw samen met zeer
verschillende zorgpartijen en aanbieders in de markt. Voor
het onderdeel ‘omgaan met de gevolgen van incontinentie’ is
bewust gekozen voor de inbreng van BiologiQ, dat hierover
veel kennis en ervaring in huis heeft. BiologiQ directeur Hans
Willemsen: “Met Aldanex hebben wij natuurlijk een optimaal

product om de verschillende vormen van incontinentieletsel
te behandelen en te helpen voorkomen. Bovendien hebben
onze productspecialisten veel geïnvesteerd in know-how
over dit belangrijke onderwerp. Het is iets waar zowel
verpleegkundigen als verzorgenden vrijwel dagelijks mee te
maken kunnen krijgen.
Mede gezien de vergrijzing is effectief incontinentiemanagement een must in élke zorgomgeving. Aldanex is
speciaal ontwikkeld voor de dagelijkse behandeling en
preventie van ‘Incontinence Associated Dermatitis’, oftewel
IAD. Het is een uitermate kostenefficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing in de strijd tegen vochtletsel en bij de
preventie van decubitus. Daarnaast is het effectief tegen
andere vochtgerelateerde problemen die zich in de
zorgpraktijk kunnen voordoen, zoals intertrigo en luieruitslag. We zijn dan ook heel blij met deze uitnodiging en
zullen onze uiterste best doen om een positieve en leerzame
bijdrage aan Skills-lab NU’91 te geven.”
Zie ook de Congresagenda. Kijk voor meer informatie over
Zorgtotaal 2015 op: www.zorgtotaal.nl

Nieuwe ISOcertificatie voor
Revamilproducent
Bfactory
Sinds 28 januari jl. is Bfactory Health Products B.V., de
Nederlandse producent van de Revamil producten op
honingbasis in het BiologiQ productgamma, in het bezit van
de EN ISO 13485 certificatie.
Bfactory, gevestigd in Rhenen, beschikt hiermee over een
gecertificeerd kwaliteitssysteem voor de productie en
verkoop van medische hulpmiddelen. Voor mededirecteur
Willem Jan Bosma is het certificaat, dat geldig is tot 1
februari 2017, de bekroning op jaren van pionierswerk bij het
op de kaart zetten van medicinale honing via hoogwaardige
productiemethoden. “Het bevestigt onze professionele
manier van werken bij de productie van functionele, veilige
en reproduceerbare verbandmiddelen en huidzorgproducten
op basis van honing, bekend onder de merknaam Revamil.
Het is te danken aan de gezamenlijke inspanning van ons
hele team dat Bfactory deze kwaliteitsslag heeft kunnen
maken en heeft weten door te vertalen naar producten die
voorzien in een duidelijke marktbehoefte.”
Lees verder op de volgende pagina >
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Nieuwe case
studies over
Nanogen Aktiv
In een onlangs verschenen ‘clinical
resource paper’ beschreven de
auteurs Wahab en Wray het
behandelverloop met Nanogen Aktiv van 10 zeer
verschillende stagnerende en complexe wonden.
De beschreven cases variëren van niet genezende
chirurgische wonden na sternotomie tot stagnerende
diabetische voet. Elke casus is voorzien van een diagnose,
gevolgd door een klinische beoordeling en behandelplan op
basis van Nanogen Aktiv. Detailfoto’s illustreren het
behandelverloop en het effect van Nanogen Aktiv op de
voortschrijdende wondgenezing. De eigenlijke casestudies
worden voorafgegaan door een ‘Clinical Rationale for
Nanogen Aktiv’; een nuttig en gedetailleerd overzicht van
indicaties, mogelijke complicaties en de specifieke reden
voor de inzet van Nanogen Aktiv, dat vorig
jaar door BiologiQ werd geïntroduceerd op
de Nederlandse markt.
Nanogen Aktiv is een afdekkend product
voor de behandeling van (geïnfecteerde)
chronische en/of complexe wonden. In situ
draagt het bij aan herstel van de
extracellulaire matrix (ECM) en daarmee aan versnelde
granulatie. In gelvorm (Nanogen Aktigel) is Nanogen tevens
inzetbaar in de epithelialisatiefase. Beide producten komen
in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.
Voor volledige studiegegevens zie: Nieuw in het
Kenniscentrum.

Franse studie: Revamil
effectief tegen ontstekingen na
bariatrische chirurgie
In deze beknopte Nederlandstalige studie werd een
groep van 120 patiënten gevolgd, waarvan er 114 een
bariatrische ingreep hadden ondergaan, gevolgd door
abdominoplastiek.
Bij een deel van hen werd de chirurgische wond na afloop
afgedekt met een Revamil wondverband. Patiënten in de
controlegroep kregen een conventioneel wondverband. Bij

ontslag uit het ziekenhuis bleek slechts
22% van de Revamilgroep last te hebben
van een ontstoken wond, tegenover 45%
van de controlegroep. Bij slechts 9% van
de Revamilgroep was een heroperatie
nodig wegens abcesvorming, tegenover
32% in de groep met een conventioneel wondverband.
Op grond van de algeheel verbeterde postoperatieve
conditie, de lagere morbiditeit en de hogere patiënttevredenheid besloot het ziekenhuis in kwestie wondafdekking met Revamil wondverband als standaard
procedure in te voeren. Door de explosieve groei van
obesitas neemt ook het aantal bariatrische chirurgische
ingrepen snel toe, met plastische chirurgie in het kielzog.
Hoewel heel gangbaar, kent abdominoplastiek een hoge
morbiditeit, met een navenant hoog risico op postoperatieve
complicaties (tot wel 50%). Dit onderzoek werd opgezet om
aan te tonen dat honingverband de wondgenezing bevordert
en het welbevinden van de patiënt verbetert.
Voor volledige artikelgegevens zie: Nieuw in het
Kenniscentrum.

ZN vraagt Tweede
Kamer om spoed bij
nieuwe hulpmiddelen
richtlijnen
Medio februari vroeg Zorgverzekeraars Nederland in een
brief aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport om méér vaart te zetten achter de
ontwikkeling van nieuwe richtlijnen voor de
hulpmiddelenzorg.
Daarnaast wil ZN een betere functionele registratie van
hulpmiddelen en meer steun voor maatregelen die de
patiëntveiligheid verbeteren. De oproep van ZN gaat tevens
uit naar de Nederlandse leveranciers van hulpmiddelen en
aan zorgverleners. De nieuwe richtlijnen en protocollen
moeten artsen en verpleegkundigen meer houvast bieden bij
het voorschrijven van goede en passende medische hulpmiddelen. Ze zouden er als eerste moeten komen voor
orthesen en hulpmiddelen voor slechtzienden. Jaarlijks
vergoeden de Nederlandse zorgverzekeraars voor ruim 3,5
miljard euro aan medische hulpmiddelen. Daarom is het
volgens ZN belangrijk dat patiënten er te allen tijde op
kunnen rekenen dat deze veilig, van goede kwaliteit en
bewezen effectief zijn.
Bron: zn.nl
Lees verder op de volgende pagina >
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NIEUW deze maand in het
BiologiQ Kenniscentrum
Het BiologiQ Kenniscentrum is deze maand uitgebreid
met de volgende studies/artikelen:
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Lechaux D, Abdominoplastiek na bariatrische chirurgie – Het
gebruik van met medicinale honing geïmpregneerd verband
ter voorkoming van complicaties, Hôpital Yves Le Foll 22000
St Brieuc, Frankrijk, 2014.
Wahab N en Wray K, Nanogen Aktiv, eigen publicatie
Genadyne Biotechnologies, Inc, USA, 2015.

Gezondheidszorg:
Nederland
opnieuw no. 1 in
Europa
Eind vorige maand bracht
denktank Health Consumer Powerhouse weer de jaarlijkse
Euro Health Consumer Index naar buiten.
Met een recordscore van 898, van de maximaal haalbare
1.000, kwam Nederland in 2014 opnieuw als beste van
Europa uit de bus. Nooit eerder behaalde een land zoveel
punten. Nederland is het afgelopen jaar fors verder
uitgelopen op de nummer 2, Zwitserland (855 punten). Het
verschil met Nederland sprong echter van 19 punten in 2013
naar 43 in 2014. Op de derde plaats volgt Noorwegen met
851 punten. Nederland is al de ongenaakbare Europese
koploper sinds 2008. HCP-onderzoeksleider Arne Björnberg:
“Eerst zijn daar de Nederlanders, dan niets en daarna pas
Zwitserland en zeven andere landen die boven de 800
punten scoren.” Nederland scoort met name hoog op de
kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Toch zijn er ook
kritiekpunten. Björnberg: “De behandeling van kanker blijft
achter bij andere gebieden. Te lange wachtlijsten lijken de
overlevingskansen te beïnvloeden.”
Bronnen: nu.nl, zn.nl

BiologiQ klaar voor
Negenmaandenbeurs
Op dit moment zijn BiologiQ medewerkers volop bezig met
de voorbereidingen voor de speciale Aldanex-stand op de
Negenmaandenbeurs, die woensdag a.s. van start gaat in
de Amsterdamse RAI.
Extra tijdelijke medewerkers zijn aangetrokken om beursbezoekers te informeren en te attenderen op de nieuwe
Aldanex online winkel en op de speciale beursactie en
beursaanbieding bij directe aankoop van een tube Aldanex.
Elke 500e beursbezoeker die Aldanex liket op Facebook
maakt kans op een Baninni Arona babystoeltje
voor in de auto. Wie inschrijft op de Aldanex
nieuwsbrief maakt extra kans. Ook online, op
www.aldanex.nl, kunnen sitebezoekers gebruik
maken van een tijdelijke beursaanbieding (o.a. gratis
verzending). De Negenmaandenbeurs loopt tot en met

zondag 1 maart en is het grootste evenement van Nederland
rondom de thema’s zwangerschap, baby’s en (aanstaand)
ouderschap. De Aldanex-stand is te vinden in het Webshop
Paviljoen in hal 9, bij de doorgang naar hal 8.
Voor meer informatie:www.negenmaandenbeurs.nl

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

25 februari t/m 1 maart 2015
Negenmaandenbeurs
Amsterdam RAI.
Beurs gericht op (aanstaande) moeders en alles rondom
zwangerschap en jong ouderschap. BiologiQ is aanwezig met
een uitsluitend aan Aldanex gewijde stand in het Webshop
Paviljoen bij de doorgang tussen hal 8 en 9.
Zie ook redactioneel artikel.

12 maart 2015, 12.00 – 17.00 uur
Productinformatiemarkt Opleiding huidtherapie
Haagse Hogeschool, Den Haag.
Doelstelling is de ruim 300 studenten van de opleiding huidtherapie (alle studiejaren) kennis te laten maken met het
werkveld en inzicht te geven in de verschillende wondgenezingsproducten. BiologiQ is met een stand aanwezig voor het
geven van gerichte informatie en adviezen.

18 t/m 20 maart
Skills-lab NU’91 / Zorgtotaal. Hét platform voor
professionals werkzaam in de zorg. Utrecht, Jaarbeurs.
BiologiQ participeert in Skills-lab over het onderwerp ‘Kennis,
behandelen en voorkomen van incontinentieletsel’.
Zie ook redactioneel hoofdartikel.

26 maart 2015, 13.30 – 16.00 uur
Wond Carrousel Amphia Ziekenhuis
Zalencentrum locatie Pasteurlaan, Oosterhout
BiologiQ is op uitnodiging aanwezig voor een bijdrage over
de bestrijding van biofilms. De Wond Carrousel maakt deel
uit van een vierdaagse wond-decubitusscholing.

21 april 2015, 17.00 – 21.30 uur
Regionaal Wondsymposium Netwerk wondzorg MiddenHolland. BiologiQ aanwezig met het BiologiQ Wond
Management Systeem.

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