Totaalconcept in Actief Wond Management
Het Wond Managementsysteem 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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Opluchting over vergoed
blijven Proshield Plus en
Dermacyn

Eerder deze maand werd bekend dat de producten
Proshield Plus (siliconencrème) en Dermacyn per 1 februari
2013 weer de status ‘vergoed’ hebben in de Z-index.
Eind vorig jaar dreigden beide BiologiQ producten per
1 januari 2013 niet meer voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking te komen. Gelukkig bleek dit
ten onrechte te zijn. De vergoede status is hersteld met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2013, zodat deze in feite
nooit onderbroken is geweest. Na het bekend worden van
het nieuws, medio deze maand, ontving BiologiQ van veel
klanten en andere relaties positieve reacties. Gebleken was
al dat veel wondprofessionals zeer ongelukkig waren met de
dreiging van een NV-status (‘Niet Vergoed’) voor met name
Proshield Plus en Dermacyn.
Vergoed als verbandmiddel
Belangrijk is dat Dermacyn en Proshield Plus nadrukkelijk
vergoed worden als verbandmiddel, omdat beide producten
aan voor deze categorie geldende functie-eisen voldoen.
BiologiQ dankt iedereen die via e-mail of op een andere wijze
steun heeft betuigd aan het vergoed houden van deze
wondzorgproducten.
Voor meer informatie: Hans Willemsen, BiologiQ, tel: 055 –
368 44 50.

BiologiQ toegetreden tot nieuw
wondzorgplatform
Begin dit jaar trad BiologiQ toe tot het nieuwe platform
Chronische & Complexe Wondzorg, opgericht door
producenten en leveranciers van gespecialiseerde
wondzorgproducten.
Het gaat hier om een nieuwe wondzorggroep binnen de
Nederlandse bracheorganisatie voor Medische
Technologie, waarbij ook de medisch speciaalzaken in de
wondzorg zijn aangesloten. De brancheorganisatie is
aangesloten bij de Federatie van Technologiebranches
(FHI), het collectief van technologiebedrijven die in de
Nederlandse markt actief zijn. Naast BiologiQ nemen Arjo
Huntleigh, Convatec, Laprolan, Lohmann & Rauscher,
Meduon/Systagenix, Mölnlycke, Smith & Nephew, Bap
Medical,Taureon en Yo Medical deel aan het platform.
De bedoeling is actief mee te denken “over de trends,
ontwikkelingen, vergoedingen en financieringsvraagstukken ten aanzien van de complexe wondzorg, zodat de
kwaliteit van product en dienstverlening in de toekomst
kan worden gewaarborgd.”

DSM Biomedical
zet vol in op
regeneratieve geneeskunde
Begin deze maand publiceerde de Engelstalige website
News Medical een interview met Christophe Dardel,
president van DSM Biomedical, onderdeel van het
Nederlandse DSM-concern in Limburg.
Aanleiding voor het gesprek was de overname medio
2012 door DSM Biomedical van de Amerikaanse
biomedische onderneming Kensey Nash in Exton, PA.
Kensey Nash is producent van innovatieve biomedische
producten voor toepassingen in bijvoorbeeld de
cardiologie, orthopedie, chirurgie en sportmedicijnen.
Het overgenomen bedrijf beschikt onder meer over
specifieke expertise op het gebied van collageentoepassingen, de extracellulaire matrix en het gebruik van
keramische en synthetische materialen voor medische
hulpmiddelen. Het is daarmee een voorloper op de sterk
opkomende terreinen van de tissue engineering (extern
gestimuleerde weefselgroei) en regeneratieve …….
Lees verder op de volgende pagina >
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Vervolg DSM Biomedical:

…….. geneeskunde. Precies de terreinen waarop DSM
Biomedical zich door middel van deze overname
strategisch wil versterken, aldus Dardel.

De toekomst
Dat een grote en mondiale speler als DSM Biomedical zich
zo duidelijk uitspreekt voor regeneratieve geneeskunde
onderstreept het gelijk van BiologiQ, dat al veel eerder
een bewuste keuze maakte voor deze nieuwe richting.
“Wondgenezing door stimulering van het eigen
regeneratief vermogen van het menselijk lichaam is de
toekomst” was niet voor niets het thema van de BiologiQ
e
presentatie tijdens het 1 Nationaal Multidisciplinair
Congres voor Wondprofessionals, vorig jaar oktober in het
Edese CineMec Theater.
In het vraaggesprek met News Medical noemt Dardel
regeneratieve geneeskunde een veelbelovend nieuw
onderzoeksgebied, “gebaseerd op het geloof dat het
menselijk lichaam in potentie het vermogen heeft zichzelf
te genezen, maar daarbij soms wat hulp nodig heeft”. Het
gaat dan om concrete toepassingen van tissue
engineering, stamceltherapie, medische hulpmiddelen en
andere biologische behandelmethoden om beschadigde
of door ziekte aangetaste weefsels en organen te (helpen)
herstellen. Op het deelgebied van de (complexe)
wondzorg leveren veel BiologiQ producten nu al het
bewijs dat de toekomst ‘heden’ is geworden.

Het Kenniscentrum op de website van BiologiQ bevat
productinformatie, wetenschappelijke studies,
onderzoeksresultaten en andere relevante informatie
over alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma.
Deze documentatie wordt voortdurend uitgebreid en
geactualiseerd.

De ziekenhuiszorg (inclusief
medisch-specialistische zorg)
kwam met een volumegroei van
bijna 5% op de tweede plaats.
Het CBS wijt dit aan de
“voortdurende toename van
klinische opnamen, dag- en
deeltijdbehandelingen en eerste polikliniekbezoeken”. In de
geestelijke gezondheidszorg steeg het zorgvolume met 4,6%.
Zowel de ziekenhuiszorg als de geestelijke gezondheidszorg
staan voor de opgave de volumegroei fors af te remmen.
Volgens een convenant dat beide sectoren hebben gesloten
met de overheid, mag het zorgvolume met ingang van 2012
met niet meer dan 2,5% stijgen. Tot slot noteerden ook de
ouderenzorg (+ 3,8%) en de gehandicaptenzorg (+ 3,5%) in
2011 forse stijgingen in het zorgvolume.
Bron: cbs.nl

Congresagenda
In de komende periode is BiologiQ vertegenwoordigd op de
volgende vakbijeenkomsten:

6 februari 2013
Onderwijsmiddag, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven.
BiologiQ is aanwezig met MDT Madentherapie en Revamil (in
samenwerking met producent Bfactory).

22 maart 2013

Bron: news-medical.net

2011: stijging
zorgvolume groter
dan 2010
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begon het
nieuwe jaar met cijfers over de zorguitgaven in het jaar
2011. Met bijna 90 miljard euro lagen deze 3,5% boven de
uitgaven in 2010.
De groei was vooral het gevolg van een toename in het
zorgvolume en nauwelijks van gestegen prijzen. Nam het
zorgvolume in 2010 nog toe met minder dan 3% ten opzichte
van het voorafgaande jaar, in 2011 bedroeg de stijging 3,7%.
De grootste volumegroei registreerde het CBS in de
openbare apotheken, waar de afname van geneesmiddelen
in 2011 met ruim 6% steeg.

1e Da Vinci Masterclass Regeneratieve Geneeskunde
Da Vinci Kliniek, Geldrop. BiologiQ is aanwezig met het
BiologiQ Wond Managementsysteem .

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

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl
met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality.
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