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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BiologiQ breidt uit
wegens
internationale activiteiten
Onlangs nam BiologiQ
direct naast het kantoor
in Apeldoorn een nieuwe
opslagruimte in gebruik.
De uitbreiding was
noodzakelijk geworden
door de snelle groei van de internationale activiteiten.
Verantwoordelijk hiervoor is BiologiQ International, dat met
succes het BiologiQ-concept uitdraagt in de andere landen
van de Europese Unie. Inmiddels is BiologiQ International
actief in onder meer Duitsland, België, Zwitserland en Spanje.
In deze landen werkt BiologiQ samen met lokale
distributeurs, onder meer voor bio-actieve
wondzorgproducten waarvoor BiologiQ de exclusieve
distributierechten voor Europa heeft.

In 2013 minder
overstappers
zorgverzekering
In zijn nieuwjaarstoespraak op
6 januari in Zeist ging André
Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN),
onder meer in op het afgelopen ‘overstapseizoen’.
Volgens voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis
zitten er ruim 900.000 Nederlanders per 1 januari van dit jaar
bij een andere zorgverzekeraar. Een bescheiden aantal, want
dit komt neer op slechts 5,7 procent van alle verzekerden in
ons land. Vorig jaar stapten er nog 1,15 miljoen mensen (7,2
procent) over naar een concurrerende zorgverzekeraar. Als
mogelijke verklaring voor deze relatief hoge mate van
klantentrouw noemt Rouvoet de aanzienlijke premiedalingen
voor de basisverzekering.

Jaar vol wijzigingen
In zijn speech riep Rouvoet zorgverzekeraars, overheden,
zorgaanbieders en verzekerden op om in 2014 meer te
investeren in “goede onderlinge samenwerking en
zorgvuldige communicatie”. Dat is nodig volgens hem in
verband met de grote stelselwijziging in de ouderenzorg en
de afgesproken kostenbeheersing in de curatieve zorg. Voor
2014 signaleert de ZN-voorzitter grotere verschillen in de
gecontracteerde zorg. Dit heeft zowel te maken met de
groeiende selectieve inkoop door zorgverzekeraars op basis
van kwaliteit, als met de grotere keuze in zorgpolissen. Hij
doelde daarmee op de goedkopere basispolissen, waarmee
verzekerden voor planbare zorg nog maar in een beperkt
aantal aangewezen ziekenhuizen terecht kunnen.
Rouvoet besloot zijn toespraak met een oproep aan de
regering om helder te communiceren over de soms
verreikende keuzes op zorggebied. Hij wijst erop dat
zorgverzekeraars voor een belangrijk deel niet anders
kunnen dan overheidsbeleid uitvoeren, maar daarop vaak
door niet begrijpende burgers worden aangesproken.
Rouvoet wil met name dat het kabinet goed uitlegt wat de
gevolgen voor verzekerden zijn van de overhevelingen voor
de zorgpremies in 2015.
Bron: zn.nl

Nieuwe gedragsregel
‘correct declareren’
voor specialisten
Vorige week kondigde de Orde van Medisch Specialisten
(OMS) de nieuwe ‘Gedragsregel Correct Declareren’ aan
voor medisch specialisten. De code is deels opgesteld om
het beeld in de media weg te nemen dat specialisten
bewust te hoge declaraties indienen.
Algemeen directeur Bart Heesen is daar niet blij mee, omdat
volgens hem de meeste onjuiste declaraties het gevolg zijn
van onduidelijkheden in het systeem: “Dat is zeer complex en
gevoelig voor fouten”. De Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) is het met hem eens. NVZ-voorzitter
Margot van der Starre: “Graag willen we laten zien wat we
zelf doen aan de aanpak van onjuiste declaraties”. Tegelijk
met de OMS heeft de brancheorganisatie daarom een
brochure uitgebracht over correct registreren en declareren:
“Met deze folder willen we ziekenhuismedewerkers die
betrokken zijn bij het registratie- en declaratieproces meer
bewust maken van het juist, tijdig en volledig registreren van
geleverde zorg. Wat in het begin van het proces verkeerd …
Lees verder op de volgende pagina
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Het BiologiQ Kenniscentrum
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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.
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… gaat, kan gevolgen hebben voor de uiteindelijke declaratie
bij de zorgverzekeraar.”

Cultuurverandering
De recente initiatieven van OMS en NVZ passen binnen het
project ‘Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces,
dat vorig jaar mei is gestart onder regie van het ministerie
van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS).
Het belangrijkste doel is natuurlijk verdere bewustwording
van de kosten, vindt ook ZN-directeur Hasekamp:
“Doorlopend aandacht voor correct declareren is essentieel
voor een blijvende cultuurverandering in de zorgsector.” De
NVZ laat het niet bij alleen een brochure. Van der Starre:
“We organiseren trainingen en bijeenkomsten voor onze
leden om nieuwe/gewijzigde regelgeving toe te lichten en
om afspraken te maken over het verbeteren van de kwaliteit
van declaraties.” Voor OMS-directeur Heesen is de nieuwe
Gedragsregel Correct Declareren een ‘normenkader’ en een
‘handvat’, waarmee medisch specialisten kunnen toetsen of
zorggeld doelmatig en rechtmatig wordt besteed. Blijft er
toch nog interpretatieruimte over dan is het uitgangspunt
“goedkoop als het kan en duurder als het moet.”

Nederlands zorgsysteem voorbeeld
voor het buitenland?
Nederlandse ondernemers kunnen
geld verdienen door ons zorgsysteem
te vermarkten als exportproduct. Deze verrassende stelling
is afkomstig van Eric Bartelsman, hoogleraar macroeconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Bartelsman noemt de huidige hervorming van de curatieve
zorg als voorbeeld. “De kern verplichte basisverzekering voor
elke Nederlander, de driehoek tussen patiënten,
zorgaanbieders en verzekeraars en de Nederlandse
Zorgautoriteit die dit evenwicht bewaakt.” Bartelsman
citeert Amerikaans onderzoek, waaruit zou blijken dat dit
systeem de groei van de betere ziekenhuizen stimuleert,
terwijl de slechtere op termijn verdwijnen. Wel is het volgens
hem belangrijk dat de politiek het zorgsysteem voorlopig met
rust laat. Ondernemers moeten “de komende twintig jaar
weten waar ze aan toe zijn. Zij durven dan te investeren in
nieuwe zorginnovaties en –technologieën die de kwaliteit
verbeteren.”
Bronnen: FD, zorgvisie.nl

Bron: zn.nl

RTL Z: pensioenen Zorg en
Welzijn dit jaar omhoog

CBS: zorg in Nederland
duur, maar kostenstijging
remt af

Half januari kwam RTL Nieuws met het verrassende bericht
dat pensioenfonds Zorg en Welzijn de pensioenen gaat
verhogen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

Eind vorig jaar kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) met cijfers over de kosten van de gezondheidszorg in
ons land.

Volgens het pensioenfonds zelf is
dit echter nog niet zeker en hangt
een eventuele indexering af van de
dekkingsgraad op 31 december van het vorig jaar. Deze
wordt nog definitief vastgesteld, maar moet volgens het
herstelplan ten minste 104,3% zijn. Het uiteindelijke besluit
hierover neemt het pensioenbestuur eind van deze maand.
De pensioenen zouden dan verhoogd worden met de helft
van de loonontwikkeling in 2013. Deze bedroeg 1,88%.

Net als in de voorgaande twee jaren besteedt Nederland
maar liefst 12% van het bruto binnenlands product (bbp) aan
de zorg. Dat ligt fors boven het gemiddelde van 9,5% voor
alle 34 OESO-landen (Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling), waar Nederland lid van is.
De laatste jaren vlakt de stijging van de kosten in de
gezondheidszorg af.

Voor Z en W-gepensioneerden zou dit een
pensioenverhoging van 0,94% betekenen ( €94 extra voor
elke tienduizend euro pensioen). Zorg en Welzijn is
verantwoordelijk voor de pensioenopbouw en
pensioenuitkering van 2,5 miljoen (oud-)werknemers in de
sectoren zorg en welzijn.
Bronnen: ANP, pfzw.nl

In de meeste OESO-landen zijn de uitgaven sinds 2009 niet of
nauwelijks gestegen ten opzichte van de economie. In Ierland
en Griekenland zijn ze zelfs gedaald. In de decennia vóór
2009 stegen de uitgaven aan gezondheidszorg in ons land
steevast sneller dan de economie. In 1975 gaven we er nog
maar 7% van ons bbp aan uit. In dat jaar was dat ongeveer
evenveel als in de Verenigde Staten. Sindsdien zijn de ….
Lees verder op de volgende pagina >
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uitgaven in de VS echter nóg sneller gegroeid dan in
Nederland, tot bijna 18% van het bbp in 2011. Nog een
interessant feit uit hetzelfde CBS-bericht: het aantal
dagelijkse rokers in ons land is de laatste jaren sterk gedaald
en ligt nu iets onder het OESO-gemiddelde.
Bron: cbs.nl

Patiënten geven
Nederlandse
ziekenhuizen een
7,4
Patiënten hebben nog steeds veel vertrouwen in de
kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen, is de conclusie
van een onderzoek, dat vorig jaar werd uitgevoerd in
opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ).
Gemiddeld waarderen patiënten het ziekenhuis met het
rapportcijfer 7,4. De ziekenhuizen scoorden het hoogst op de
punten deskundigheid, zorgkwaliteit, persoonlijke
behandeling en klantgerichtheid – precies de aspecten die de
respondenten aangaven het belangrijkst te vinden. Prijs (een
kleine minderheid vond de zorg ‘duur’) en locatie werden als
minder belangrijk ervaren. Het was al bekend dat mensen
voor een belangrijke operatie bereid waren verder van huis
te gaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen graag meer
informatie zouden willen krijgen om ziekenhuizen met elkaar
te vergelijken.
Bronnen: ANP, Medisch Ondernemen

Congresagenda
De komende maanden is BiologiQ aanwezig op
verschillende vakbijeenkomsten:

28 & 29 januari 2014
XIVe Almelose Symposium Diabetische voet.
Thema: Hoe verhogen we de effectiviteit van diabetische
voetbehandeling?
Ziekenhuisgroep Twente. Locatie: ZGT Almelo.
Het eigenlijke symposium, waarbij BiologiQ als sponsor
aanwezig is met een eigen stand, vindt plaats op woensdag
29 januari 2014.

4 februari 2014
Symposium ‘Wondzorg doe je niet alleen’.
van Weel-Bethesda ziekenhuis, i.s.m. met CombiCare.
Locatie: Van Weel-Bethesda ziekenhuis, Dirksland.
Het symposium staat in het kader van de transmurale
samenwerking tussen de wondpoli van het ziekenhuis en
verschillende thuiszorgorganisaties. BiologiQ is vertegenwoordigd op de bijbehorende productenmarkt.

5 februari 2014
Productenmarkt Opleiding Wondverpleegkundige
Erasmus MC.
Locatie: Erasmus MC Rotterdam.
BiologiQ is aanwezig om vragen van studenten te beantwoorden, zodat deze beargumenteerde keuzes kunnen
maken voor een wondproduct, passend bij een specifieke
situatie.

10 maart 2014
Productinformatiemarkt Opleiding huidtherapie.
Locatie: 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
wondzorgproducten en –therapieën. BiologiQ is aanwezig
voor het geven van gerichte informatie en adviezen.

28 maart 2014
2e Da Vinci Masterclass, Da Vinci Kliniek Geldrop.
Thema: Strategies in hyperbaric medicine and wound
healing concepts.
Locatie: Het Klooster, Nuenen.
Meer (programma)informatie: www.davincikliniek.nl

14 – 16 mei 2014
EWMA 2014, 24th Conference of the European Wound
Management Association.
Locatie: IFEMA, Madrid.
BiologiQ is aanwezig met partners Biomonde - LDT
Madentherapie, Bfactory - Revamil, Oculus IS - Dermacyn
Wound Care en SastoMed - Granulox.

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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