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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Producent Archimed
speelt in op
stijgende vraag

BiologiQ: grotere rol voor
'Vitruviusman'
Hij sierde al de voorzijde van de algemene BiologiQ
brochure en de homepage van www.BiologiQ.nl Maar
vanaf nu zal hij nog vaker te zien zijn in uitingen van
BiologiQ, zoals in advertenties en op de BiologiQ stand
tijdens congressen en workshops: de Vitruviusman.
Deze bekende tekening werd rondom 1490 gemaakt door
kunstenaar en vernieuwer Leonardo da Vinci, die daarbij de
door Vitruvius voorgeschreven 'ideale' lichaamsverhoudingen volgde. Vitruvius was een Romeinse architect uit de tijd
van Keizer Augustus.

Oxyzyme en Iodozyme weer
volop leverbaar
Archimed, maker van de BiologiQ producten Oxyzyme en
Iodozyme, heeft recent de productie van beide
wonddressings opgevoerd. Hiermee zijn de leveringsproblemen opgelost die zich eerder dit jaar voordeden.
Een deel van het probleem kan worden beschouwd als de
prijs voor succes. Zowel op de thuismarkt Groot-Brittannië
als in andere Europese landen is de vraag naar Oxyzyme en
Iodozyme het laatste jaar sterk toegenomen. Mogelijk dat
hieraan publiciteit in de Britse media mede debet was. Zoals
we in een vorige nieuwsbrief berichtten besteedde de BBC
begin dit jaar aandacht aan Oxyzyme en Iodozyme in een
interview met professor Paul Davis van Archimed.

Hij stelde dat de maten van een gebouw de verhoudingen
van het menselijk lichaam moesten weerspiegelen, omdat dit
het perfecte voorbeeld van een proportioneel geheel is.
Op de tekening van da Vinci is goed te zien dat het
mannenlijf zowel past binnen een cirkel als in een vierkant geheel volgens de theorie van Vitruvius.
Het pentagram was eveneens het Gildeteken van het in 1660
opgerichte Gilde van Goudse chirurgijns.

Dubbele werking
Oxyzyme en Iodozyme bestaan uit dubbele sheets hydrogel
dressing. De ene sheet bevat glucose en jodide en wordt
direct op de wond aangebracht. De tweede sheet bevat het
natuurlijke enzym glucose oxidase. Deze sheet wordt op de
eerste sheet geplaatst. Hierdoor komt een reactie op gang,
waarbij de glucose geleidelijk wordt omgezet in waterstofperoxide.
De jodide wordt omgezet in jodium, dat gedoseerd wordt
afgegeven aan de wondomgeving. De waterstofperoxide
bindt zuurstof uit de lucht. Bij contact met de wond valt de
waterstofperoxide uiteen en komt de zuurstof in de wond
vrij. Het effect is tweeledig: de jodium doodt bacteriën,
terwijl de zuurstof de witte bloedlichaampjes in staat stelt
bacteriën te doden op de natuurlijke wijze.
Beide producten dragen ook bij aan een blijvend vochtige
wondomgeving en autolytisch debridement, wat het
natuurlijke genezingsproces versnelt.
Oxyzyme wonddressings zijn leverbaar in de formaten
10x10cm en 5x6,5cm; Iodyzme is leverbaar in 10x10cm.

Data volgende 'Diabetic Foot' en
EWMA bekend
Enige maanden geleden was BiologiQ, samen met Oculus
(Dermacyn Wound Care) en Bfactory (Revamil), vertegenwoordigd op zowel het 6e International Symposium Diabetic
Foot (Noordwijkerhout, 11 - 14 mei 2011) als op de 21e

Conference of the European Wound Management
Association (EWMA, Brussel, 25 - 27 mei 2011).
In een terugblik op het Diabetische Voet symposium spreekt
voorzitter Van Houtum over 'een enorm succes'. Ruim
duizend deelnemers uit bijna tachtig landen wisselden
Lees verder op de volgende pagina >
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Vervolg artikel ‘Diabetic Foot’en EWMA
kennis en ervaringen uit in het Leeuwenhorst Congres
Centrum. Professor Michael Edmonds (King's College,
Londen) ontving de Karel Bakker Foot Award 2011 voor zijn
pionierswerk op dit terrein. Het 7e symposium is gepland van
19 t/m 23 mei 2015.
Ook EWMA 2011 was een groot succes. Met bijna 2800
deelnemers en standhouders uit 67 landen was dit de drukst
bezochte EWMA conferentie ooit. De 22e editie van deze
jaarlijkse bijeenkomst vindt plaats in Wenen, van 23 tot en
met 25 mei 2012.

22 September 2011
Symposium Palliatieve Oncologische Wondzorg.
Van der Valk Hotel, Ridderkerk. Onder auspiciën van Internos
en Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland.
Meer info en inschrijven via www.netwerkpalliatievezorg.nl
29 September 2011
Decubitus Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen.
'Wondzorg = Ketenzorg', Scheldetheater, Terneuzen.
Meer informatie via www.zvzo.nl.

Nieuw in het BiologiQ Kenniscentrum
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.
Nieuw deze maand zijn een 3-tal publicaties over de IR-10
Infrarood huidthermometer.
Deze innovatieve thermometer is ontwikkeld om in een
vroeg stadium onderhuidse ontstekingen op te sporen bij
personen met diabetes en daardoor tijdig in te grijpen om
ulceraties in de voet (de beruchte 'diabetische voet') te
voorkomen.
Tip: raadpleeg altijd het BiologiQ Kenniscentrum voor
informatie over een BiologiQ product. Vindt u niet wat u
zoekt, neem dan gerust contact op met BiologiQ,
telefoon: 055 - 368 44 50.

EMWA 2011, Brussel.
V.l.n.r. Jan Willem Bosma (Bfactory), Rob de Klijn (BiologiQ),
Bart de Brouwer (Oculus).

September 2011 drukke
congresmaand
Na de stille zomermaanden komt volgende maand het
congres-, werkgroep- en symposiumseizoen weer goed op
gang. Bij vier symposia en werkgroepen zal BiologiQ
vertegenwoordigd zijn met het BiologiQ Wond
Management Systeem.
8 September 2011
Wondsymposium Zorgcirkel, Lexion, Westzaan.
Voor huisartsen, geriaters en wondverpleegkundigen.
Dit symposium is volgeboekt.
20 September 2011
Transmuraal Symposium Wondzorg, de transmurale
benadering van oncologische processen en huiddefecten.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, onder auspiciën van
Cordaan en Slotervaart Ziekenhuis.

Eerste Diabetespodotherapeuten
nieuwe postbachelor opleiding
Onlangs rondden Leonie Nijenhuis en Anke Wijlens als
eersten in Nederland de gespecialiseerde opleiding tot
Diabetespodotherapeut af. Deze nieuwe, tweejarige
postbachelor opleiding is alleen toegankelijk voor paramedici
met de beschermde titel 'podotherapeut' en een
Bacheloropleiding, titel Bachelor of Science (Bsc).
In de rubriek Nieuws & Visies uit de Regio in de volgende
uitgave van deze nieuwsbrief leest u een persoonlijk verslag
van Leonie en Anke over hun primeur.

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.

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl
met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties
Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality.
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