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Belangstelling en waardering 
voor online Larval Acadamy 

Al een tiental Nederlandse wondzorgprofessionals heeft 
zich in juli ingeschreven voor de vorige maand in deze 
nieuwsbrief aangekondigde 
Larval Academy.  

Deze online e-learning cursus 
over madentherapie is een 
initiatief van producent 
Biomonde, gericht op artsen, verpleegkundigen, 
podotherapeuten en andere wondzorgprofessionals.  
Het lesmateriaal is in het Engels en samengesteld door 
deskundigen op het gebied van Larval Debridement Therapy 
(LDT). De cursus kan worden afgesloten met een certificaat. 
Het is nog niet zeker of dit in Nederland accreditatiepunten 
gaat opleveren, zoals al wel in Groot-Brittannië het geval is. 

 

 

 

 

Zes modules 
Eén van de eerste cursisten was BiologiQ’s eigen product-
specialist Rob de Klijn. Als ervaren wondexpert is hij 
enthousiast over het niveau van de Larval Academy. “De 
geboden informatie is helder en uitstekend te volgen voor 
mensen die al enigszins zijn ingevoerd in de wondzorg. Het 
materiaal is duidelijk gebaseerd en gericht op de praktijk, 
waardoor het geleerde direct toepasbaar is. Het is bovendien 
helemaal up-to-date, je merkt dat de samenstellers op de 
hoogte zijn van de nieuwste inzichten in madentherapie.” 
Rob is ook lovend over de opzet: “De cursus is heel 
overzichtelijk ingericht en verdeeld over zes modules.  

Module 1 beschrijft het wondgenezingsproces en gaat in op 
wondbedpreparatie en de rol van debridement. Vervolgens 
komen alle facetten van LDT aan bod. Hoe maden de wond 
debrideren, hoe ze geproduceerd worden, hoe en voor welke 
indicaties ze worden toegepast – kortom, het hele proces 
wordt doorlopen. Daarnaast is er veel aandacht voor 
aspecten als kostenefficiëntie en hoe je over LDT moet 
communiceren met de patiënt. Er wordt veel gebruik  

 

 

 

 

gemaakt van video, waardoor dingen vaak direct duidelijk 
worden. Er is een aparte module met casuïstieken, eveneens 
met videobeelden en gelegenheid om open vragen te stellen. 
De laatste modules zijn ingeruimd voor zaken als ‘reflectie’, 
beoordeling, evaluatie en een afsluitende quiz om je kennis 
te testen.”  

Studeren wanneer en waar het uitkomt 
Het grote voordeel van de online Larval Acadamy is dat 
cursisten eraan kunnen beginnen op elk gewenst moment. 
Rob: “De eerste stap is: geef je kosteloos op bij BiologiQ. Die 
geeft je gegevens door aan Biomonde UK. Vervolgens 
ontvang je een e-mail om je in te schrijven. Je maakt een 
account aan en ontvangt meteen je inloggegevens. Daarmee 
kun je voortaan inloggen en de cursus volgen wanneer en 
waar het je uitkomt. Je doorloopt het materiaal in je eigen 
tempo en bepaalt zélf wanneer je naar de volgende pagina 
klikt. Soms moet je eerst een paar vragen beantwoorden.” 
Als we Rob vragen waarom wondzorgprofessionals de Larval 
Academy zouden moeten volgen, is hij heel uitgesproken: 
“De cursus is een goede leidraad om vertrouwd aan de gang 
te gaan met maden én om te zorgen dat je deskundig de 
patiënt kunt informeren en begeleiden tijdens de therapie.” 

Geïnteresseerden in kosteloze deelname aan de online Larval 
Academy cursus kunnen zich opgeven bij Hans Willemsen, 
BiologiQ: Hans@BiologiQ.nl of via de BiologiQ 
productspecialist voor hun regio. 

 

  Geen leverings- 
  problemen met  
  Aldanex 

 
Per e-mail stelde BiologiQ deze week een groot aantal 
medische groothandels gerust over de voorraad en directe 
leverbaarheid van Aldanex.  

Blijkens onder meer het grote aantal telefoontjes naar het 
BiologiQ kantoor vorige week, was de onrust ontstaan naar 
aanleiding van leveringsproblemen rondom een soortgelijke 
barrièrecrème op siliconenbasis. BiologiQ directeur Hans 
Willemsen: “Deze productsoort heeft de laatste jaren een 
vaste plek gekregen in veel behandelprotocollen voor de 
behandeling en preventie van IAD (incontinentiegerelateerd 
huidletsel) en andere vormen van vochtletsel. Logisch dat 
gebruikers leveringsproblemen dan ook als erg storend ….  

         Lees verder op de volgende pagina  >  
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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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Vervolg. 

... ervaren voor hun behandelroutines. Gelukkig hebben wij 
daar altijd rekening mee gehouden in ons voorraadbeleid. 
We hebben ruimschoots voldoende Aldanex in voorraad en 
kunnen elke gewenste hoeveelheid direct uitleveren. Dat kan 
een groot voordeel zijn, vooral in de zomer, als de warmte 
vaak zorgt voor extra huidproblemen. Denk bijvoorbeeld aan 
intertrigo en vergelijkbare vormen van vochtletsel.  
Aldanex is rechtstreeks bij BiologiQ te bestellen maar ook via 
de medisch speciaalzaken. Tevens kunnen particulieren 
Aldanex via de webshop www.aldanex.nl kopen” 

Behandelaars en inkopers met specifieke vragen over Aldanex 
kunnen contact opnemen met BiologiQ, tel. 055 – 368 44 55. 
 

 
Nieuwe publicatie 
inventariseert Granulox 
studies  

Vorige maand publiceerde SastoMed, de 
Duitse producent van Granulox, een up-to-
date overzicht van studies over de inzet van 
hemoglobine in het algemeen en Granulox 
in het bijzonder in de wondzorg.   

Granulox – Scientific Literature Collection geeft in 20 pagina’s 
een beknopt overzicht van veertig klinische trials, case 
studies en pilot studies uit de recente literatuur. Deze zijn 
verdeeld over de categorieën ‘PubMed Granulox references’, 
‘Other (non-PubMed) Granulox references’ en ‘Science Base: 
non-Granulox references’.  

Van vrijwel alle genoemde studies zijn de abstract, de 
conclusies en –waar relevant- de gemeten resultaten 
opgenomen. Tezamen geeft de publicatie een goed beeld 
van de huidige inzichten in de rol van zuurstof in de 
wondgenezing, de functie van hemoglobine als 
‘zuurstofcarrier’ en de mogelijke behandelresultaten met 
Granulox. De publicatie is inmiddels toegevoegd aan het 
BiologiQ Kenniscentrum op www.biologiq.nl. In Nederland 
wordt Granulox (nog) niet vergoed door de zorgverzekeraars, 
maar kan het gebruik op gronden van kosten-efficiëntie zeer 
verantwoord zijn. BiologiQ biedt behandelaars en patiënten 
daarom de mogelijkheid Granulox direct online te bestellen. 
 

Granulox  6 ml verpakking. 

Nu online te bestellen op  
www.BiologiQ.nl > WEBSHOP 

 

 

 

Actueel overzicht MDT in nieuwe 
metastudie 
Recent kwam een herdruk beschikbaar van een 
literatuuroverzicht over het gebruik van madentherapie, 
dat eind vorig jaar verscheen in een Brits medisch vakblad.  

In Maggot debridement 
therapy: a systematic 
overview presenteren 
de auteurs een actuele 

inventarisatie van de onderzoeksresultaten en andere 
evidence ten aanzien van MDT. In de inleiding gaan zij in op 
de lange geschiedenis van madentherapie en de recent sterk 
opgeleefde belangstelling. Deze schrijven zij toe aan de 
toenemende resistentie tegen antibiotica en de gebleken 
kostenefficiëntie van MDT als drievoudig hulpmiddel bij de 
wondheling: voor debridement, desinfectie en weefsel-
herstel. Daarnaast signaleren zij de grote verbeteringen in de 
productie (dus beschikbaarheid) van geschikte larven en de 
sterk verbeterde toepassingsmogelijkheden.  

De auteurs bekeken voorgaande meta-analyses, de 
verschillende werkingsmechanismen en het gebruik in 
verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Zij 
concluderen dat MDT in zijn huidige vorm ‘meer 
levensvatbaar is dan ooit’, maar te vaak onbenut blijft als 
behandeloptie. Hoewel meer studie is vereist, aarzelen ze 
niet in hun eindoordeel: “Als wondzorgprofessionals en 
patiënten goed zijn geïnformeerd, blijkt MDT een snel, 
gemakkelijk, veilig en kostenefficiënt middel voor de 
wondgenezing.” 

Het artikel is inmiddels toegevoegd aan het BiologiQ 
Kenniscentrum op www.biologiq.nl  

 

Primeur: ACM verbiedt 
ziekenhuisfusie  

Medio deze maand verraste de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) met de bekendmaking niet akkoord te gaan 
met de voorgenomen fusie tussen het Stichting Albert 
Schweitzer ziekenhuis en de Rivas Zorggroep.  

Hoewel toezicht op fusies in de zorg tot de taken van de ACM 
behoort, is dit pas de eerste keer dat de financiële waakhond 
een veto uitspreekt. De ACM lijkt daarmee te reageren op de 
kritiek die eerdere ziekenhuisfusies (inmiddels al 13 sinds 
2011) in brede kring opriep. Eerder dit jaar berichtten wij al 
over de bezorgdheid van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

dat de fusiegolf zou leiden tot te grote marktdominantie … 

         Lees verder op de volgende pagina  >  
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Nieuw deze maand in het Kenniscentrum: 

* SastoMed (samensteller), Granulox – Scientific 
Literature Collection, eigen publicatie, juni 2015. 

 

* Shi E en Shofler D, Maggot debridement therapy: a 
systematic overview. [Reprinted from] British Journal of 
Community Nursing, Vol 19, No 12, Community Wound 

Care, December 2014. 
 

Het  BiologiQ Kenniscentrum 
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Vervolg 

… van bepaalde nieuwe partijen en tot ongecontroleerde 
prijsstijgingen. Ook het Centraal Planbureau had al 
aangedrongen op een scherper toezicht op de 
fusiegretigheid van de ziekenhuizen. En eind vorige maand 
nog werd in een hoorzitting van de Tweede Kamer gepleit 
voor een omkering van de bewijslast: fusies in de zorg 
zouden verboden moeten zijn, tenzij de betrokken 
instellingen kunnen aantonen dat een fusie beter is voor de 
zorgconsument en de maatschappij.  

Concurrentie 
Als reden om de Zuid-Hollandse fusie te blokkeren gaf de 
ACM het wegvallen van voldoende concurrentiedruk op de 
betrokken partijen. De ACM kwam tot deze conclusie na het 
bestuderen van patiëntenstromen, onderzoek onder 
huisarten en op basis van informatie van zorgverzekeraars. 
Volgens de ACM zouden patiënten en hun verzekeraars na 
een fusie te weinig mogelijkheden hebben om de fusie-
ziekenhuizen te ‘disciplineren’, bijvoorbeeld door uit te 
wijken naar een ander ziekenhuis. De betrokken zieken-
huizen overwegen het ACM-besluit aan te vechten.  
Zij verwijzen daarbij naar eerdere fusies die wél zijn 
toegelaten, ondanks een vergelijkbaar of zelfs ongunstiger 
concurrentieklimaat. Op dit moment heeft het AMC geen 
andere fusiebesluiten in behandeling. De eerstvolgende 
ziekenhuizen die fusieplannen willen voorleggen zijn het 
AMC en het VUmc in Amsterdam. 

Bronnen: fd.nl, zorgvisie.nl 

 

STZ-ziekenhuizen doen 
het steeds beter  

De 27 Nederlandse topklinische opleidingsziekenhuizen die 
zijn verenigd in de STZ zien hun schulden dalen en 
bedrijfsopbrengsten stijgen. 

Dit blijkt uit het recent gepubliceerde jaaroverzicht van het 
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam en fusiepartner 
OLVG. Gemiddeld zagen de STZ-leden vorig jaar kans om hun 
schuldenlast met rond de 3,5 procent terug te brengen tot 
een totaal van net boven de 7,1 miljard euro. Dit ondanks 
een groei van het personeelsbestand met 852 fte (plus 1,24 
procent) en bijna 3 procent hogere personeelskosten. De 
Amsterdamse STZ-ziekenhuizen presteerden relatief het 
slechtst: ondanks een licht hogere bedrijfsopbrengst (plus 1,8 
procent) ging het resultaat met 14 procent achteruit. 

Bronnen: zorgvisie.nl, stz.nl 

 

 

 

 

 

Minder 
ziekenhuispatiënten, 
maar ligduur stijgt  

In 2014 lagen er voor het tweede jaar op rij minder mensen 
in Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal klinische opnamen 
ging met 3,7 procent omlaag en het aantal eerste bezoeken 
aan de polikliniek met maar liefst 11,5 procent.  

Dit blijkt uit een recente analyse van de jaarverslagen van 
ziekenhuizen door Intrakoop en het accountants- en 
adviesbureau Verstegen in Dordrecht. In lijn met deze trend 
daalde ook het aantal bedden in de onderzochte 
ziekenhuizen. Dat zijn er nu nog 32.743, een capaciteitsdaling 
van 2,8 procent ten opzichte van 2013. Wat wél toenam is de 
gemiddelde ligduur: deze steeg van 5,2 naar 5,4 dagen. Ook 
de omzet van de ziekenhuizen groeide, zij het met een 
bescheiden 1,6 procent. Als verklaring voor de terugloop van 
het ziekenhuisbezoek wijzen de samenstellers van het 
rapport op een lagere zorgvraag als gevolg van het eigen 
risico. Ook verplaatsing van zorg naar de eerstelijnszorg en 
naar de private sector speelt een rol: méér mensen laten zich 
behandelen door hun huisarts of in een privé kliniek. 

Bronnen: intrakoop.nl, zorgvisie.nl 

 

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

17 september 2015 
Symposium Wondzorg… een zorg voor iedereen. 
Locatie P3, Purmerend. Stichting Con2Pro 
Voor meer informatie en aanmelden: www.wondenwijzer.nl. 

6 oktober 2015 
Vierde regionale avondsymposium Wondzorg. 
Thema: ‘Ingewikkeld’. Locatie: PSV Stadion, Eindhoven. 
Regionale wondzorg- en decubituswerkgroep Eindhoven.  

15 oktober 2015 
Productenmarkt Opleiding Wondverpleegkundige 
Erasmus MC Zorgacademie, Rotterdam. 
BiologiQ medewerkers beantwoorden vragen van studenten 
om hen te helpen beargumenteerde keuzes te maken voor 
een wondproduct, passend bij specifieke situaties. 

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


