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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Hyaluronzuur terug op de markt als spray

BiologiQ introduceert HEAL® en
BALANCE®
Sinds kort brengt BiologiQ twee nieuwe producten op de
Nederlandse markt: HEAL, een hyaluronzuuroplossing in
gebruikersvriendelijke sprayvorm en BALANCE, een
innovatief wondverband op basis van de laatste
aquafilamenttechnologie.
In het geval van HEAL is sprake van een terugkeer op de
Nederlandse markt van
hyaluronzuur, waarmee veel
gebruikers al eerder goede
praktijkervaringen opdeden.

HEAL: stimuleert
granulatie en epithelialisatie
HEAL is een hyaluronzuuroplossing in sprayvorm voor
plaatselijk gebruik op niet-geïnfecteerde, schone wonden.
HEAL kan bij stagnerende wonden structureel bijdragen aan
de granulatie en de vorming van nieuw epitheelweefsel,
waardoor de wond sneller geneest. HEAL is een biosynthetisch product en bestaat uit 0,2% bio-gefermenteerd
hyaluronzuur-natriumzout in een Ringeroplossing.
Hyaluronzuur (HA) is een universeel voorkomende glycosaminoglycaan en een essentiële component in de Extra
Cellulaire Matrix (ECM). Vanaf de granulatiefase en in daarop
volgende fases draagt HEAL op verschillende manieren bij
aan het fysiologische helingsproces. Een hyaluronzuurverrijkte matrix vermindert de opslag van collageen,
waardoor zich minder littekenvorming voordoet. Ook
schermt hyaluronzuur de vrije zenuwuiteinden af, wat de
wondpijn vermindert. HEAL is uitstekend te combineren met
negatieve druktherapie.
HEAL is verkrijgbaar in een nieuw (gepatenteerd) type
sprayflacon, dat ervoor zorgt dat de inhoud tot 12 weken na
eerste gebruik steriel blijft. In combinatie met de lage
effectieve dosering en aanbrengingsfrequentie, is HEAL
bijzonder kostenefficiënt. Gemiddeld is één sprayflacon
geschikt voor rond de 40 behandelingen (80 à 90 sprays).

BALANCE: nieuw wondverband voor steeds de
juiste vochtbalans
BALANCE is een innovatief
wondverband, ontwikkeld
om de vicieuze cirkel te
doorbreken, waarvan bij
zoveel stagnerende wonden
sprake is. BALANCE is
gebaseerd op de nieuwe Aquafilament® Technology en erop
gericht proteasen en vrije radicalen te binden en vast te
houden. Dat maakt de weg vrij voor de natuurlijke
groeifactoren en herstel van de Extra Cellulaire Matrix (ECM).
BALANCE creëert, c.q. herstelt dus een noodzakelijke voorwaarde voor het fysiologische helingsproces. In stagnerende
wonden triggert weefselbeschadiging namelijk een
verhoogde ontstekingsreactie, waardoor teveel cytokinen
(signaalmoleculen) vrijkomen. Deze veroorzaken een
abnormaal hoog niveau aan vrije radicalen en proteasen. Het
terugdringen daarvan is een belangrijke prioriteit bij de
ontwikkeling van nieuwe wonddressings als BALANCE.
Daarnaast zorgt de innovatieve structuur van BALANCE voor
een optimale combinatie van hoog absorptievermogen met
een vochtregulerende werking. Daardoor behoudt de wond
steeds de optimale vochtigheidsgraad. Diezelfde structuur
zorgt ook voor verticale absorptie van exsudaat, waardoor
maceratie van de wondranden en wondomgeving wordt
voorkomen. BALANCE is zowel gebruikers- als patiëntvriendelijk omdat het in situ intact en vormvast blijft en er
geen verkleving aan het wondbed plaatsvindt.
BALANCE is niet alleen uitstekend combineerbaar met
compressietherapie, maar ook met alle gangbare
reinigingsvloeistoffen.
Meer informatie is beschikbaar in de nieuwe productbrochures en op www.BiologiQ.nl (Kenniscentrum).

Principelle Matrix®
terug bij producent
Zoals reeds bericht in de BiologiQ
nieuwsbrief van mei verdwijnt per
1 juli 2012 Principelle Matrix uit het
BiologiQ productaanbod.
De distributierechten zijn inmiddels terug bij Principelle
Nederland, dat tevens bekend is als producent en
distributeur van Principelle IF. De overdracht heeft in goed
overleg plaatsgevonden en is onder andere bedoeld om
verwarring in de markt te voorkomen.
Zie ook www.principelle.nl
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BiologiQ documentatie en
receptenblok geactualiseerd

Definitieve cijfers
Ewma 2012, Wenen

In verband met de recente assortimentswijzigingen zijn er
nieuwe versies ontwikkeld van de algemene BiologiQ
brochure (met het meest actuele productoverzicht), de
wondwijzer en het receptenblok. Daarnaast zijn er
productbrochures beschikbaar voor de nieuwe producten
HEAL en BALANCE. Vaste relaties van BiologiQ ontvangen op
korte termijn een exemplaar als onderdeel van een
introductiemailing voor HEAL en BALANCE.

Begin juni werden de definitieve
bezoekersaantallen bekend van EWMA 2012 (‘The 22nd
Conference of the European Wound Management
Association’).

Zowel de productbrochures HEAL en BALANCE als de
overige vernieuwde materialen worden u op verzoek graag
toegestuurd. Belt u daarvoor BiologiQ, tel. 055 – 368 4450.

Dermacyn®:
niet verdunnen bij
negatieve
druktherapie

Uiteindelijk telde het evenement 2282 deelnemers en 626
exposanten. In totaal waren er dus 2908 personen uit 67
landen aanwezig in Wenen. Dat waren er 151 meer dan
EWMA 2011 in Brussel, waarmee Wenen een nieuw
bezoekersrecord heeft gevestigd.
Van de 85 op EWMA 2012 vertegenwoordigde
ondernemingen en instellingen waren er 18 nieuw op
EWMA. Er werden bijna 800 presentaties gegeven. Mede
daardoor concluderen de organisatoren dat EWMA 2012 een
‘success both clinically and academically’ was. Inmiddels zijn
ook de data en locatie bekend voor EWMA 2013: van 15 tot
en met 17 mei 2013, in Kopenhagen.

Recent bleek er bij een aantal behandelaars enige
onduidelijkheid te bestaan over de dosering van Dermacyn®
als spoel- en behandelvloeistof in combinatie met
negatieve druktherapie (V.A.C.®).
In de eigen productdocumentatie verwijst KCI, producent van
het V.A.C. Ulta™ Therapy System, o.a. naar Dermacyn als
geschikte oplossing. In tegenstelling echter tot sommige
andere vloeistoffen (bijvoorbeeld Dakin’s Solution), mag
Dermacyn voor deze toepassing niet worden verdund.
Meer informatie over het gebruik van Dermacyn in
combinatie met negatieve druktherapie vindt u op
www.BiologiQ.nl (HOME/Wondverzorging ->Dermacyn ->
Kenniscentrum -> KCI Overzicht Topical Wound Solutions
voor V.A.C.®

De BiologiQ-crew op het terras; zitten en uitblazen na een
hele dag staan en gesprekken voeren op de EWMA.
(inclusief Bart de Brouwer van Oculus - links op de foto)
Meer beelden van EWMA 2012 zijn te zien op:
http://www.facebook.com/EWMA.Wound
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Het BiologiQ Kenniscentrum

Veilige oplossingen voor Wondheling
en Infectiebestrijding

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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Nieuw deze maand:

Nieuws & Visies uit de Regio
Podotherapeute Nicollette van Kooten:
Voeten op Texel
In deze rubriek besteden we
regelmatig aandacht aan
mensen in het vak en uit de
regio. Deze maand een
bijdrage van Nicollette van
Kooten, die haar eigen
praktijk voor podotherapie en pedicure heeft op Texel.
Bachelortitel
Ik ben mijn loopbaan in de zorg gestart als verpleegster in
het verzorgingshuis. Later heb ik ook in de kraamzorg
gewerkt en bij de bloedafnamedienst. In 1996 heb ik met
succes de opleiding pedicure afgerond. Ik wilde verder op dit
gebied. In 2010 ben ik geslaagd voor de deeltijdopleiding
podotherapie van Fontys hogescholen in Eindhoven. Aan het
eind van deze vierjarige HBO-opleiding mag je de
bachelortitel ‘podotherapeut’ voeren. Een podotherapeut is
de hoogst opgeleide (en enige) gespecialiseerde
paramedicus op het gebied van de voet. Sinds enige tijd is de
beroepstitel beschermd door de wet BIG (artikel 34).
De podotherapeut onderzoekt en behandelt klachten en/of
aandoeningen die voortkomen vanuit het niet goed
functioneren van de voeten. De podotherapeut heeft een
scala aan therapievormen tot zijn beschikking, zoals
zooltherapie, orthesiologie, orthonyxie, schoenadviezen,
instrumentele behandelingen, vilttherapie, (medical) taping
en nog veel meer. Tot 2011 kwamen patiënten alleen op
verwijzing van de huisarts bij de podotherapeut. Sinds de
invoering van de DTP (Directe Toegankelijkheid
Podotherapie) kunnen zij echter direct contact opnemen met
de podotherapeut.
Snelle wondsluiting
In mijn praktijk voer ik veel instrumentele behandelingen uit.
Over het algemeen komen er patiënten die niet meer
behandeld kunnen of mogen worden door een (medisch)
pedicure. Denk dan aan patiënten met reumatische klachten
en standafwijkingen, patiënten met diabetes mellitus of met
een ingegroeide teennagel. Juist de groep diabetespatiënten
met een verhoogd risico moeten door een podotherapeut
geholpen worden. Deze mensen hebben namelijk vaak een
verhoogde druk onder de voeten, in combinatie met een
verlies van het oppervlakkige gevoel. Daardoor kunnen er

Naast de productbrochure is een viertal Engelse studies en
publicaties over HEAL toegevoegd aan het Kenniscentrum
(HOME/Wondverzorging -> HEAL -> Kenniscentrum ->
Studies & Publicaties):
- Advantages of hyaluronic acid as a component of fibrin
sheet for care of acute wound, (2011).
- Influence of hyaluronic acid on bacterial and fungal
species, including clinically relevant opportunistic
pathogens (2011).
- Hyaluronic acid: the scientific and clinical evidence
(2007)
- The role of hyaluronic acid in wound healing: assessment
of clinical evidence (2005).

gemakkelijk niet opgemerkte wonden onder de voeten
ontstaan. Bij het behandelen van dergelijke voetwonden
maak ik gebruik van de producten van BiologiQ. Eén van deze
producten is BioSpray, een collageenproduct. Ik vind het
geweldig om te zien hoe een wond die al twee jaar weinig of
geen tekenen van sluiting vertoont, na behandeling met
BioSpray al binnen zes weken een goede genezingstendens
vertoont. En dat is juist wat wij willen: snelle wondsluiting en
daardoor een betere kwaliteit van leven.

Weer veel belangstelling voor
BiologiQ.nl
Slechts vier maanden na het vorige record kon BiologiQ
alweer een nieuw recordaantal bezoekers aan
www.BiologiQ.nl registreren. Voor het eerst wisten er
afgelopen maand mei meer dan 3000 geïnteresseerden
(unieke bezoekers) de weg naar onze website te vinden.
Opvallend in deze maand was de interesse voor MDT
Madentherapie en gerelateerde onderwerpen, temeer
omdat ook uit het aantal behandelingen een toegenomen
belangstelling voor maden blijkt.

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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