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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Online prijzen

BiologiQ webwinkel uitgebreid

Nu ook Revamil Balm
en Aldanex Cleanser
online verkrijgbaar
Deze week begint BiologiQ met de
online verkoop van twee nieuwe
producten aan consumenten. Via de
webwinkel www.aldanex.nl zijn
behalve Aldanex Skin Protectant in 85gramstube voortaan ook de Aldanex
Skin & Incontinent Cleanser en Revamil Balm verkrijgbaar.
Daarnaast is Aldanex Skin Protectant crème nu ook
leverbaar in tubes van 115 gram.

Groeiende vraag
Met de assortimentsuitbreiding wil BiologiQ
tegemoet komen aan de groeiende vraag van
het publiek naar deze producten, die niet
alleen voor zorgprofessionals geschikt zijn,
maar ook een nuttige rol kunnen spelen in de
zelfzorg. BiologiQ directeur Hans Willemsen:
“Begin vorig jaar zijn we met de webwinkel
begonnen, om het grote publiek toegang te geven tot
Aldanex Skin Protectant. Deze barrièrecrème is namelijk niet
alleen effectief bij de behandeling en preventie van
Incontinence Associated Dermatitis (IAD) in zorgomgevingen,
maar ook heel geschikt tegen luierdermatitis. Afgelopen
anderhalf jaar hebben we de vraag naar Aldanex gestaag zien
groeien. En dat terwijl het product niet
voor vergoeding door de zorgverzekeraars
in aanmerking komt. Dat geldt ook voor
Revamil Balm, waarmee veel mensen
gunstige ervaringen hebben. Dus was het
voor ons een logische stap om dit product
ook online te gaan aanbieden. De Aldanex
Skin & Incontinent Cleanser hebben we
begin dit jaar geïntroduceerd bij onze professionele
doelgroepen. Nu is het tijd om de cleanser ook via de
webwinkel beschikbaar te maken. Door meteen ook de Skin
Protectant in tubes van 115 gram aan te bieden, kunnen we
de consument méér keus bieden.”

Aldanex Skin & Incontinent Cleanser is pH-neutraal en heeft
veel werkzame ingrediënten gemeen met de Aldanex Skin
Protectant. Het is bestemd voor de dagelijkse reiniging van
patiënten en baby’s met vochtletsel en luieruitslag. De milde
cleanser is ideaal als voorbehandeling vóór het aanbrengen
van Aldanex Skin Protectant. Het product wordt geleverd in
sprayflacons van 237 ml en kost in de webwinkel € 15,95
exclusief verzendkosten. De Aldanex Skin Protectant in tube
van 115 gram gaat online € 15,25 kosten. Revamil® Balm is
een antibacteriële wondzalf voor thuisgebruik voor de
behandeling van acute, oppervlakkige wondjes, tepelkloven
en schaaf- en brandwonden. Revamil® Balm bevat een
basiszalf in combinatie met zuivere honing. De webshopprijs
per tube van 15 gram bedraagt € 10,65.

EWMA 2016: rol
zuurstof in wondheling
definitief onderkend
Voor SastoMed, producent van Granulox, markeerde
EWMA 2016 (Bremen, 11 t/m 13 mei) de definitieve
erkenning van zuurstof als vitale factor in de wondheling.
In een persbericht ter afsluiting van de conferentie wordt
dit zo samengevat: “Hoewel hypoxie een al langer bekend
probleem is, werd de negatieve invloed op de wondgenezing tot nu toe niet volledig onderkend. Recent echter
hebben wetenschappers en medici het belang van zuurstof
in de wondheling aangetoond.”

Veel ‘zuurstofpresentaties’
De gestegen belangstelling voor hypoxie en de bestrijding
daarvan was goed terug te zien in het laatste EWMAprogramma, waar veel presentaties draaiden om zuurstof. Zo
gaf de vooraanstaande Duitse angioloog Prof. Knut Kröger
zijn lezing de veelzeggende titel ‘All wounds are ischemic’.
Volgens hem is zuurstofgebrek niet alleen een bijkomende
factor, maar een belangrijke oorzaak voor stagnatie in de
heling bij de meerderheid van alle chronische wonden. De
Zwitserse dermatoloog Dr. Severin Läuchli ging in op het
gebruik van zuurstof in de wondzorg, waarbij hij de nadruk
legde op het belang van plaatselijke toediening. Aan de hand
van cases uit zijn eigen praktijk liet hij zien welke rol
Granulox hier kan spelen, doordat het zo effectief is als
‘transporteur’ van zuurstof uit de omgeving naar het …
Lees verder op de volgende pagina >
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Across America (RAAM 2016), geafficheerd als ‘The World’s
Toughest Bicycle Race’.
Vervolg
.. wondbed. Hij hintte zelfs op een nieuw wondgenezingsmodel ter vervanging van TIME: MOIST. Dit zou volgtijdelijk
dan staan voor Moisture management, Oxygen supply,
Infection control, Supporting substances (groeifactoren e.d.)
en Tissue management. In een andere presentatie gaf Prof.
Joachim Dissemond, dermatoloog bij het academisch
ziekenhuis van Essen, een overzicht van de verschillende
behandelopties ter verbetering van de zuurstofvoorziening.
Hij noemde het opmerkelijk dat Granulox als één van de
weinige in aanmerking komende producten solide ‘evidence’
kan overleggen, gebaseerd op prospectieve klinische trials.
In het kader van EWMA 2016 heeft BiologiQ een aantal
nieuwe of vernieuwde Granulox studies toegevoegd aan het
online kenniscentrum. Voor auteurs en titels zie Nieuw in het
Kenniscentrum, elders in deze nieuwsbrief.

BiologiQ met Oculus en
Bfactory op WUWHS 2016
Tijdens de 5e conferentie van de World Union of Wound
Healing Societies (WUWHS 2016), van 25 t/m 29 september
a.s. in Florence, zal BiologiQ een paviljoen delen met
toeleveranciers Oculus / Microdacyn en Bfactory / Revamil.
Daarbinnen heeft BiologiQ International een stand voor het
eigen merk Aldanex.

280 Sprekers
De WUWHS conferentie
vindt om de vier jaar
plaats; in 2012 was
Yokohama de gaststad.
Voor Florence ziet het
programma er omvangrijker uit dan ooit, met onder meer
280 internationale gastsprekers, 3 ‘key note lectures’, 37
symposia, 22 workshops, 25 ‘focus sessions’ en meer dan
1100 abstracts. De WUWHS is een internationale organisatie,
gericht op de wereldwijde uitwisseling van kennis en
innovaties tussen onderzoekers en organisaties op het
gebied van de wondzorg.
Voor meer informatie: www.wuhs.org

Zwitserse Aldanex distributeur
sponsort fietsmarathon VS
Agentur Scherrer in Weite, distributeur van o.a. Aldanex en
Revamil voor Zwitserland, is dit jaar de sponsor van
landgenote Nicole Reist tijdens de 35e editie van de Race

Monsterrace
RAAM geldt als een van de
zwaarste jaarlijkse wieleren duursportevenementen
ter wereld. Het parcours
wordt elke jaar opnieuw
vastgesteld, maar bevat
altijd een vertrek aan de Amerikaanse westkust en een finish
aan de oostkust, een afstand van ruim 4.800 kilometer, door
12 staten en drie gebergten. Dit jaar vond de start op 14 juni
plaats op de Santa Monica Pier in Los Angeles en was de
finish bij het Empire State Building in New York. Nicole Reist
nam deel in de categorie individuele vrouwelijke deelnemers.
Zij finishte op 26 juni om 06.26 uur als eerste na 11 dagen,
14 uur en 25 minuten. Scherrer sponsorde Nicole onder
meer met Revamil Balm en Aldanex. Deze barrièrecrème
wordt overigens steeds vaker ontdekt door (amateur)
wielrenners als effectief preventiemiddel tegen
huidbeschadigingen door het langdurig op de fiets zitten.
Voor meer info: www.raceacrossamerica.org

Betere katheterzorg kan aantal
infecties met een derde verlagen
Het aantal katheterinfecties kan
fors worden teruggebracht als
ziekenhuizen een aantal
maatregelen rondom het
katheteriseren standaard zouden
invoeren. Dat is de uitkomst van een grootschalig
onderzoek in ruim 600 ziekenhuizen in de VS.

Samenspel
Een doorbraak komt er niet door één enkele maatregel, maar
door het combineren van nieuwe regels en routines.
Daaronder vallen het dagelijks evalueren van de noodzaak
van een katheter, meer aandacht voor het steriel inbrengen
en de inzet van alternatieven als bijvoorbeeld intermitterend
katheteriseren. Ook feedback en analyse van praktijkgegevens bleek nuttig, met name cijfers over urineweginfecties,
kathetergebruik en kennislacunes. Ook het systematisch
voorlichten en bijscholen van artsen en verpleegkundigen
bleek effectief. De onderzoekers testten hun preventieprogramma op maar liefst 926 afdelingen, zowel intensive
care units als algemene verpleegafdelingen, en over een
periode van anderhalf jaar. Opvallend was dat de aanpak op
algemene afdelingen resulteerde in een significante daling
van 2,3 per 1000 katheterdagen naar 1,5 (= 34,8%), maar …
Lees verder op de volgende pagina >
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zo verbazingwekkend- grote verschillen tussen de
verschillende leeftijdscategorieën.

Vervolg
.. nauwelijks effect had op ic’s. De discussie over een betere
preventie van ziekenhuisinfecties is ook in Nederland
actueel. Recent nog kwam de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) met een rapport onder de
zeelzeggende titel Infectiepreventie in ziekenhuizen kan echt
nog beter (zie vorige nieuwsbrief).
Bronnen: nursing.nl, igz.nl

CBS: 65-plussers winnen 5 jaar
sinds invoering AOW
De levensverwachting van
Nederlanders die in 2015 65
werden is ruim vijf jaar hoger
dan voor 65-ers in 1956, het jaar
dat in ons lang de Algemene
Ouderdomswet (AOW) werd
ingevoerd. Een man van 65 leeft
gemiddeld nog 18,2 jaar, een vrouw 20,9 jaar. In 1956 was
dat respectievelijk 13,9 en 14,9 jaar. De 65-jarigen van nu
hebben zes keer zoveel kans om de honderd te halen als
zestig jaar geleden.

Leeftijd en inkomen
De kwalen komen met de jaren, blijkt ook uit de CBS-cijfers.
In de leeftijdsgroep tot 45 jaar ervaart bijna 90% van alle
Nederlanders de gezondheid als goed of zeer goed. In de
categorie 45 – 65 zakt dit percentage naar 75% voor de
mannen en 71% voor de vrouwen.
Na leeftijd is inkomen een factor bij de gezondheidservaring.
In de twee hoogste inkomensklassen voelt gemiddeld 86%
van de Nederlanders zich gezond, tegen nog geen 73% in de
laagste inkomensgroepen. Het verschil is het grootst in de
leeftijdsgroep 45 – 65: daar zijn de percentages
respectievelijk 80% (hoog inkomen) tegenover 56% (laag
inkomen). Opvallend is ook dat Nederlanders van nietwesterse afkomst het minst vaak een goede gezondheid
ervaren. Overigens scoren Nederlanders in Europees verband
relatief hoog op gezondheidsbeleving. In 2014 was
gemiddeld twee derde van alle Europeanen boven de 16
positief over de eigen gezondheid; maar in Nederland,
Zweden, Ierland en Zwitserland lag dit percentage op rond
de tachtig. In Portugal, Litouwen en Letland werd de
gezondheid door minder dan de helft van de volwassenen als
(zeer) goed ervaren.
Bron: cbs.nl

Trends
Deze cijfers zijn te vinden in een recent bericht van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verwacht dat de
trend naar een steeds hogere levensverwachting voor 65jarigen zal doorzetten, waarbij echter het verschil tussen
mannen en vrouwen kleiner zal worden. Voor het jaar 2060
is de prognose voor Nederlandse mannen en vrouwen die
dan 65 worden een gemiddelde levensverwachting van 25
jaar. Overigens hanteert het CBS hierbij een ruime
onzekerheidsmarge: de levensverwachting kan sneller dan
verwacht stijgen door medisch-technologische innovaties,
maar ook flink dalen door het effect van steeds minder
gezonde eet- en leefgewoonten.
Bron: cbs.nl

Nederlandse man voelt zich
gezonder dan
Nederlandse vrouw
Het CBS onderzocht ook hoe
Nederlanders van nu de eigen
gezondheid ervaren. Van alle
Nederlandse mannen was gemiddeld 82% hierover
tevreden, tegenover 78% van de vrouwen. Wel zijn er –niet

BiologiQ stuurt Nieuwsflits naar
aanleiding van nieuwe Duitse
‘zuurstofrichtlijn’
Halverwege deze maand stuurde BiologiQ een nieuwsflits
naar alle relaties. Aanleiding was de nieuw verschenen
Duitse informatieve richtlijn over de behandeling van
zuurstoftekort bij complexe wonden.

Nederlandse samenvatting
De ‘Informationsleitfaden ’Sauerstoffmangel und chronische
Wunden is een uitgave van de Duitse wondzorgvereniging
Initiative Chronische Wunden (ICWunden). De richtlijn gaat
in op de essentiële rol van zuurstof in de wondgenezing en
geeft een overzicht van producten en therapieën die in de
Duitse wondzorgpraktijk succesvol zijn gebleken bij de
preventie en bestrijding van hypoxie (plaatselijk
zuurstofgebrek) in moeilijk of niet helende wonden. Twee
van de vier aanbevolen product/behandelcombinaties
(Granulox en Oxyzyme/Iodozyme) worden al langere tijd in
Nederland geleverd door BiologiQ. De nieuwsflits ging
vergezeld van een samenvatting van de richtlijn in het
Nederlands.
Lees verder op de volgende pagina >
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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.
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Vervolg
Nieuwsflits en
samenvatting gemist?
Zie het nieuwsarchief
op de BiologiQ website
of neem contact op
met de
productspecialist voor
uw regio.
Voor de richtlijn (auteursinformatie) zie ‘Nieuw in het
Kenniscentrum’.

Jonge moeders op
blogazine:
blij met Aldanex
Recent gaf Hip & Hot Blogazine, een website voor en door
ouders met jonge kinderen, een aantal lezers de
gelegenheid om Aldanex uit te proberen op de billetjes van
hun baby’s. Vorige maand plaatste de redactie een aantal
van hun reacties op de website www.hipenhot.nl

Goed geholpen tegen de luieruitslag
Sabine: “Echt heel handig is dat de tube een klikdop heeft,
zodat je hem met één hand kunt openen of sluiten. De zalf is
transparant en lijkt een beetje op lijm, daar moest ik even
aan wennen. Bij het aanbrengen komt er een filmlaagje op
de huid en daardoor doet de plas en/of ontlasting minder, of
helemaal geen pijn op de open huid. Ook heel positief vind ik
dat bij het aanbrengen van de crème mijn zoontje geen last
heeft. Dat is bij andere crèmes die we hebben gebruikt wel
anders!”
Sanne: “De crème trekt heel goed in en daarmee vind je
geen restjes crème bij de volgende verschoning. Ook vind ik
het positief dat de crème kleurloos is, zo geeft het geen witte
plekken in de baby-vouwtjes. Eenmaal op de billen van mijn
zoontje werkt het goed, maar dat erop krijgen vond ik wat
lastiger. De crème is heel plakkerig en smeert daardoor niet
heel fijn uit.”
Anna: “Ik ben heel tevreden. De crème is heel dun, en
daarmee dus ook weer makkelijk te verwijderen. Het heeft
goed geholpen tegen de luieruitslag en ik zal de crème zeker
in de toekomst ook zelf aanschaffen.” De actie van Hip & Hot
vond plaats in het kader van de Aldanex Baby Campagne-

Nieuw deze maand in het Kenniscentrum:
Deze maand werd de werd het Kenniscentrum uitgebreid
met de volgende publicaties (zie ook redactionele
artikelen elders in deze nieuwsbrief):
Sectie Granulox
* Dissemond J, Kröger K en Engels P, Sauerstoffmangel und
chronische Wunden, Informationsleitfaden für Angehörige
und betroffene, 2016, herausg. ICW e.V.
* Lopez Lopez O, Elg F en Engels P, Accelerate wound
healing of acute and chronic wounds in patients with
Diabetes: Experience from Mexico using supplementary
haemoglobin spray. Poster, 2016 (herziene versie).
* Mustafi N en Engels P, Post-surgical wound management
of pilonidal cysts by using a heamoglobin spray,
Poster JWC, 2016.
* Wakeshaw E en Ropper R, The use of a novel
haemoglobin spray to promote healing in chronic wounds
whilst reducing treatment costs.
Poster NHS Lothian, Scotland, UK, 2016.
* Hunt S, Do our patients need more oxygen?
Presentatie EWMA 2016.

weken (ABC Weken) om meer bekendheid te genereren voor
de Aldanex barrièrecrème op siliconenbasis als effectief
middel om luieruitslag te behandelen en te helpen
voorkomen. De campagne liep van eind februari tot begin
mei en heeft geresulteerd in zowel hogere verkopen op
www.aldanex.nl als in meer naamsbekendheid voor het
product.
Bron: hipenhot.nl

Congresagenda
Na de zomer is BiologiQ weer aanwezig of betrokken bij
diverse congressen en vakbijeenkomsten, o.a. van Evean,
Radboud Ziekenhuis, Franciscus Ziekenhuis en de WUWHS
in Florence (voor het laatste, zie redactioneel artikel).

BiologiQ. Omdat de wonden
de wereld nog niet uit zijn.
Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl
met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality.
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