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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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Wondprofessionals positief 
over nieuwe BIOSPRAY 
 

Nog geen half jaar na de officiële 

introductie in Nederland van 

Biopad en Biospray blijken de 

meest recente aanwinsten in het 

BiologiQ productaanbod al te 

voorzien in reële behoeften van 

wondzorgprofessionals.  

Biopad is zich snel aan het bewijzen als kostenefficiënt en 

effectief collageenverband. Zo mogelijk nóg positievere 

reacties komen er uit het veld over Biospray. Met name de 

laagdrempeligheid, gebruiksvriendelijkheid en economische 

voordelen van de multidosis sprayflacon worden 

gewaardeerd.  

De volgende uitspraak van Sandra Janssen, nurse practitioner 

Wond- en Decubituszorg in het Elkerliek Ziekenhuis, 

Helmond, is kenmerkend: “Voorheen heb ik verschillende 

wonden dicht gekregen met Chitoskin. Ik was dan ook 

teleurgesteld dat BiologiQ dit product uit het assortiment 

haalde. Maar met de komst van de Biopad en Biospray is dit 

leed geheel geleden. Het is zeer gebruiksvriendelijk (met 

name de spray), pijnloos, anti-allergeen en inmiddels ook erg 

effectief gebleken.”  

 

Welkome aanvullingen 

Met Biopad wil BiologiQ een welkom 

alternatief bieden voor bestaande collageen-

verbanden op de markt, zonder concessies te 

doen aan kwaliteit en effectiviteit. Ondanks 

de concurrerende prijsstelling biedt Biopad 

zelfs een in het oog springend productvoor-

deel, omdat de pad oplost in de wond.  

Biospray heeft dezelfde werking als Biopad, 

maar dan in sprayvorm, waarmee Biopad  de 

eerste collageenspray is in Nederland.  Biospray biedt extra 

gebruiksgemak en is zeer geschikt voor de behandeling van 

onregelmatige en/of grotere wondoppervlakken. Als 

laagdrempelige en hygiënische applicatie is Biospray ook een 

aanwinst voor Eerste Hulpposten en huisartsen. 

 

 

 

 

 

 

Hoge waardering voor 
afstudeerrapport 
Madentherapie 

 

Onlangs rondden Alisa Rook en Miranda Weijers hun studie 

Huidtherapie af aan de Hogeschool Utrecht met een project 

over Madentherapie (Maggot Debridement Therapy, MDT). 

Hun afstudeerrapport Madentherapie: Onderzoek naar de 

invloed van maden op de chronische wondgenezing  werd 

bekroond met een klinkende ‘8’.  

Een hoog genoeg cijfer om te worden 

gepubliceerd op de HBO-kennisbank – 

en om te worden toegevoegd aan het 

Kenniscentrum van BiologiQ, dat de 

studenten alle medewerking 

verleende. In het afstudeerrapport 

staat de onderzoeksvraag ‘Welke 

invloed heeft madentherapie op de 

genezing van de chronische wond?’ 

centraal. De auteurs verrichtten 

hiervoor literatuuronderzoek in 

verschillende databanken. Uitgebreid gaan zij in op de drie 

belangrijkste effecten van MDT: debridement, bevordering 

van de wondheling en antibacteriële werking. Belangrijkste 

conclusie van het rapport: de eerste twee effecten zijn 

bewezen, over de antibacteriële werking van de maden en/of 

hun excreten en secreten bestaat nog veel onduidelijkheid. 

 
 

Januari 2012: record 
aantal bezoekers 
www.BiologiQ.nl 
 
Afgelopen januari kon BiologiQ meer dan 2600 unieke 

bezoekers registreren op de website www.BiologiQ.nl,  

een record aantal.  

Directeur Hans Willemsen: “Natuurlijk zit er wel eens een 

iets rustiger maand bij, maar vanaf het moment dat onze site 

in de lucht is, nu alweer een jaar of zeven,  zien we een 

gestage toename van het gemiddelde aantal ‘hits’ per 

maand. Heel duidelijk is ook te zien dat het Kenniscentrum 

op de site in een groeiende behoefte voorziet.” De meeste 

belangstelling bestond er in januari voor Oxyzyme en voor 

Proshield. Dat laatste houdt verband met de zoekterm die 

relatief vaak werd gebruikt: vochtletsel.   

 

                                        Lees verder op de volgende pagina > 
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23-25 Mei 2012  EWMA, Wenen 

22nd Conference of the European  

Wound Management Association,  

Austria Center, Wenen, Oostenrijk.  

BiologiQ is in samenwerking met toeleveranciers Bfactory 

Revamil, Biomonde MDT madentherapie, Healthpoint 

Proshield en OASIS en Oculus Dermacyn aanwezig op een 

gezamenlijk paviljoen, # 46 

Meer informatie over EWMA 2012:  www.ewma2012.org 
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BiologiQ succesvol in andere 
Europese landen met Proshield 
 

Nederland was drie jaar geleden het eerste land in Europa 

waarin het Proshield systeem werd geïntroduceerd.  

De positieve ervaringen die de Amerikaanse producent 

Healthpoint opdeed met het ‘pionierswerk’ van BiologiQ 

waren in 2011 voor het bedrijf in Fort Worth (Texas) 

aanleiding ook de marktbewerking van diverse andere 

Europese landen aan BiologiQ toe te vertrouwen. De 

Amerikanen waren met name tevreden over de algehele 

manier waarop BiologiQ waardevolle innovatieve producten 

in de markt weet te positioneren. Inmiddels heeft Proshield 

een goede marktpositie opgebouwd in België, Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en  Zwitserland. 

Effectief en compact systeem 

Het Proshield systeem is 

ontwikkeld voor het herstel 

en reiniging van decubitus-

wonden (t/m graad 2) en 

andere huidbeschadigingen, 

waaronder vochtletsel.  

Het systeem bestaat uit een 

cleanser (Proshield Foam & 

Spray) en een siliconencrème (Proshield Plus). Proshield is 

een van snelste groeiers in het BiologiQ productaanbod, 

omdat het in de praktijk zeer effectief blijkt voor zowel de 

behandeling als de preventie van vochtletsel en decubitus-

wonden tot en met graad 2. Daarnaast biedt het al deze 

functies en voordelen in één compact systeem. 

 

Symposium- en congresagenda 
 

10 Mei 2012 

Wondsymposium, Brabantzorg, Eindhoven.  

BiologiQ is vertegenwoordigd met het BiologiQ Wond 

Management systeem.  

10 Mei 2012 

Symposium ‘Transmurale richtlijnen bij chronische 

complexe wondzorg’, 

Sutfene en Sensire Thuiszorg. De Lunette, Zutphen.  

BiologiQ is vertegenwoordigd met het BiologiQ Wond 

Managementsysteem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws & Visies uit 
de Regio  

BiologiQ kruipt in de  

huid van Clara Feenstra, 

huidtherapeute 
 

In deze rubriek besteden we regelmatig aandacht aan 

mensen in het vak en uit de regio. Deze maand een gesprek 

met Clara Feenstra, die een grote praktijk (drie locaties) 

voor huid- en oedeemtherapie runt in het Westland. Tot 

1996 was Clara docente lichamelijke opvoeding in een 

centrum voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Na haar 

omscholing tot huidtherapeute startte zij in 1997 haar 

huidige praktijk in Naaldwijk.  

Clara Feenstra was acht jaar bestuurslid van de Nederlandse 

Vereniging van Huidtherapeuten en is medeoprichtster van 

de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici  en de ADAP 

(Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende 

Activiteiten Paramedici). In haar praktijk wordt speciale 

aandacht besteed aan slecht genezende of bijzondere 

wonden, bijvoorbeeld ulcera cruris (‘open been’) of wonden 

ten gevolge van een valpartij, stoten of ongeval.  

Nieuwe lichting huidtherapeuten 

Een enthousiaste Clara Feenstra:“Het beroep huidtherapeut 

is nog vrij jong. Vanaf 1976 is stelselmatig gewerkt aan een 

opleiding die voorziet in de benodigde kennis. Inmiddels zijn 

er gespecialiseerde HBO-opleidingen in Utrecht en Den Haag. 

In juni 2012 studeert de eerste groep huidtherapeuten van 

de Haagse Hogeschool af. Dan krijgt onze beroepsgroep er 

weer een grote groep jonge huidtherapeuten bij op de 

paramedische markt. Dat moet ook, want huidtherapie krijgt 

gelukkig steeds meer bekendheid en er wordt steeds vaker 

een beroep gedaan op de huidtherapeut.”  

Op de vraag wat het vak huidtherapie precies inhoudt gaat 

Clara gretig in. “Kort gezegd: het behandelen van de zieke of 

beschadigde huid. Sinds een aantal jaren is huidtherapie ook 

officieel geregistreerd in de wet Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg (BIG artikel 34). Het doel van huidtherapie 

is het opheffen, voorkomen of verminderen van stoornissen, 

beperkingen of handicaps als gevolg van huidaandoeningen. 

In de praktijk behandelt de huidtherapeut patiënten met ….         

         

                                          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. 

Deze documentatie wordt voortdurend uitgebreid en 

geactualiseerd. 

 

Nieuw deze maand: 

Het volledige afstudeerrapport  

Madentherapie: Onderzoek naar de invloed van maden 

op de chronische wondgenezing  

van Alisa Rook en Miranda Weijers, recent afgestudeerd 

aan de Hogeschool Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekpad: www.BiologiQ.nl > MDT Madentherapie > 

Kenniscentrum  >  Studies & Publicaties. 

 

Tip:  raadpleeg altijd het BiologiQ Kenniscentrum als u 

het antwoord zoekt op een specifieke vraag over een 

BiologiQ product. Vindt u niet wat u zoekt, neem dan 

gerust contact op met BiologiQ, tel. 055 - 368 44 50.  

Wij maken graag gebruik van uw feedback om ons 

Kenniscentrum nóg beter te laten aansluiten op de 

informatiebehoefte van onze afnemers en andere 

relaties.  
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> vervolg Clara Feenstra 

…  bijvoorbeeld primair lymfoedeem,  secundair en 

postoperatief lymfoedeem (vaak na borstkanker), lipoedeem, 

veneus oedeem, vaatafwijkingen, fibromen, vaatafwijkingen, 

ulcus cruris en andere moeilijk genezende wonden. Maar ook 

het aanmeten van therapeutisch elastische kousen hoort bij 

ons werk, evenals meer cosmetische problemen, zoals de 

behandeling van overbeharing en acne” .  

Weten de mensen in haar regio de weg naar haar praktijk te 

vinden, willen we weten. Clara: “Huidtherapeuten zijn direct 

toegankelijk, je kunt dus gewoon bij ons aankloppen”.  

Stijgende behoefte aan wondzorg 

Of haar praktijk goed draait?  “Sinds kort zijn er drie 

vestigingen Huid en Oedeemtherapie Clara Feenstra”, 

antwoordt Clara niet zonder trots. “Zojuist hebben we in 

Wateringen onze derde vestiging opgestart, in een zeer  fraai 

pand: De Zorgtuinderij. Ook zijn we een samenwerkings-

verband aangegaan met fysiotherapeuten en een diëtist. 

Door onze krachten te bundelen versterken we elkaars 

aanbod en kunnen we onze cliënten beter bedienen.”  

Kan Clara iets meer vertellen over haar specifieke ervaringen 

met wondmanagement? “Op dat terrein zien we de vraag 

duidelijk groeien. In onze al langer bestaande praktijken in 

Naaldwijk en ’s Gravenzande wordt steeds vaker een beroep 

gedaan op onze expertise op wondzorggebied. Het gaat dan 

met name om wonden op speciale of lastige locaties en om 

slecht genezende wonden. We werken volgens de 

protocollen WCS en TIME. Zo nodig behandelen we mensen 

ook thuis. Nog niet zo lang geleden moesten we zelfs 

uitbreiden. Van twee ochtenden buitendienst is de bezetting 

gestegen naar vier ochtenden buitendienst.” Tot slot vragen 

we Clara om de ervaringen van haar en haar medewerkers 

met BiologiQ. “Al een tijdje zetten we met goed gevolg 

Dermacyn Wound  Care in. Daarnaast zijn we recent gestart 

met Biospray en Biopad. Het is nog te vroeg om er veel over 

te zeggen, maar we zien met gezonde spanning de 

behandelresultaten tegemoet!” 

www.clarafeenstra.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


