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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Principelle Matrix®
uit BiologiQ
assortiment
Met ingang van 1 juli 2012 zal
Principelle Matrix niet langer via BiologiQ verkrijgbaar zijn.
In goed overleg met de Nederlandse producent, Principelle in
Waalwijk, is besloten dat deze Principelle Nederland B.V.
Matrix zelf gaat distribueren.
Principelle is al producent van Principelle IF, dat al langer
door het Waalwijkse bedrijf zelf op de markt wordt gebracht.
Dit gaf regelmatig aanleiding tot verwarring bij zorginkopers,
wat een belangrijke reden is geweest voor de gezamenlijke
stap om de marketing van Principelle Matrix ‘terug te geven’
aan Principelle. Deze kan zo een consistenter merkbeleid
voeren.
Zie ook www.principelle.nl

Nieuws uit de
Regio
Bethesda
Ziekenhuis Hoogeveen opent
Expertisecentrum voor Wondzorg
Nieuwe multidisciplinaire aanpak
Op 29 maart van dit jaar opende Ziekenhuis Bethesda in
Hoogeveen een nieuw behandelcentrum voor patiënten met
complexe wonden van uiteenlopende etiologie. Het
Expertisecentrum voor Wondzorg is opgezet volgens een
voor Nederland nieuw concept, dat berust op nauwe
samenwerking tussen alle disciplines die voor complexe
wondzorg relevant zijn. Kenmerkend voor deze aanpak is
verder de volledige integratie van klinische-, poliklinische - en
thuiszorg. Daartoe stemt het Expertisecentrum per patiënt
het zorgplan af met de huisarts en/of thuiszorgorganisatie.

Individueel behandelplan
Patiënten komen in het Expertisecentrum voor Wondzorg na
doorverwijzing door de huisarts of medisch specialist. De
aanmelding verloopt via het secretariaat vaatchirurgie, dat
via een triageschema een voorselectie maakt om te bepalen
waar de patiënt het beste behandeld kan worden. Zo nodig
kan hij of zij direct door een multidisciplinair team gezien
worden, als bijvoorbeeld het multidisciplinaire diabetische
voetteam of het flebologiecentrum.
Wanneer eerst een analyse van het wondprobleem nodig is,
wordt de patiënt doorverwezen naar de wondpoli, waar een
Physician Assistant (PA) een volledige wondanalyse verricht.
Op basis hiervan wordt een wondbeleid ingezet. Nieuwe
patiënten of patiënten met een complexe wond worden
besproken in het wondteam van de vaatchirurgie. In alle
gevallen wordt per patiënt een individueel behandelplan
opgesteld.

Regie door de PA’s
De PA’s van de
vaatchirurgie zijn de
centrale schakel binnen
het expertisecentrum. Zij
maken deel uit van de
verschillende
multidisciplinaire teams.
Hierdoor kan ook in de klinische situatie snel en efficiënt
gebruik gemaakt worden van de expertise van alle
betrokkenen. Dit verbetert de afstemming en werkt
motiverend voor alle partijen, omdat iedereen elkaars werken denkwijze kent. De PA regisseert de contacten met
enerzijds de interne zorg (multidisciplinaire teams, polikliniek
of kliniek) en anderzijds de externe zorg voor
wondpatiënten. Bij de uitvoering van het beleid maken alle
teams gebruik van protocollen die zijn gebaseerd op de
landelijke richtlijnen. Gegevens van de wond en de
behandeling worden genoteerd in een patiëntenmap, die
transmuraal in elke zorgsetting gebruikt kan worden. Dit
waarborgt de continuïteit in de behandeling en een optimale
afstemming.

Uniek concept
Wat het concept uniek maakt is dat er bij patiënten met
complexe wonden ook direct toegang is tot de expertise van
het Diabetes Research Centrum en van het Instituut voor
Hyperbare Geneeskunde. Beide zijn op het terrein van het
ziekenhuis gevestigd en werken nauw samen met het …..
Lees verder op de volgende pagina >
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Kenniscentrum www.BiologiQ.nl
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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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Vervolg Expertisecentrum Wondzorg Bethesda ….
expertisecentrum. In de toekomst biedt dit multidisciplinaire
samenwerkingsmodel nog tal van mogelijkheden voor
doorontwikkeling van het expertisecentrum. Ook met de
thuiszorgorganisaties zijn afspraken gemaakt over de
samenwerking, waarbij medewerkers speciale scholing
hebben ontvangen. Het is de bedoeling om door middel van
regiobijeenkomsten het model in de toekomst nog verder uit
te breiden. Tijdens deze bijeenkomsten nemen de
deelnemers casuïstiek, nieuwe behandelmethoden en
nieuwe wetenschappelijke inzichten met elkaar door.

Pioniersrol
Met het Expertisecentrum voor Wondzorg loopt het
Bethesda Ziekenhuis voorop bij het inspelen op een
duidelijke trend. Landelijk staat de wondzorg in Nederland
voor de opgave om zowel de zorg te verbeteren als deze
kostenefficiënter te maken. Om dit te realiseren zijn
resultaatgerichte, multidisciplinaire teams een grote stap
voorwaarts. Daarnaast kunnen zij bijdragen aan het
verzamelen van meer evidence, om in de toekomst nóg
resultaatgerichter te kunnen werken.
Het kersverse expertisecentrum werkt hard aan het behalen
van deze doelstellingen, om zodoende de kwaliteit van de
zorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Dat het centrum
in een behoefte voorziet blijkt wel uit de grote belangstelling:
een symposium dat voorafgaand aan de officiële opening
werd georganiseerd voor alle wondverpleegkundigen,
thuiszorgmedewerkers en praktijkverpleegkundigen trok
meer dan honderd zorgprofessionals!
Met dank aan Chrisilde Bosma,
Physician Assistant in het Bethesda
Ziekenhuis, Hoogeveen.

Nogmaals:
besteltijden maden voor MDT
Het komt nog regelmatig voor dat ziekenhuizen die een
MDT-behandeling (Maggot Debridement Therapy) hebben
ingepland te laat hun bestelling voor de maden doorgeven.
Medio vorig jaar zag producent Biomonde in Duitsland zich
genoodzaakt de uiterste besteltijd te vervroegen naar 11.30
uur voorafgaand aan de leverdatum.

Dit om de hoge kwaliteit van de geleverde maden beter te
kunnen waarborgen. In principe worden de maden die u voor
vóór 11.30 uur heeft besteld, de volgende werkdag voor
12.00 uur geleverd op de gewenste locatie. Levering is
mogelijk van dinsdag t/m vrijdag, met uitzondering van
(Duitse) feestdagen.
Voor vragen over de levering van MDT Madentherapie kunt
u contact opnemen met BiologiQ, tel. 055 – 368 44 50.

Nederland sterk
vertegenwoordigd op
EWMA 2012
Tijdens de ‘22e Conference of the European Wound
Management Association’ (EWMA 2012), van 23 tot en met
25 mei a.s. in Wenen, is ons land zo mogelijk nog sterker
vertegenwoordigd dan in vorige jaren.
Van de in totaal 2081 deelnemers komen er 149 uit
Nederland. Alleen gastland Oostenrijk (243), Duitsland (162)
en Groot-Brittannië (220) zijn met meer deelnemers
vertegenwoordigd. Uit ons andere buurland België zijn 53
deelnemers aanwezig. De deelnemers zijn afkomstig uit 66
landen over de hele wereld (tot aan Irak en Jemen toe). Het
aantal standhouders bedraagt 513.
BiologiQ is te vinden op stand nummer 46 en deelt deze
met de volgende toeleveranciers: Bfactory Revamil,
Biomonde MDT Madentherapie, Healthpoint Proshield en
Oasis, Oculus Dermacyn.
Productspecialisten van BiologiQ zijn aanwezig om
aanvullende informatie en documentatie te verschaffen over
alle betrokken producten. Meer informatie over EWMA 2012
op www.ewma2012.org

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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