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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Granulox – Kostenefficiënt
Granulox is bedoeld voor de behandeling
van complexe en/of stagnerende wonden.
De werking berust op het tegengaan van
hypoxie in de wond:

Veel belangstelling voor
Granulox en NOVO op EWMA
2013
BiologiQ koos EWMA 2013 (van 15 t/m 17 mei jl. in
Kopenhagen) als strategische gelegenheid voor de
introductie van Granulox, het nieuwste product in het
BiologiQ aanbod van bio-actieve wondgenezing.

zuurstofgebrek is een van de belangrijkste
oorzaken van stagnerende wondheling. De
wateroplosbare hemoglobine in Granulox
bindt zuurstof en transporteert deze
gelijkmatig door de wond. De herstelde, c.q. verbeterde
zuurstoftoevoer op celniveau accelereert de wondheling en
bevordert de granulatie. Granulox wordt aangebracht met
een meermaals bruikbare spuitbus, waardoor het product
zeer laagdrempelig inzetbaar is. Daardoor is het ook zeer
geschikt voor de thuiszorg.
Juist in een tijd dat zorgbudgetten onder druk staan, voorziet
Granulox in een sterke behoefte aan meer kostenefficiënte
oplossingen voor het steeds groter wordende probleem van
de complexe wond. Op basis van de eerste ervaringen en
studies lijkt Granulox de helingsduur van complexe wonden
met een factor 2 tot 3 te kunnen bekorten in relatie tot
bijvoorbeeld hydroactieve wondverbanden. De producent
heeft becijferd dat Granulox een reductie van 40% kan
opleveren op de totale behandelkosten. Als alles volgens
plan gaat zal Granulox vanaf september 2013 in Nederland
leverbaar zijn.

EWMA 2013: record
aantal deelnemers
Niet voor niets stond de stand van BiologiQ naast die van
Granulox-producent SastoMed (Dld). Op de BiologiQ stand
zelf werkte BiologiQ samen met partners Biomonde / MDT
Madentherapie, Bfactory / Revamil honingproducten,
Oculus IS / Dermacyn Wound Care en 2MC / NOVO SkinPad.
Hoewel Granulox tot nu toe alleen nog in Duitsland op de
markt is, was de internationale belangstelling voor deze
nieuwe, innovatieve hemoglobinespray overweldigend.

NOVO – BEST
Dat gold trouwens ook voor de NOVO
SkinPad. Dit handzame apparaat is
ontworpen om door middel van BioElektrische Stimulatie (BEST) de natuurlijke
wondstroom te herstellen. Met als
gedocumenteerde effecten galvanotaxis en
stimulatie van fibroblasten en angiogenese.

Met maar liefst 2.745 bezoekers en 545
standhouders boekte EWMA 2013 het hoogste aantal
deelnemers ooit: 3.290, tegen 2.908 vorig jaar in Wenen.
Daaronder waren meer dan 50 vertegenwoordigers van
nationale wondmanagement organisaties, naast veel
Europese opinieleiders en managers van vooraanstaande
farmaceutische ondernemingen. Met 145 deelnemers was
Nederland sterk aanwezig. Een record was er ook voor het
aantal landen dat vertegenwoordigd was: 79 tegen 67 in
2012. Daarbij zaten bezoekers uit landen als Nepal, Oman en
de Dominicaanse Republiek. In totaal vonden er in
Kopenhagen (tegen een achtergrond van heel wat beter
weer dan in Nederland) bijna 750 workshops en …….
Lees verder op de volgende pagina >
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Dermacyn® genoemd in
artikel over trends in
wondzorg
Onlangs publiceerde de beleggerssite
Seeking Alpha een artikel van Emerging
Equities (een beheermaatschappij gespecialiseerd in
duurzaam beleggen, met name in de opkomende Biosector) een artikel over trends in de wondzorgmarkt.
In Wound Care Market: The Promise of Healing gaat de
auteur onder meer in op de mondiaal groeiende behoefte
aan meer kostenefficiënte therapieën en hulpmiddelen.

>Vervolg EWMA 2013
…. presentaties plaats. Veel belangstelling was er met name
voor actuele onderwerpen als ‘regenerative medicine’,
huidverzorging bij patiënten met chronische wonden en
uiteraard debridement, het kernthema van EWMA 2013.

MDT Madentherapie
In het kader daarvan moet de workshop op 16 mei
genoemd worden, met als thema ‘All you want to know
about maggot therapy’, waarbij ook de producten van
BiologiQ partner Biomonde ter sprake kwamen.

Door de vergrijzing en veranderende leefwijzen neemt het
aantal mensen met chronische aandoeningen snel toe en
daarmee het probleem van de complexe en/of moeilijk
helende wonden. Daarnaast speelt overal in de Westerse
wereld de noodzaak om zorgkosten strakker te beheersen.
Waar dus in de zorgmarkt steeds meer behoefte aan is, zijn
oplossingen die effectiviteit combineren met lagere overall
behandelkosten.
Als voorbeeld noemt de auteur Microcyn van producent
Oculus Innovative Sciences, een product dat BiologiQ in
Nederland voert onder de merknaam Dermacyn. Een citaat:
“Microcyn (=Dermacyn) is even veilig als een zoutoplossing
en is een uitstekend alternatief voor antibiotica, terwijl het
eveneens bijdraagt aan snellere wondheling.” Volgens het
artikel is de toekomst aan technologieën en hulpmiddelen
die significant bijdragen aan het terugdringen van de kosten
in de zorg voor chronische en complexe wonden.

Dermacyn Wound Care
In een recent ‘EWMA document’ (zie de BiologiQ
Nieuwsbrief van maart 2013) werd MDT (Maggot
Debridement Therapy) aangewezen als derde aanbevolen
debridement therapie, direct na mechanisch en scherp
debridement.
Gezien de hoge opkomst en de positieve reacties van veel
aanwezigen spreken de organisatoren in een bedankmail van
een ’zowel klinisch als wetenschappelijk succes’. De locatie
voor volgend jaar is al bekend: Madrid zal van 14 t/m 16 mei
2014 gastheer zijn van EWMA 2014.
Belangstellenden kunnen alvast contact opnemen met Bent
Bürke op bb@ewma.org
Beelden van EWMA 2013 zijn te zien op
www. facebook.com/EWMA.Wound

Dermacyn/Microcyn is een steriele, supergeoxideerde
vloeistof voor het spoelen, reinigen en behandelen van
moeilijk genezende en complexe (geïnfecteerde) wonden.
Dermacyn is ontwikkeld om effectief te zijn tegen een breed
gamma van pathogenen, waaronder virussen, schimmels,
sporen en bacteriën, inclusief antibioticaresistente stammen.
Dit verklaart waarom Dermacyn gezien wordt als niet alleen
een functioneel, maar ook een zeer kosten-efficiënt
alternatief voor antibiotica.
Dermacyn is pH-neutraal en bevat onder andere
hypochloorzuur, dat ook wordt geproduceerd door de witte
bloedlichaampjes in het lichaam. Deze gaan ontstekingen
tegen, doden bacteriën en stimuleren het helingsproces.
Daarnaast is de technologie achter Dermacyn erop gericht de
chemische stoffen te dupliceren die het menselijk lichaam
van nature produceert als verdedigingsmechanisme …….
Lees verder op de volgende pagina >
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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.

>Vervolg Dermacyn
… tegen virale, bacteriële en schimmelinfecties.
Zowel in Nederland als in andere westerse landen wordt
Dermacyn gebruikt door steeds meer wondbehandelcentra,
ziekenhuizen, verpleegtehuizen en thuiszorginstanties.

zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) toe: dat
ging van 14,8% in 2011 naar 15,4% in 2012. Dit komt neer op
5.535 euro per hoofd van de bevolking; in 2011 was dat nog
‘maar’ 5.355 euro.
Bronnen: CBS, Medisch Ondernemen.

CBS: vorig jaar 3,7%
meer zorguitgaven dan
2011
Op 16 mei kwam het CBS met
cijfers over de Nederlandse
zorgkosten in 2012. Aan
gezondheids- en welzijnszorg
bleek dat jaar 92,7 miljard
euro te zijn uitgegeven, 3,7%
meer dan in 2011.
De stijging is de grootste in drie jaar, want de twee
voorgaande jaren groeiden de zorgkosten met 3,2% per jaar.
Met name aan langdurige zorg, gefinancierd vanuit de AWBZ,
werd fors meer besteed. De kosten voor huisartsenzorg
daalden met ruim 2%, aan tandheelkundige hulp werd 5%
méér uitgegeven. De grootste percentuele stijger was de
ouderen- en gehandicaptenzorg, waarvan de kosten met
ruim 10% toenamen. Deels is dit verklaarbaar uit extra geld
dat de politiek in 2012 ter beschikking stelde aan de
langdurige zorg. Ook kregen er naar verhouding meer
mensen een indicatie voor een zwaardere vorm van zorg. De
kosten voor geestelijke gezondheidszorg bleven ongeveer
gelijk, waarmee een eind kwam aan een jarenlange reeks van
kostenstijgingen.
In contrast daarmee gingen de
uitgaven aan ziekenhuizen en
specialistenpraktijken (samen
goed voor een kwart van het
totale zorgbudget) met 5,6%
omhoog. Deels kwam dit door
overheveling van een aantal
dure geneesmiddelen naar het
ziekenhuisbudget, wat weer verklaart dat de uitgaven aan
apotheken en drogisten bijna 7% lager waren dan het jaar
ervoor. Door de stijging nam ook het aandeel van de

BiologiQ co-sponsor
Dermatologie Congres Papendal
Vandaag, woensdag 29 mei, vindt in Arnhem het
Dermatologie Congres voor verpleegkundigen plaats in
Hotel- en Congrescentrum Papendal, Arnhem.
Het congres, waarvan BiologiQ co-sponsor is, richt zich op
gespecialiseerde -verpleegkundigen en andere
wondprofessionals met belangstelling voor
huidaandoeningen. Op het programma staan presentaties
over onder meer psychodermatologie, diagnostiek,
kinderdermatologie en de oudere huid. Deelname aan het
congres is geaccrediteerd voor 5 punten door Register
Verpleegkundig Specialist.
Meer info: http://www.timmx3.nl/evenementen

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

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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