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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Nog geen definitieve
beslissing
vergoedingen
verbandmiddelen
Het ziet ernaar uit dat het nog zeker tot 1 januari 2013
duurt voor er duidelijkheid bestaat over welke
wondzorgproducten er door de Nederlandse
zorgverzekeraars vergoed blijven worden en welke niet.
Volgens de laatste versie van de nieuwe (concept) Z-index
van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dreigt nog steeds
uitsluiting voor meerdere wondverzorgingsproducten. Zowel
ZN als het College voor zorgverzekeringen (CVZ) kregen veel
reacties binnen op de plannen, van zowel
wondzorgprofessionals als marktaanbieders. Een e-mail die
BiologiQ medio vorige maand verzond aan ruim 500
behandelaars en andere bij de wondzorg betrokkenen
leverde meer dan 170 reacties op. Opvallend daarbij was de
vele spontane bijval. Een selectie uit deze reacties is naar
onder meer ZN en CVZ gestuurd.
BiologiQ dankt iedereen die via e-mail of op een andere
wijze steun heeft betuigd aan het vergoed houden van deze
wondzorgproducten.

4e Landelijk
Decubitus Congres
druk bezocht
Op 8 en 9 november organiseerde de Decubitus Stichting
Nederland het vierde Landelijke Decubitus Congres in de
Rodahal, Kerkrade. Het thema was Decubitus ABC:
Aandacht – Betrokken – Competent.
Het uitgebreide programma omvatte lezingen,
presentaties en workshops met experts uit binnen- en
buitenland. Tot de onderwerpen behoorden onder meer
‘Wondzorg in het verzorgingshuis’, de verschillen tussen
decubitus en vochtletsel door incontinentie of smetten,
preventiemaatregelen en therapieën, voedingsaspecten
en andere specialistische invalshoeken.

BiologiQ was vertegenwoordigd met een eigen
stand, waar de vele
congresbezoekers meer
informatie konden krijgen
over de preventie en
behandeling van decubitusrelevante producten, met name Dermacyn en Proshield.
Veel standbezoekers meldden dat deze producten met
name genoemd werden tijdens presentaties of
werkgroepen.

Internationale Decubitusdag:
veel aandacht voor preventie
Een week later lag de focus weer op
decubitus, dit maal op 16 november
jl. met Internationale Decubitusdag.
Stop Pressure Ulcer Day is een
initiatief van de European Pressure
Ulcer Advisory Panel (EPUAP), dat voor ondersteuning
zorgde met onder meer een poster, factsheet en ‘Patient
Guide’. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de
decubitusproblematiek via een speciaal voor deze dag
geproduceerde Engelstalige film op YouTube.
Een Nederlandstalige versie van dit filmpje is te zien op
de website van de Decubitus Stichting Nederland
(www.decubitusozl.nl)
Op de dag zelf waren er door heel Europa speciale
evenementen gewijd aan het thema. Hoewel er dankzij
moderne behandeltechnieken en hulpmiddelen zeker
successen zijn bereikt in de strijd tegen doorliggen, is het
nog steeds een gigantisch probleem. Alleen al in Europa
zijn er ruim 4 miljoen mensen met decubituswonden. Van
alle ziekenhuispatiënten lijdt 8 – 23% aan doorligwonden.
In het filmpje wijst EPUAP erop dat voorkomen van
decubitus vele malen goedkoper is dan behandelen. Maar
met die preventie is nog een lange weg te gaan, stelt
Dimitri Beeckman, verplegingswetenschapper aan de
Universiteit Gent, in het blad Nursing van oktober 2012.
Volgens hem krijgt “slechts één op de tien patiënten
goede preventieve zorg.” Net als EPUAP via de Stop
Pressure Ulcer Day wil hij meer aandacht voor evidenceLees verder op de volgende pagina >
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Vervolg Internationale Decubitusdag:

based informatie op het gebied van preventie. “Hierdoor
kan tot 95 procent van de decubitusletsels worden
voorkomen”. Beeckman deed zelf veel onderzoek naar
decubituspreventie, maar concludeert: “Op de werkvloer
is niet altijd voldoende aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van interventies. Een derde van de
verpleegkundigen denkt bijvoorbeeld nog steeds dat
enkel ondervoeding of incontinentie decubitus
veroorzaakt”.
Bronnen: nursing.nl, epuap.org, Decubitus Stichting
Nederland (decubitusozl.nl).
Voor de rol die Proshield kan spelen bij de preventie en
behandeling van decubituswonden zie de
productinformatie en de Kenniscentrum documentatie
op www.BiologiQ.nl

CVZ wordt
Zorginstituut Nederland
Per 1 januari 2013 krijgt het College voor zorgverzekeringen
(CVZ) een andere naam en een aantal taken erbij.
Als Zorginstituut Nederland blijft de nieuwe organisatie de
taken uitvoeren van het huidige CVZ (uitvoering verzekeringen en pakketbeheer). Daarnaast wordt Zorginstituut
Nederland verantwoordelijk voor het verbeteren van de
kwaliteit van de zorg en voor het vernieuwen van
zorgberoepen en opleidingen. Daarmee komt het aantal
taakgebieden op vier:
* Zorginstituut Verzekeringen voert regelingen uit voor
specifieke groepen verzekerden;
* Zorginstituut Pakket adviseert over de inhoud van de
wettelijke verzekerde zorg;
* Zorginstituut Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
bevordert de vernieuwing en verbetering van zorgberoepen
en opleidingen; en
* Kwaliteitsinstituut stimuleert de permanente verbetering
van de kwaliteit van de zorg.
In het Kwaliteitsinstituut worden de kennis en ervaring
gebundeld van zes organisaties die nu al op dit terrein actief
zijn: Centrum Klantervaring Zorg, Coördinatieplatform
Zorgstandaarden, CVZ, KiesBeter, Regieraad Kwaliteit van
Zorg en Zichtbare Zorg.
Bron: cvz.nl

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.

BiologiQ mailt apothekers en
zorginstellingen
Begin november stuurde BiologiQ twee mailings uit.
Een eerste mailing ging naar ruim 1900 Nederlandse
apothekers. Doel van de mailing was deze beroepsgroep
vertrouwder maken met BiologiQ als aanbieder van bioactieve wondzorgproducten.
Een tweede mailing ging uit naar een groot aantal
zorginstellingen in Nederland, om de hoofden zorg te
attenderen op de voordelen van het Proshield-systeem bij de
preventie en behandeling van vochtletsel en decubituswonden, met name bij incontinente patiënten.
Het systeem bestaat uit slechts
twee producten. Proshield Plus
is een siliconen- vochtbarrièrecrème, die zowel preventief als
curatief werkt. De crème hecht
uitstekend op vochtige,
beschadigde huid, waar het
langdurig bescherming biedt tegen de inwerking van urine en
feces. Tegelijkertijd draagt het vaak al binnen enkele dagen
bij aan het herstel van beschadigde huid. Proshield Foam &
Spray Cleanser is een vochtinbrengend reinigingsmiddel
voor patiënten met incontinentie en (risico op) decubitus t/m
graad 2. De cleanser kan gebruikt worden als
voorbehandeling vóór het aanbrengen van Proshield Plus,
maar is ook ideaal voor de dagelijkse reiniging en als
aanvullende preventie tegen vochtletsel en decubitus. In de
begeleidende brief wordt uitgelegd dat Proshield bijzonder
effectief is en daardoor veel kosten-efficiënter in vergelijking
met het langdurig doorbehandelen met minder effectieve
alternatieven.

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.

B IOLOGI Q • W ATERMANSTRAAT 66 • 7324 AK A PELDOORN - NL
T +31(0)55 368 44 50 • F +31(0)55 368 44 66 • E I NFO @ B IOLOGI Q. NL

