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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Eerste studie van Europese
werkgroep Madentherapie

sonen werd (aanvullend) behandeld met een hemoglobineoplossing (Granulox). De andere helft fungeerde als
controlegroep en bleef behandeld worden
met uitsluitend de standaard therapie.
Na 13 weken bleek 91,6% van de met
Granulox behandelde wonden kleiner
geworden. De gemiddelde reductie in
wondoppervlak bij de hemoglobinegroep bedroeg 53,4%. In de controlegroep
daarentegen was sprake van een toename
in wondoppervlak van gemiddeld 21,3%.

Onder de titel ‘Multiple
actions of Lucilia Sericata
larvae in hard-to-heal
wounds’ publiceert
BioEssays in december van
dit jaar een review over de
werkingsmechanismen van
madentherapie.

De conclusie luidde dan ook dat de inzet van de
hemoglobine-oplossing had geleid tot een significante
verbetering (p<0.0001) in wondgenezing ten opzichte van de
controlegroep. De opname van dit artikel in het
gezaghebbende EWMA Journal is indicatief voor de
groeiende internationale belangstelling van wondprofessionals voor de inzet van hemoglobine bij het tegengaan van
hypoxie (zuurstofgebrek) in stagnerende wonden.

In het artikel inventariseren Gwendolyn Cazander en haar coauteurs de huidige inzichten in de microbiologische,
immunologische en wondhelende aspecten van MDT op
moleculair niveau. De studie is het eerste resultaat van een
samenwerkingsverband tussen verschillende onderzoekers,
die daartoe besloten tijdens de eerste bijeenkomst van de
European Larval Therapy Research Group eerder dit jaar. De
researchgroep richt zich met name op de vraag welke
moleculen van de fruitvlieglarve effectief kunnen zijn bij de
bestrijding van infectieziektes en chronische wonden. De
hoop is deze te isoleren, te identificeren en (pre)klinisch te
testen met het oog op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. BiologiQ was één van de sponsors van het proefschrift van Dr. Cazander uit 2010, gepubliceerd onder de titel
How do Maggots Operate?

Arenbergerova M et al, Effect of topical haemoglobin on
healing in patients with venous leg ulcers, EWMA Journal
2013, vol 13, no 2. Het artikel is reeds opgenomen in het
BiologiQ Kenniscentrum: www.BiologiQ.nl > Kenniscentrum
-> Granulox. Zie verder ook: Granulox, Scientific and Clinical
Fact Sheet.

Cazander et al: Multiple actions of Lucilia sericata larvae in
hard-to-heal wounds, BioEssays, Volume 35, Issue 12,
December 2013, pp 1083–1092.
Het artikel is te vinden op www.BiologiQ.nl ->
Kenniscentrum -> Madentherapie > Studies & Publicaties

Granulox studie
in EWMA Journal
Vorige maand publiceerde EWMA Journal integraal een al
eerder in Duitsland verschenen studie over het effect van
hemoglobine (Granulox) op de wondheling bij patiënten
met ulcus cruris.
Het gaat om een vergelijkende klinische studie, waarbij in
totaal 72 patiënten met stagnerende veneuze beenulcera
werden gevolgd gedurende 13 weken. Eén groep van 36 per-

Europese Antibioticadag:
resistentie groeiend
probleem
Op 18 november jl. was het Europese Antibioticadag.
Dit is een initiatief van het Europese Centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC) om verantwoord gebruik van
antibiotica bij mens en dier te promoten in alle landen van
de EU.
In Nederland was het aanleiding voor een symposium onder
de naam Antibiotica, alleen als het moet, georganiseerd door
de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), de
Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De meest recente gegevens laten zien dat steeds meer
mensen in Europa geïnfecteerd worden met resistente
bacteriën. Dergelijke infecties zijn veel moeilijker te
behandelen, omdat de aangewezen antibiotica niet meer
effectief zijn. Noodgedwongen moet dan worden uitgeweken
naar alternatieven, waarover minder bekend is, of die meer
bijwerkingen geven. In Nederland zijn antibiotica nog steeds
alleen op recept verkrijgbaar, waardoor het resistentie…
Lees verder op de volgende pagina >
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… probleem hier minder ernstig is dan in sommige andere
landen. Het RIVM wil dat graag zo houden en steunt daarom
de voorlichting aan het publiek door middel van toolkits.
Zorgverleners kunnen deze gebruiken om mensen bewuster
met antibiotica te laten omgaan.
Door de toenemende antibioticaresistentie groeit ook de
belangstelling voor alternatieve en/of aanvullende
therapieën tegen infecties. Producten als Dermacyn, Revamil
en de Madentherapie (alle drie in het BiologiQ leveringsprogramma) dragen elk op hun eigen wijze bij aan de
reductie van de bacteriële belasting, waardoor in bepaalde
gevallen het gebruik van antibiotica kan worden verminderd.
Ook kan een combinatie van antibiotica met dergelijke bioactieve producten effectiever zijn dan alleen antibiotica.
Bron: rivm.nl

Marktonderzoek:
stijging zorgkosten
moet stoppen
De Nederlandse zorgconsument heeft genoeg van de steeds
maar doorstijgende kosten van de gezondheidszorg, maar
wil geen concessies aan de kwaliteit en beschikbaarheid
van de zorg. Dat is de belangrijkste conclusie van een
representatief onderzoek door Veldkamp Marktonderzoek
in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Nederlanders verwachten van de zorgverzekeraars en de
overheid dat deze de kostenstijging een halt toeroepen en
tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg bewaken. Wel zijn ze
bereid daaraan mee te werken, door kostenbesparende
maatregelen te accepteren. Bijvoorbeeld minder
doorverwijzingen en méér eerstelijnszorg, zelf zorgnota’s
controleren en meer gebruikmaken van e-Health.
Opmerkelijk is dat 57% van de ondervraagden vindt dat de
zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor een andere
aanpak, maar dat 44% van hen tegelijk vindt dat deze teveel
macht hebben. Nederlanders zien de zorgverzekeraars dan
ook het liefst samen optrekken met de overheid.
ZN-voorzitter André Rouvoet hierover: “…ik onderstreep nog
eens de publieke kaders van het stelsel als het gaat om de
grote betrokkenheid van de overheid bij de zorg: het
basispakket wordt door de overheid vastgesteld,
zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht én een
zorgplicht en er is een verbod op risicoselectie.”
Bron: zn.nl

Week Chronisch
Zieken: Mantelzorgsite
is succes
Van 8 tot en met 15 november was het de ‘Week Chronisch
Zieken’, met dit jaar als thema: mantelzorg. In het kader
daarvan was er veel belangstelling voor de website www.
wehelpen.nl, die vorig jaar online ging, ruim vóór de term
‘participatiesamenleving’ zijn koninklijke intrede deed.
Het was een initiatief van Maaike Schnabel, die persoonlijk
met het onderwerp mantelzorg te maken kreeg toen ze werd
behandeld voor borstkanker. Wat ze miste was een online
platform om zorgvraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Maaike: “…we zochten naar een systeem om de hulp rond
een persoon makkelijk en snel te organiseren.”
Het resultaat: de site www.wehelpen.nl en een coöperatie.
Het idee werd opgepikt door onder andere zorgverzekeraars
CZ, Menzis en Achmea, die ook zijn vertegenwoordigd in het
oprichtingsbestuur van de coöperatie We Helpen. Per 1
januari 2014 sluit ook VGZ zich hierbij aan, evenals steeds
meer gemeenten en zorginstellingen. Dat de site in een
behoefte voorziet blijkt wel uit de cijfers: ruim 6.500 mensen
hebben een hulpprofiel aangemaakt en bij de laatste telling
waren er 875 hulpvragers, 2094 hulpaanbieders en 425
hulpnetwerken. Maaike is dan ook positief over de verdere
ontwikkeling: “Het moderne ‘nabuurschap’ krijgt een grotere
rol. Het wordt steeds belangrijker dat mensen elkaar
makkelijk kunnen vinden.”
Bronnen: zn.nl, wehelpen.nl

NZa: geen zorgen om
toegankelijkheid basiszorg
Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de uitvoering van
de Zorgverzekeringswet (Zvw).
De conclusie: de zorgverzekeraars voldeden het afgelopen
jaar aan de drie kernvoorwaarden om de basiszorg voor alle
Nederlanders toegankelijk te houden: de acceptatieplicht,
het verbod op premiedifferentiatie en de zorgplicht.
Kritiek was er ook: de NZa vindt dat de
zorgverzekeraars méér moeten doen om
hun verzekerden te informeren over het
gecontracteerde zorgaanbod en over de
vergoeding voor zorg geleverd door nietgecontracteerde aanbieders. Deze
overstapperiode gaat de NZa daarom scherper opletten of de
zorgverzekeraars deze informatie duidelijk en volledig op …
lees verder op de volgende pagina >
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hun website hebben staan. Het tweede deel van de
rapportage komt in februari 2014; daarin wordt bekeken
hoe goed de verzekeraars financieel verantwoording
afleggen en hoe zij zorgnota’s controleren.
Bronnen: NZa, zn.nl

Interview met Remko Schuiling, productmanager
wondzorg bij Mediq CombiCare en deelnemer
aan de Kenya Classic 2013 voor AMREF Flying
Doctors

Remko Schuiling reed de Kenya Classic
met twee persoonlijke
doelen:
“Mezelf fysiek en
emotioneel tegenkomen…
Nou, beide is goed gelukt!”
Temperaturen van rond de 35 graden. Tot windkracht 5
tegen. Geen wegen, maar rul zand en gravel. Door zandvlaktes, savanne en over steile heuvels. Langs giraffen,
zebra’s, gnoes en zelfs olifanten. Tot 10 liter water en
sportdrank drinken per dag. En dat zes dagen en 400
kilometer lang, op een mountainbike. En dan moet je bij
wijze van startgeld ook nog eens minimaal 5.000 euro aan
sponsorgeld meenemen. Zie daar de ingrediënten van de
Kenya Classic 2013, een barre fietstocht in de schaduw van
de Kilimanjaro. Tussen 5 en 12 oktober namen 88
Nederlandse mannen en vrouwen eraan deel. Wat bezielt
iemand om zich aan deze zowel mentaal als fysiek zware
uitdaging bloot te stellen? En wat doet zo’n tocht met je?
We vroegen het aan deelnemer Remko Schuiling (36),
productmanager wondzorg bij MediQ CombiCare. Het
bedrijf is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen (o.a.
stoma, incontinentie en wondzorg) voor patiënten met
chronische aandoeningen en levert onder meer producten
van BiologiQ. Remko woont samen en is vader van de 4jarige Krijn.

Hoe kwam je erbij om deel te nemen?
“Het was een idee van Mediq topman Hans Janssen. Hij zit in
de business club van AMREF Nederland en wilde graag dat
een team van Mediq mensen zou meedoen aan de Kenya
Classic. Ik zag een oproep in ons personeelsblad en heb mij
direct opgegeven. Zo’n uitdaging, jezelf tegenkomen, een
land waar ik nog nooit geweest ben én iets doen voor een
goed doel… Dat is wat ik wilde!” Uiteindelijk zijn we met een
team van 6 personen van Mediq naar Kenia vertrokken,
allemaal collega’s vanuit verschillende bedrijven binnen ons
concern.
Hoe heb je je
voorbereid op deze
tocht?
“Ik had mij in april
opgegeven, ik had
dus een half jaar de
tijd om fit genoeg te
worden. Dus
regelmatig op de
mountainbike
tochten maken, zeker twee keer per week. Zo’n zware
mountainbike met zachtere, brede banden rijdt een stuk
zwaarder dan een racefiets. Maar met wat trainen zie je dat
je conditie vrij snel vooruit gaat. Daarnaast heb ik
meegedaan aan de clinics van de Kenya Classic organisatie.
Met z’n allen trainen in de bossen, technische aspecten van
het fietsen in moeilijk terrein en GPS leren gebruiken om je
weg te vinden, want bordjes heb je daar nauwelijks. Het was
ook leuk om alvast kennis te maken met andere deelnemers.
Behalve jezelf, moet je ook je fiets Keniaklaar maken. In
Afrika heb je ongelooflijk veel doornstruiken. Dus moet je je
banden anti-lek maken. Binnenband eruit, buitenband vullen
met anti-leklatex en die vervolgens op de velg spannen. De
latex zorgt ervoor dat een lek direct gedicht wordt, zodat je
zelfs met een doorn in je band dóór kunt fietsen. Daarnaast
heb ik mijn fiets afgesteld op een comfortabeler zithouding.
In de normale racehouding zou je teveel last krijgen van je
schouderbladen, rug en achterwerk.”
Het doel van de Kenya Classic is om geld in te zamelen voor
AMREF Flying Doctors.
Hoe ben jij aan je sponsors gekomen?
“Ik moest minimaal 5.000 euro aan sponsorgeld inzamelen,
dat is een voorwaarde voor deelname. En je kunt mensen
maar één keer om geld vragen. Ik moest dus iets slims
bedenken. Op de website van AMREF had ik gelezen dat ze
bijvoorbeeld fietsen aanschaffen voor maar 50 euro per stuk.
Daarop kunnen de lokale hulpverleners de veraf gelegen
dorpjes bereiken. Dat gegeven heb ik gebruikt om heel
concreet te maken waar het geld voor nodig was. Dus mijn
sponsorverzoek was: sponsor 50 euro voor een fiets! Op …
lees verder op de volgende pagina >
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basis van dat idee bouwde mijn broer een website
(http://remko-kenya-classic-2013.nl/), om minimaal 100
fietssponsors te vinden. Als tegenprestatie zou ik iedere
sponsor op mijn sponsorvlag meenemen naar Kenia. Dat
werd dus een grote vlag, vol gezichten en logo’s.
Daarnaast had ik ook een Facebook eventpagina opgezet
(https://www.facebook.com/ RemkoKenyaClassic2013),
waarop ik updates plaatste van mijn voorbereidingen en
sponsorsuccessen. Veel volgers! Behalve vrienden, familie en
(oud)collega’s heb ik ook bedrijven aangeschreven, anders
zou ik mijn target niet halen. Op een congres sprak ik mensen
van BiologiQ, die heel enthousiast reageerden. Zo werd
BiologiQ mijn hoofdsponsor. Al met al heb ik voor 139
fietsen een sponsor gevonden, dus een bedrag van bijna
7.000 euro! In totaal brachten de 88 deelnemers aan de
Kenya Classic € 551.416 bij elkaar.”

En toen kwam de dag van de start eraan. Hoe ging dat?
“Dit was de derde editie, dus de organisatie heeft al veel
ervaring en had voor een paklijst gezorgd. Veel sportrepen,
energiegels, hersteldrankjes, reservematerialen, extra
banden, helm en kleding. Mijn mountainbike ging
gedemonteerd in een kartonnen doos mee in het vliegtuig.
Op zaterdag 5 oktober kwamen we ’s avonds aan in Nairobi.
De volgende dag eerst vier uur in de bus naar de start
gereden. ’s Middags hebben we meteen de eerste 25
kilometer gefietst, om alvast te wennen aan het terrein, de
warmte en de omgeving. Vervolgens hebben we tot en met
vrijdag 11 oktober elke dag gereden. We startten tussen acht
en negen uur ’s ochtends. Het is geen race, dus je kon je
eigen tempo bepalen. Wel waren er elke etappe één of twee
checkpoints, waar de lunchpakketten uitgereikt werden en
om de mensen een beetje in de gaten te houden. Onderweg
sliepen we iedere nacht ergens anders. Onze spullen werden
steeds met een grote truck vooruit gebracht. We hebben
overnacht in guest houses, in een Sikh-tempel en in ‘tented

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. Zie artikel 1 en 2 van deze nieuwsbrief..

camps’. Die werden opgebouwd op de mooiste locaties op
de savanne of in nationale parken. Een heleboel tenten bij
elkaar, primitieve douches en toiletten, maar ook een team
mensen dat in grote pannen op houtvuur de lekkerste verse
gerechten staat klaar te maken. Want trek heb je na zo’n dag
fietsen!”
Heb je nog iets meegekregen van het werk dat AMREF daar
doet?
“Jazeker! Onderweg hebben we verschillende AMREFprojecten bezocht, waaronder een klein regionaal
gezondheidscentrum. Daar kunnen zwangere vrouwen heen
voor controle en om te bevallen. Er is ook een waterput,
waar mensen schoon water kunnen halen. Ze verbouwen er
zelfs groente, om zieke mensen vitamines te kunnen geven.
Maar wat de meeste indruk op mij maakte was de middag
dat we in kleine groepjes op pad zijn gegaan met een ‘care
worker’ van AMREF Health Care. Zeg maar: de wijkzuster op
de fiets, alleen moet die dan wel eerst een half uur over
gravel en zand fietsen om bij een huis te komen. Je ziet dan
echt schrijnende dingen. Dat je bij wijze van spreken je
portemonnee wilt trekken om te helpen. Maar zo werkt
AMREF niet. Ze leveren ook geen materialen, maar richten
zich op educatie en ondersteuning.

Ze leiden de eigen mensen op, die dan de zorg kunnen
organiseren en verbeteren. En ze geven voorlichting over
zaken als hygiëne, seks, aids en gezinsplanning. Terug in het
kamp hoorden we nog veel meer verhalen. Er zijn wat tranen
gelaten die dag. Ik had met mijn deelname aan de Kenya
Classic twee persoonlijke doelstellingen: mijzelf fysiek en
emotioneel tegenkomen… nou, beide is goed gelukt!”
Denk je dat AMREF een verschil kan maken daar?
“Zonder meer. We hebben bijvoorbeeld ook een groter
ziekenhuis bezocht, opgezet door AMREF. Daar wordt
georganiseerd en gestructureerd gewerkt en kunnen de …
lees verder op de volgende pagina >
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… mensen voor alle soorten zorg terecht. Wat ik gezien heb
zijn allemaal lokale initiatieven, die echt iets bijdragen. We
hebben bijvoorbeeld cijfers gezien, hoeveel kinderen en/of
moeders er rond de bevalling stierven, vóórdat AMREF actief
was in een regio. Nu komen dit soort gevallen bijna niet meer
voor.”
Hoe was de ontvangst door de plaatselijke bevolking?
“Je merkt aan de mensen dat AMREF goed werk doet.
Tijdens het fietsen vroegen ze vaak wat we kwamen doen.

Als ze hoorden dat we voor AMREF fietsten, staken ze hun
duim op! Sowieso was de bevolking ontzettend vriendelijk.
De hele dag word je begroet met ‘jambo jambo’, dat is
goedendag in het Swahili. En je kunt high fives blijven geven
tot je handen blauw zien. Langs de route stonden ook overal
mensen te zwaaien en te roepen. Vaak wilden ze weten
waarom we op de fiets waren. In Afrika is dat iets voor de
armen, dus ze vonden het wel raar dat ‘wij rijke blanken’
moesten trappen. Als je het een beetje gemaakt hebt, rijd je
namelijk op een brommer!”
Hoe was de sfeer in die grote groep?
“Er gingen 88 mensen van start, en er was maar één uitvaller,
door een gebroken sleutelbeen. In zo’n grote groep kun je
niet iedereen leren kennen. Ons Mediq team kende elkaar
voor vertrek nog amper, maar ook dat ging gelukkig super
goed samen. Iedereen vond snel mensen met wie het klikte.
We waren daar allemaal met hetzelfde doel, je hebt dezelfde
gespreksonderwerpen, je beleeft hetzelfde, dus er is altijd
wel een gezellig gesprek bij het eten of bij rustpauzes
onderweg. Het was ook best een uiteenlopend gezelschap.
De verhouding mannen/vrouwen was 60/40, de jongste
deelnemer was 19 jaar, de oudste 71 – en die reed nog bijna
altijd op kop ook!”
Ga je volgend jaar weer?
“Ik zeg nu dat ik het nooit meer ga doen. Niet omdat ik het
niet leuk vond, maar deze ervaring was zo uniek, dat ik bang

ben dat het nooit meer overtroffen kan worden. Maar ik kan
het iedereen aanbevelen! Ik adviseer dan wél om op tijd in te
schrijven. Hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker het
wordt om die 5.000 euro bij elkaar te krijgen. En de meeste
mensen hebben natuurlijk ook tijd nodig om in conditie te
komen.”

De Kenya Classic 2014 staat gepland voor 4 t/m 11 oktober
2014. Vóórinschrijving is nu al mogelijk via
info@kenyaclassic.com. Kijk voor meer info op:
www.kenyaclassic.com.

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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