Totaalconcept in Actief Wond Management
Het Wond Management Systeem 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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WCS Congres 2015:
positieve reacties op nieuwe
IFU Aldanex
Op 24 en 25 november jl. was BiologiQ vertegenwoordigd
op het 15e tweedaagse WCS wondzorgcongres in de
Utrechtse Jaarbeurs.
Het congres was
georganiseerd door
het WCS
Kenniscentrum
Wondzorg en had als
thema ‘Samen wijzer in
wondzorg’.
Veel bezoekers van de BiologiQ-stand gaven feedback op de
recente aanpassing van de gebruiksrichtlijnen: ‘breng minder
Aldanex aan voor een optimaal resultaat’. Deze reacties
waren vrijwel zonder uitzondering
positief en varieerden van “Inderdaad,
het werkt prettiger zo” tot “Aldanex was
al voordeliger dan vergelijkbare
producten, maar met deze nieuwe
aanbrengwijze is het kostenplaatje nóg
aantrekkelijker!”. Uiteraard attendeerden de BiologiQ
medewerkers belangstellenden ook op de nieuwe
Engelstalige Aldanex instructievideo op YouTube.

Microdacyn vervangt 990ml
NPWT infusiefles
Met onmiddellijke ingang heeft Microdacyn-producent
Oculus Innovative Sciences de zacht plastic 990ml
infusiefles voor gebruik bij VAC negatieve druktherapie
vervangen door een nieuw ontwerp infusiefles van hard
plastic.
Met het nieuwe ontwerp verwacht Oculus
een belangrijke productverbetering aan te
kunnen bieden. Niet in het minst door het
nieuwe, geïntegreerde ophangmechanisme
van de nieuwe NPWT-fles.
De vervangende infusiefles behoudt
hetzelfde Z-indexnummer (16001036) als
zijn voorganger.

Nieuwe WondWijzer
Afgelopen maand bracht BiologiQ een nieuwe editie uit van
de bekende WondWijzer. Dit handzame ‘in een oogopslag’
BiologiQ product- en indicatieoverzicht is ingericht volgens
het WCS Classificatiemodel en compatibel met het TIME
Wondbed Preparatiemodel.

Om de Aldanex instructievideo te bekijken,
ga naar: https://goo.gl/OhwXLp

Grootste wondcongres
Het WCS Wondcongres is het grootste wondcongres van
Nederland. Dit jaar waren er tegen de 1900 deelnemers,
hadden 45 exposanten een stand in de Expozaal en vonden
er op beide congresdagen tien parallelsessies met ruim 100
sprekers plaats. De belangstelling voor deze sessies was zo
groot, dat de organisatie in allerijl extra zaalcapaciteit moest
regelen voor de tweede dag. De aanwezige
wondprofessionals konden voor bijna tien specialismen
accreditatiepunten of –uren verzamelen.
Bron: wcs.nl

De uitgave is in gedrukte vorm gratis beschikbaar voor
wondzorgprofessionals en ook te vinden op www.biologiq.nl
(home > Actief Wond Management > omlaag scrollen).
Lees verder op de volgende pagina >
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en de 13.500 hbo-v’ers nodig zijn in de thuis- en
ouderenzorg.

Biofix productfolder gereed
Een tweede nieuwe BiologiQ
publicatie is de Nederlandstalige productfolder voor
Biofix, de semipermeabele
polyurethaanschuim wondfolie
die BiologiQ afgelopen zomer
introduceerde.
Biofix is voorzien van een
huidvriendelijke, hypoallergene
kleefstof en bestemd voor het
fixeren van primaire, vochtige
wondverbanden en het
absorberen van doorlekkend
exsudaat daaruit. In situ vindt een gelijkmatige uitwisseling
plaats van waterdamp (MVTR is 840 g/m² per 24 uur) en
zuurstof van binnenuit, terwijl Biofix ondoorlaatbaar is voor
micro-organismen en vocht van buitenaf. Door de hoge
elasticiteit volgt Biofix optimaal de vormen van het lichaam.
Vervanging geschiedt tegelijk met de wisseling van het
primaire wondverband. Biofix is gemakkelijk op maat
knipbaar en wordt geleverd op rollen van 200 x 15 cm. (Zindex registratienummer: 16159187).
De Biofix-folder is op aanvraag beschikbaar en eveneens
vindbaar op de BiologiQ website > Biofix > productinformatie.

Minder zorgbanen, maar tekort
aan wijkverpleegkundigen
Medio november kwam het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) met de laatste cijfers over de
Nederlandse arbeidsmarkt.
Het overall beeld is positief. In het
derde kwartaal van 2015 was zowel
het aantal banen (plus 33.000) als het aantal vacatures (plus
1.000) gestegen. In schril contrast daarmee staat het nog
steeds voortschrijdende banenverlies in de zorgsector, waar
in drie jaar tijd rond de 70.000 arbeidsplaatsen (4% van het
totaal) verloren gingen. Toch is het beeld niet onverdeeld
somber. Over het derde kwartaal van dit jaar constateert het
CBS een toename van het aantal vacatures in de zorg tot
bijna 17.000. Vacatures zijn er de komende jaren ook nog
genoeg voor wijkverpleegkundigen, zo blijkt uit een recent
rapport van kenniscentrum CAOP. Het CAOP verwacht nog
tot minstens 2019 een structureel tekort aan hbo-opgeleide
wijkverpleegkundigen. In dat jaar zullen er tussen de 10.000

Over de grens kijken
Voor zorgprofessionals in oostelijk Nederland kan ook
Duitsland werkperspectieven bieden. Duitse zorginstellingen
kampen met een structureel tekort aan personeel. Dit bracht
instellingen in Bentheim, Nordhorn, Rheine en Münster ertoe
stage-afspraken te maken met het ROC van Twente.
Tientallen leerlingen doen daardoor hun stage straks in
Duitse verpleeghuizen en de ambulante zorg. Het ROC is al
bezig het onderwijs Duits uit te breiden, terwijl aan beide
kanten van de grens gewerkt wordt aan wederzijdse
diploma-erkenning.
Bronnen: cbs.nl, nursing.nl, zorgvisie.nl

Wondzorgprofessionals
aan het woord in Nursing
In het ‘dossier Wondzorg’ verzamelt het
vakblad voor verpleegkundigen Nursing
het laatste nieuws, achtergronden en blogs over wondzorg.
De serie is interessant omdat daarin wondzorgprofessionals
uit de praktijk uitgebreid aan het woord komen.
In september was het de beurt aan wijkverpleegkundige
René Eichenwald (59), een man met jaren praktijkervaring.
“Wondzorg is zo boeiend. Er zijn zoveel zaken die
samenhangen […]. Het geeft een kick als een lelijke wond
toch geneest.” Zijn advies aan zorgwerkers zonder specifieke
wondzorgtraining? Vooral niet te lang zelf doormodderen, als
een wond niet wil genezen: “In principe luidt de richtlijn: is er
er na drie weken geen verbetering? Schakel dan de
wondspecialist in.”

“Blijf lezen over nieuwe producten”
Ook wondconsulent Kady Budna (28) benadrukt het belang
van tijdig doorschakelen in de wondzorg. Niet voor niets luidt
de kop in het artikel waarin de redactie van Nursing haar
deze maand aan het woord laat ‘Geen wondgenezing? Trek
op tijd aan de bel ’. Kady werkt in het wondcentrum Mitralis
in Heerlen en geeft tijdens de Nursing Experience op 1 en 2
december een workshop ‘Eenvoud in de complexe
wondzorg’. Volgens Kady biedt de algemene opleiding tot
verpleegkundige niet voldoende kennis om goede wondzorg
te kunnen leveren.
Alle wondzorgexperts in Mitralis volgen eerst een
postgraduate opleiding ‘referentieverpleegkundige’ in de
wondzorg in België, aangevuld met de 2-jarige opleiding tot
wondconsulent aan de Erasmus MC zorgacademie. Kady is
bang dat complexe of stagnerende wonden in de praktijk …
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.
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Vervolg
.. nog wel eens onderschat worden: “Het behandelen van
een complexe wond kan ontzettend ingewikkeld zijn. Aarzel
dan ook niet om op tijd een wondexpertisecentrum in te
schakelen. Uit onderzoek blijkt dat samenwerking met
wondexpertisecentra veel oplevert: zowel tijd, als geld, als
patiënttevredenheid.” Kady’s tip aan verpleegkundigen die
met wondzorg te maken hebben? “Blijf lezen over nieuwe
producten en test nieuwe verbandmiddelen.”
Bron: nursing.nl

samenwerking met adviesbureau X-IS konden zo op
patiëntenniveau de reële kosten inzichtelijk worden
gemaakt. Belangrijke conclusie: complicaties maken de zorg
gemiddeld twee tot drie keer zo duur, door heroperaties,
extra onderzoek en medicatie, en langere of duurdere (IC)opnames. Het rapport stelt de kosten van een darmkankeroperatie op 9.226 euro; maar door complicaties kan de
operatie bijna 18.061 euro duurder uitvallen. Dit komt neer
op bijna een verdrievoudiging van de oorspronkelijk
geraamde kosten, bovenop een enorme extra belasting voor
de patiënt.
Bronnen: clinicalaudit.nl, zorgvisie.nl

Elsevier: vier
ziekenhuizen
‘beste in 2015’

Veel spontane reacties van
Aldanexgebruikers op site en
Facebook

Afgelopen maand publiceerde
opinieblad Elsevier de resultaten van de zesde jaarlijkse
zoektocht naar de beste ziekenhuizen van Nederland,
uitgevoerd in samenwerking met het adviesbureau SiRM.

Recent hield BiologiQ een interne evaluatie van de
publieksreacties op Aldanex. Eind 2014 startte het bedrijf
een website gericht op ouders van baby’s met luieruitslag,
om hen de gelegenheid te geven Aldanex direct online te
bestellen.

Dit jaar mogen maar liefst vier ziekenhuizen zich deze titel
aanmeten: het Meander Medisch Centrum (Amersfoort),
Gelre Ziekenhuizen (locatie Zutphen), het Beatrix Ziekenhuis
(Gorinchem) en Tergooi Ziekenhuizen (locatie Hilversum).
Deze vier kregen de maximale ‘bolletjesscore’, een
waarderingssysteem op basis van prestatie-indicatoren voor
effectiviteit, veiligheid en dienstverlening en gegevens over
de wachttijden. Pal achter dit viertal volgen acht
ziekenhuizen met eveneens een maximale bolletjesscore.
Hieronder bevond zich ook de nummer 1 uit alle tests tussen
2010 en 2014, het St Jansdal in Harderwijk. Dit ziekenhuis
biedt volgens het onderzoek nog steeds de beste medische
zorg, samen met het Meander Medisch Centrum. Dit scoorde
tevens maximaal op patiëntgerichtheid, samen met het
Spaarne Gasthuis (Haarlem) en Tergooi. Opvallend is de
relatief lage score voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis
(Dordrecht), in 2011 nog ‘beste ziekenhuis’ bij Elsevier en
vorig jaar ‘Beste Ziekenhuis’ in de AD top-10.
Bronnen: elsevier.nl, sirm.nl, zorgvisie.nl

Terugdringen complicaties
halveert zorgkosten
Wat kosten complicaties in de medische zorg eigenlijk?
Om daar antwoord op te krijgen koppelden chirurgen van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis (hoofdlocatie Den Bosch) een
tijdlang de kwaliteitsinformatie van het Dutch Institute for
Clinical Auditing (DICA) aan de kosten van hun ingrepen. In

Ook werd op naam van Aldanex een Facebookpagina
geopend. Inmiddels is duidelijk te zien dat Aldanex een
reputatie aan het verwerven is als effectieve therapie tegen
luierdermatitis. Behalve uit het opvallend hoge percentage
herhalingsaankopen (een typisch ‘mond-op-mondreclame
effect’), blijkt dit ook uit de spontane reacties en toegestuurde foto’s van gebruikers op zowel www.aldanex.nl als
op de Aldanex Facebookpagina (waar het product op basis
van de recensies 4,8 sterren scoort van de maximaal 5
haalbare).
Hierbij een willekeurige greep, zonder vermelding van
achternamen (uitspraken waar nodig ingekort):

Siska, moeder van Wouter (7 maanden)
“Zeer goed! Binnen 3 dagen waren zijn billen weer heel en
konden we zonder problemen hem van zijn poepbroek
verschonen. Voor een 2e kindje zullen wij geen andere
smeerseltjes meer halen.”
Lees verder op de volgende pagina >
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Anouk, moeder van 1,5 maand oude baby
Vervolg

Jeffrey, vader van Liv (9 maanden)
“Wondermiddel! Onze dochter heeft dankzij doorkomende
tandjes erg veel last van luieruitslag. Van alles geprobeerd
en niets hielp. Begonnen met smeren van Aldanex en
ondanks de vele poepbroeken werd de luieruitslag al snel
minder. Het vergt wat meer geduld omdat de huid zelf moet
gaan genezen. Na 6 dagen smeren waren haar billen weer
roze. Andere middeltjes verdunnen vaak de huid of drogen
de huid te hard uit maar bij Aldanex gebeurt dit dus niet! Het
doet alleen maar goed!”

‘Ldance – Lifelovedance’ (Facebook; geeft 5 sterren)
“Wauw.. ons meisje had meteen na de geboorte haar
billetjes helemaal kapot, na een maand wist ik het ook niet
meer, alles geprobeerd. Toen Aldanex geprobeerd en
meteen resultaat.. nu na een week helemaal over.”

Tamara, moeder van Izohra:
“Heel fijn spul! Na de standaard
zalfjes geprobeerd te hebben,
kwam ik via een forum uit op
Aldanex. Meteen na 2 dagen
zichtbaar verbetering en meteen
voelbaar voor onze kleine meid.
Het laat een beschermlaag achter,
een soort van tweede huidje. Na 1
week in gebruik is de huid volledig
genezen. Het is jammer dat er nog
niet zo veel mensen bekend zijn
met het product want het doet echt wat het belooft! Echt
een aanrader!”

Marieke, moeder van Brian:
“Mijn zoontje Brian was 9
maanden oud toen hij vanuit het
niks ineens ernstige luieruitslag
kreeg. Overal waar de luier zat
was tot bloedens toe kapot. We
hebben werkelijk alles
geprobeerd om zijn billen weer
heel te krijgen. 3 weken geleden
ben ik bij toeval bij Aldanex
uitgekomen. Binnen 2 dagen zag
ik verbetering en nu is alles al 2
weken dicht. Wat een top spul is
het zeg. Brian lacht wanneer ik de
tube pak.”

“De hardnekkige luieruitslag van mijn dochtertje van 1,5
maand krijg ik alleen maar weg met Aldanex. Alles
geprobeerd maar het bleef rood. Net weer 2 tubes besteld.
Ik ben niet zo van het reageren op sites maar ik kon weinig
recensies vinden hierover, vandaar dat ik er zelf maar 1
plaats.”

Natasja, moeder van Elroy
“Elroy is mijn rolstoelgebonden zoon van 16. Elroy heeft last
van een doorzitplek op zijn stuit. Kleine scheurtjes en
geïrriteerde huid tot gevolg. We zijn al ongeveer 3 jaar aan
het tobben met verschillende soorten crèmes en uiteindelijk
werkte zinkzalf het best maar niet heel erg goed. Sinds 3
dagen gebruiken we nu deze zalf. Gisteravond geen scheurtje
te zien, geen rode huid en geen pijn! Ik kan niet anders
zeggen dan dat ik heel blij ben en uitermate tevreden.”

Christel, moeder van Lynn (20 maanden)
“Mijn dochter heeft heel erg snel reactie als ze ontlasting
heeft gehad. Het is zelfs tot blaren toe open geweest. Van
alles geprobeerd, werkte heel even maar het ging niet
helemaal weg. Ik ben zelfs bij de huisarts geweest. Maar dat
mocht je maar 5 dagen smeren. Vriendin van mij vertelde dat
haar schoonzus Aldanex gebruikte en ik kreeg een tube om
te proberen. Super! Na 2 dagen was het zoveel verminderd!
Bijna helemaal weg! Met 4 dagen waren haar billen weer
mooi roze! Super spul! En het was echt erg!”

Jill, moeder van Babs (1 jaar)
“Ik ben gestart met Aldanex op 15 oktober (2015) en gestopt
op 22 oktober. Na 2 dagen zichtbare verbetering, en na een
week alle plekjes weg ”.
Alle gebruikersreacties zijn authentiek en (op kleine puntjes
na) ongeredigeerd weergegeven. Meer gebruikersreacties
zijn te vinden op www.aldanex.nl en op de Aldanex
Facebookpagina. Volledige namen bekend bij BiologiQ.

-------------------------------------

BiologiQ. Omdat de wonden
de wereld nog niet uit zijn.
Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl
met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality.
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