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.

Veilige oplossingen voor Wondheling
en Infectiebestrijding
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De werking van BIOPAD is tweeledig:
- Mechanisch: BIOPAD vervangt ontbrekend weefsel, vormt
een platform voor nieuw, lichaamseigen weefsel en biedt
een barrière tegen infectie van buitenaf.
- Biologisch: het zorgt voor de aanmaak en verspreiding van
fibroblasten en activeert fibronectine, monocyten, de
vorming van lichaamseigen collageen, bloedplaatjes en
andere stollingsfactoren (hemostase).

Nieuw:

BIOPAD® en BIOSPRAY®
Het productaanbod van
BiologiQ is zeer recent
uitgebreid met twee
interessante nieuwe
collageenproducten:
BIOPAD® en BIOSPRAY®.
Zoals bekend bevordert collageen de aanmaak en
structurering van nieuwe collageenvezels en granulatieweefsel. Ook stimuleert het debridement en draagt het bij
aan een wondmilieu waarin heling op natuurlijke wijze door
het lichaam zelf wordt gestimuleerd.
Zowel BIOPAD als BIOSPRAY komen per 1 november 2011
in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
De medische groothandel is inmiddels per mailing op de
hoogte gebracht.

BIOPAD® lost op in de wond
BIOPAD is een 100% sponsachtig collageenverband van
5mm dikte (dikker dan bestaande collageenverbanden), dat
direct op het wondbed kan worden aangebracht.
Een unieke eigenschap van
BIOPAD is dat het in situ wordt
omgezet in een gel die oplost in
de wond. Een groot voordeel
voor zowel de zorgverlener
(minder werk) als de patiënt
(minder belasting), omdat er
niets hoeft te worden verwijderd vóór aanbrenging van een
nieuwe BIOPAD. Het product wordt gewonnen uit de pezen
van paarden en is ontwikkeld in de tijd van de gekke
koeienziekte, als alternatief voor rundercollageen. In de jaren
dat het product internationaal wordt gebruikt is het minstens
zo effectief gebleken. BIOPAD bestaat uit zuiver Type 1
collageen en is vrij van vulstoffen en allergenen.

Concurrerend geprijsd collageenverband
Met de introductie van BIOPAD kan BiologiQ de Nederlandse
zorginkoper een sterk concurrerend alternatief bieden voor
bestaande collageenverbanden op de markt, zonder enige
concessie te doen aan kwaliteit en effectiviteit. Sterker nog:
ondanks de scherpe prijsstelling biedt BIOPAD een duidelijk
productvoordeel dankzij de oplosbaarheid in de wond.
BIOSPRAY®:
eerste collageenproduct in Sprayvorm
BIOSPRAY bevat hetzelfde collageen als
BIOPAD en heeft dezelfde werking, maar
wordt geleverd als poeder in een spuitbus.
Daarmee is BIOSPRAY de eerste
collageenspray in Nederland. BIOSPRAY is
speciaal ontwikkeld voor extra gebruiksgemak en voor de behandeling van
onregelmatig gevormde wonden en grotere
wondoppervlakken. Daarnaast is BIOSPRAY
dankzij de laagdrempelige en hygiënische (geen handcontact
met de wond) applicatie ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld
Eerste Hulpposten.
Een uitgebreide productbrochure over BIOPAD® en
BIOSPRAY® is in voorbereiding en zal u zo spoedig mogelijk
worden toegestuurd.

BiologiQ onderzoekt
klanttevredenheid
Recent heeft BiologiQ aan een representatieve selectie van
relaties een vragenlijst gestuurd om meer inzicht te krijgen
in hoe er 'in het veld' tegen het bedrijf wordt aangekeken.
De resultaten van de enquête wil BiologiQ gebruiken om zo
nodig het productaanbod, de service en/of de omgang met
klanten nog verder aan te passen aan hun wensen. Managing
Partner/directeur Hans Willemsen legt uit wat de bedoeling
is: "BiologiQ bestaat nu alweer een jaar of zeven. In die tijd
zijn we flink gegroeid. Kennelijk zijn we erin geslaagd een ….
Lees verder op de volgende pagina >
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Kenniscentrum website BiologiQ
Nieuw in het kenniscentrum deze maand is uiteraard
uitgebreide productinformatie over de nieuwe
collageenproducten BIOPAD en BIOSPRAY.

Veilige oplossingen voor Wondheling
en Infectiebestrijding
BIOLOGIQ NIEUWSBRIEF OKTOBER 2011

Vervolg BiologiQ onderzoekt klanttevredenheid
….. speciaal plekje te veroveren in de gespecialiseerde markt
van bioactieve wondgenezing.
Maar voor een bedrijf als het onze is het belangrijk om
precies te weten hoe er over ons gedacht wordt. Zo willen
we ook antwoord op vragen als: waar is behoefte aan? Wat
moeten we misschien anders of beter gaan doen? Door
middel van deze enquête willen we daarachter zien te
komen. Daar kunnen we alleen maar beter op worden. En als
het goed is onze klanten ook!"
Heeft u geen vragenlijst ontvangen, maar zou u wel graag
uw mening willen geven over BiologiQ?
Bel dan Hans Willemsen, BiologiQ, telefoon 055 - 368 4450.

Woundcare Consultant Society. Aandachtsgebieden zijn
onder meer de chirurgische wond, stoma, oncologische
wonden en ulcera, diabetische voet, brandwonden,
decubitus, ulcus cruris. BiologiQ is beide dagen met een
stand aanwezig op het congres.

Nieuws & Visies uit de Regio
Promovenda onderzoekt rol
arginine in wondheling
Deze maand een bijdrage uit het zuiden
van plastisch chirurg in opleiding
mevrouw I.B.J.G. Debats. BiologiQ
sponsorde Iris Debats (36) bij haar
proefschrift, waarin zij de rol van arginine onderzoekt bij de
genezing van chirurgische en chronische wonden. Mevrouw
Debats is geboren in Bilzen (B), maar deed haar
gymnasiumopleiding en studie medicijnen in Maastricht.
Over haar onderzoek zegt zij:

8 November 2011

"Naast mijn opleiding tot plastisch chirurg ben ik bezig
geweest met een promotietraject. Het onderwerp is
wondgenezing en de invloed van voedingssupplementen
daarop. Er is al een aantal publicaties in wetenschappelijke
tijdschriften uit voortgekomen. Nog tot het eind van dit jaar
ben ik als 'fellow' in de hand- en polschirurgie verbonden aan
de afdelingen Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie
van verschillende ziekenhuizen, waaronder het Erasmus
Medisch Centrum in Rotterdam en het AMC in Amsterdam.
Op 23 september jl. heb ik mijn proefschrift The role of
arginine in human wound healing verdedigd in Maastricht.”
Arginine is één van de twintig natuurlijk voorkomende
aminozuren. Uit dierproeven was al bekend dat het een
belangrijke voedingsstof is voor huidherstel. Het proefschrift
test de hypothese dat argininesuppletie ook de humane
wondgenezing kan helpen verbeteren. Een van de
bevindingen in het proefschrift luidt echter dat
"argininesuppletie de wondgenezing in acute chirurgische
(schaaf)wonden niet verbetert. Dit in schril contrast met
experimentele studies." Mevrouw Debats concludeert dan
ook dat er "meer behoefte is aan experimentele en klinische
studies om de rol van arginine beter te definiëren in de zorg
voor patiënten."

Symposium Decubitus, daar maak ik me 'druk' over,
Ziekenhuis Bernhoven, locatie Oss.
Mede-organisatoren: Thuiszorg Pantein, BrabantZorg en
Bernezorg. In drie workshops wordt ingegaan op 'de
verschillen tussen decubitus en vochtletsel', 'het
omschrijven/rapporteren van decubituswonden' en 'hoe
deze te beoordelen en te behandelen'. BiologiQ is een van de
sponsors van het symposium.

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.

Congresagenda
In oktober en november zal BiologiQ weer vertegenwoordigd zijn op of meewerken aan diverse congressen en
workshops. Zo ziet de agenda eruit:

27 Oktober 2011
Symposium Voedings-, wond- en
stomazorg na een grote operatie,
auditorium Vlietland Ziekenhuis,
Schiedam. Product Specialist Willem Masker van BiologiQ
geeft een presentatie over madentherapie als
wondbehandeling.

29 Oktober 2011
Bijeenkomst Regio Zuid-West, Dwarslaesie Organisatie
Nederland, TU Delft. Het hoofdthema is 'Domotica'
(woonhuisautomatisering, met name om de leefomgeving
voor mensen met een dwarslaesie comfortabeler te maken).
Daarnaast geeft BiologiQ een presentatie over haar bioactieve oplossingen voor wondheling en infectiebestrijding.

22 en 23 November 2011
13e WCS Wondcongres,
Jaarbeurs, Utrecht.
'Wontwikkeling' is het thema van dit 13e congres van de

Over BiologiQ

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

