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Enorme respons op e-mailactie 
BiologiQ 

Mogelijke stopzetting  
vergoedingen valt 
slecht bij wondzorg-
verleners   

Op 16 oktober jl. verzond BiologiQ een e-mailbericht  
naar ruim 500 behandelaars en andere bij de wondzorg 
betrokkenen. Het onderwerp: de plannen van 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om vergoeding van een 
groot aantal innovatieve producten voor de behandeling 
van complexe en/of chronische wonden stop te zetten.  

Voor BiologiQ gaat het onder meer om Dermacyn en 
Proshield. De ontvanger werd opgeroepen de mail terug te 
sturen, als hij of zij het oneens was met de plannen van ZN. 
Ruim 160 wondzorgprofessionals voldeden aan dit verzoek. 
Hoewel om geen andere reactie werd gevraagd dan het al 
dan niet anoniem retourneren van het e-mailbericht, voegde 
bijna 40 respondenten spontaan een persoonlijk commen-
taar toe. Zowel de uitzonderlijk hoge responsscore (meer dan 
30%) als de verontruste toon van de aan BiologiQ terugge-
stuurde boodschappen laten zien hoe sterk het onderwerp 
leeft onder behandelaars - van wondconsulenten in de 
thuiszorg tot hoogleraren in academische ziekenhuizen.  

Enkele kenmerkende uitspraken:  

“Het is naar de patiënten toe onverantwoord en laakbaar 
als deze middelen niet meer vergoed zouden worden. 
Hiermee toont ZN aan dat het patiëntenbelang hen niets 
interesseert!”    
                            Chirurg, Rotterdam 

“Ik zou het heel erg vinden en Dermacyn en Proshield zijn 
voor mij belangrijke middelen in de wondzorg. Waarom ga 
je anders als ziekenhuis over op Proshield???”   

                           Wondconsulent, UMC St. Radboud, Nijmegen 
 

“Eerst al de vloeibare honing en nu ook nog aan de 
verbanden komen? Grrr, laat ze eens op de werkvloer 
komen kijken!!!”               

                           Podotherapeut, Isala Klinieken, Zwolle 

  

 

 

“Vanwege de goede resultaten in de wondzorg met 
Dermacyn, Proshield en honingverbanden is het van groot 
belang dat deze ook in 2013 in de vergoeding blijven.” 

          Wond-, Decubitus- en Stomaverpleegkundige, 
                          Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes 
 
“Proshield heeft bij een hele grote groep ouderen/ 
zwakkeren een goede preventieve werking tegen 
vochtletsel en smetten. Ook de behandeling die hiervoor 
nodig is zal meer kosten dan het huidige product.” 

                         Wond-, Decubitus- en Stomaverpleegkundige, 
                         Sensire Thuiszorg, Doetinchem 

Verweer 

Naast de e-mailactie heeft BiologiQ een verweerschrift 
aangeboden aan ZN en aan het College voor 
Zorgverzekeringen (CVZ), de overheidsorganisatie die erover 
moet waken dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen 
krijgen die voor hen noodzakelijk is. Een van de bijlagen bij 
het verweerschrift bestaat uit de voorlopige resultaten van 
de e-mailactie, compleet met letterlijke citaten van 
respondenten. Een andere bijlage bevat een uitgebreid 
overzicht van recente studies over meerdere BiologiQ 
producten. Overigens is het ‘dichtzetten’ van al deze 
producten op de Z-lijsten nog niet definitief. We houden u op 
de hoogte!   

Heeft u de e-mailactie van BiologiQ gemist of wilt u 
alsnog reageren?  

Stuur dan de begeleidende e-mail bij deze nieuwsbrief retour 
aan BiologiQ . Wilt u ook nog een persoonlijke reactie geven 
op de dreigende stopzetting van veel vergoedingen voor bio-
actieve wondzorgproducten? Zet deze dan in de retourmail, 
bij voorkeur met vermelding van uw naam en functie.  
Een selectie van alle reacties zal worden aangeboden aan 
Zorgverzekeraars Nederland en andere betrokkenen.  

Heeft u vragen over het vergoedingenbeleid of deze actie 
van BiologiQ? Bel ons dan op 055 – 368 4450. 
 

Nieuw:  
infuusdoppen bij Dermacyn® 

Sinds kort levert BiologiQ kosteloos infuusdoppen mee bij 
elke ziekenhuisverpakking (24 x 500ml) Dermacyn.  
De doppen zijn voorzien van een speciaal membraan en 
kunnen met behulp van een spike gemakkelijk worden 
aangeprikt bij gebruik van Dermacyn als spoel- en …..       

                                           Lees verder op de volgende pagina > 
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Het  BiologiQ Kenniscentrum 

 
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. 
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vervolg Dermacyn: 

… behandelvloeistof in combinatie met 
negatieve druk-therapie. De originele 
dop en spuitstuk uit de fles dienen 
hierbij te worden verwijderd alvorens 
de nieuwe dop te plaatsen. Inmiddels 
zijn de doppen al regelmatig in gebruik 
in combinatie met het V.A.C.Ulta™ Therapy System van KCI.  
De verwachting is dat ook andere negatieve druksystemen 
zullen volgen. Met deze nieuwe infuusdop wordt de 
combinatie van Negatieve druk therapie en spoelen van 
wonden vereenvoudigd. In de productdocumentatie van  
KCI is Dermacyn getest en compatibel bevonden met het 
V.A.C. Ulta™ systeem en kan dus gebruikt worden als spoel-
vloeistof. Echter, in tegenstelling tot sommige andere 
vloeistoffen mag Dermacyn voor deze toepassing NIET 
worden verdund. 

Meer informatie over het gebruik van Dermacyn in 
combinatie met negatieve druktherapie vindt u op 
www.BiologiQ.nl  > Dermacyn > Kenniscentrum  > KCI 
Overzicht Topical Wound Solutions voor V.A.C.® 

 

NOVW-congres: veel 
belangstelling voor regeneratieve 
wondgenezing 

“Wondgenezing door 
stimulering van het 
eigen regeneratief 
vermogen van het 
menselijk lichaam is de 
toekomst”.  

Dit was het thema van de 
presentatie die BiologiQ 

product-specialisten Rob de Klijn en Willem Masker hielden 
tijdens het 1e Nationaal Multidisciplinair Congres voor 
Wondprofessionals, dat afgelopen 8 en 9 oktober werd 
gehouden in het CineMec Theater in Ede.  

De presentatie begon met een algemene inleiding in het zeer 
actuele fenomeen ‘regeneratieve geneeskunde’, gevolgd 
door concrete voorbeelden van veelbelovende therapieën.  
Daarbij konden Rob en Willem putten uit hun uitgebreide 
praktijkervaring, om daarna de link te leggen naar de sterk 
opkomende biomateriaalkunde. Dat de toekomst in een  

 

 

 

 

 

aantal gevallen al ‘heden’ is geworden demonstreerden zij 
vervolgens aan de hand van concrete producten in het  
huidige BiologiQ aanbod. 

Cheque voor MAX 

Het zeer goed bezochte 
congres (opvolger van het 
jaarlijkse NOVW Practicum) 
werd geopend door MAX-
voorzitter Jan Slager. 

Uit onderzoek blijkt de gemiddelde leeftijd van patiënten 
met een complexe wond 62 jaar te zijn. Dat maakte 
samenwerking met de ouderenomroep een voor de hand 
liggende keuze. Voor de NOVW biedt MAX een extra 
mogelijkheid om ouderen goede voorlichting te bieden over 
de wondzorg, bijvoorbeeld over het verschil tussen acute 
wonden en gecompliceerde wonden.  Ook voor Jan Slagter 
was er een sterke motivatie. Via Stichting Max maakt 
mogelijk komt hij in allerlei minder welvarende landen in 
aanraking met oudere, verwaarloosde mensen. Niet zelden 
lijden deze aan ernstige wonden, die vaak leiden tot 
amputatie. Van de deelnemende bedrijven (waaronder 
uiteraard ook BiologiQ) ontving Slagter een cheque van 2.700 
euro voor  ‘zijn’ stichting. 

 

Madentherapie in Zuid-Afrika  
 
Dat Madentherapie niet 
alleen een lange 
geschiedenis heeft, maar ook 
wijd verbreid is bewijst een 
recent artikel in het 
tijdschrift Wound Healing 
Southern Africa.  

De auteur beschrijft hoe het Steve Biko Academical Hospital 
zijn toevlucht neemt tot een eigen vorm van MDT, in het 
geval van patiënten met wonden die op twee of meer 
eerdere therapieën niet goed reageren en voor wie geen bed 
beschikbaar is. Het ziekenhuis in Pretoria kweekt de maden 
in een eigen laboratorium en claimt dat de behandeling in 
80% van alle gevallen succesvol is. Van succes is sprake als de 
inzet van maden tot minimaal 80% reductie van het 
wondbeslag leidt. De Madentherapie wordt niet gebruikt  …  

                                          Lees verder op de volgende pagina > 
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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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vervolg Madentherapie: 

… bij patiënten met zich snel ontwikkelende infecties en bij 
mensen die geen toestemming voor de behandeling kunnen 
of willen geven. Daarnaast wordt voor deze therapie gekozen 
als alternatief  voor chirurgisch debridement bij patiënten 
voor wie een algehele verdoving te riskant is. Het ziekenhuis 
heeft becijferd dat deze eigen Madentherapie zeer 
kostenefficiënt is. 

 

CBS: opbrengsten en 
kosten in de zorg  
stijgen minder hard 

Op 29 oktober jl. meldde het Centraal Bureau voor de 
Statistiek op de eigen website dat zowel de opbrengsten als 
de kosten in de jaren 2010 en 2011 minder snel zijn 
gestegen dan in de drie jaar daarvoor.  

In 2011 rapporteerden de 
Nederlandse ziekenhuizen, 
verpleeg- en verzorgings-
huizen, instellingen voor de 
geestelijke gezondheidszorg 
en gehandicaptenzorg en de 
thuiszorg een gezamenlijk 
‘bedrijfsresultaat’ van 51 

miljard euro. Dit komt neer op een stijging van 3,8% ten 
opzichte van 2010, hetzelfde groeipercentage als in 2010 ten 
opzichte van 2009. In de drie jaar daarvoor bedroeg de 
stijging gemiddeld 6,3% per jaar. Soortgelijke cijfers meldt 
het CBS voor de kosten bij de zorginstellingen: een stijging 
van 3,6% in 2011 (tot 49 miljard euro) en van 3,9% in 2010. 
In de drie voorgaande jaren stegen de bedrijfslasten echter 
met gemiddeld 6,2% per jaar.  

Het CBS constateert dat de winstgevendheid van de 
zorginstellingen de laatste jaren stabiel is. In 2011 bedroeg 
deze 1,9%, evenveel als in 2009 en iets meer dan in 2010. In 
de jaren daarvoor was sprake van fors lagere winsten.  

Ook interessant: ziekenhuizen zien vanaf 2006 elk jaar de 
winstgevendheid toenemen, culminerend in een winst van 
1,7% in 2011, iets meer dan het jaar daarvoor. Dit ondanks 
een door de overheid opgelegde budgetkorting van ongeveer 
380 miljoen euro, die de ziekenhuizen dwong tot 
kostenbeheersing. Met succes, zo laten deze cijfers zien. 

Bron: CBS Webmagazine, 29 oktober 2012 

 

 

Congresagenda 

In de komende periode is BiologiQ vertegenwoordigd op de 
volgende symposia:  

8 en 9 november 2012 

4e Landelijk Decubitus Congres,  
met als thema  ‘Decubitus ABC: 
Aandacht – Betrokken – Competent’.   
Decubitus Stichting Nederland, Rodahal, Kerkrade.  

Tweedaags congres gewijd aan decubitus en wondzorg, 
waarbij de belangrijke partijen en hun specifieke invloed of 
aandachtsveld binnen de zorg samenkomen. 
Vooraanstaande nationale en internationale sprekers 
belichten de preventie en behandeling van decubitus vanuit 
diverse oogpunten. Gevarieerd programma in de vorm van 
lezingen, voordrachten en workshops. Meer informatie en 
aanmelden op: www.decubitusozl.nl 
 

23 en 24 november 2012 

Nascholing Wondzorg in Huidtherapie, Kaap Doorn 
Congrescentrum, Doorn. 
De organisatie is in handen van Skin Didact (Clara Feenstra 
en Corine Libregts, huidtherapeuten). 
 

29 en 30 november 2012  
Jaarcongres Verenso. Jubileum 
Tweedaagse van Verenso, Specialisten in 
Ouderengeneeskunde, Cruiseschip SS Rotterdam.  

Verenso viert tijdens dit jaarcongres het 40-jarig bestaan, 
met op donderdag 29 november 2012 het symposium ‘Een 
hartig woordje’ over het hart-vaatstelsel bij de fragiele 
patiënt, gevolgd door de algemene ledenvergadering en 
feest.  Op vrijdag 30 november 2012 vindt het eigenlijke 
jaarcongres plaats met als thema: ‘Kleine aandachts-
gebieden? Grote aandacht!’. Hierbij is BiologiQ aanwezig met 
het Proshield System, in samenwerking met Medeco.  

 
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. 

http://www.biologiq.nl/

