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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Bfactory en BiologiQ vieren 10
jaar samenwerking ‘in honing’
Met een etentje voor staf en medewerkers in Otterlo,
vierden Bfactory en BiologiQ deze maand de tiende
verjaardag van hun samenwerkingsverband.
In de nazomer van 2005 tekenden Willem-Jan Bosma en
mede-oprichter en directeur Tineke Creemers namens
Bfactory en BiologiQ-directeur Hans Willemsen de
overeenkomst die BiologiQ de alleenverkoop voor Nederland
gaf van de Revamilproducten op basis van medicinale
honing. De kiem voor de samenwerking was eerder dat jaar
gelegd, tijdens een congres in Almelo. Bfactory was op zoek
naar een distributeur voor de Revamil gel in tubes en singledose spuitjes. BiologiQ had al zijn eerste schreden op de
markt gezet met producten als Biomonde larven voor LDT
en Microdacyn (toen nog Dermacyn).

honingbasis, later gevold door Revamil Melginate, een sterk
absorberend Alginaat wondverband met honingimpregnaat.
De laatste innovatie was Revamil Collagen, ontwikkeld in
samenwerking met de fabrikant van BIOPAD en BIOSPRAY.
Namens BiologiQ kan ik zeggen dat wij blij zijn dat we in die
afgelopen tien jaar een sleutelrol hebben mogen vervullen
bij het op de kaart zetten van honing. Revamil is een serieuze
behandeloptie geworden voor wondzorgprofessionals die
met hun tijd meegaan!”

Nieuwe video
‘Hoe breng je
Aldanex aan’
op YouTube
Ten behoeve van (buitenlandse) gebruikers heeft BiologiQ
een korte (50 seconden) instructievideo ontwikkeld, waarin
de ideale manier wordt gedemonstreerd om Aldanex aan te
brengen.
Zoals eerder gemeld hebben aanvullende
producttests geleid tot een aanpassing van
het aanbrengingsadvies voor Aldanex. Het
filmpje is gebaseerd op de nieuwe IFU en
vertaalt deze in beeld en (Engelstalige) tekst
naar een concrete aanbrengings-routine.
De Europese distributeurs van Aldanex zijn inmiddels ook op
de hoogte van het nieuwe protocol.
Om de Aldanex video te bekijken, ga naar:
https://goo.gl/OhwXLp

Vertrouwen
Hans Willemsen blikt terug: “We waren eigenlijk nog maar
net begonnen, dus enorm blij met het vertrouwen dat
Bfactory in ons stelde. In 2004 was Revamil vrijgegeven als
wondzorgproduct, na jaren van onderzoek en ontwikkeling
aan de Universiteit van Wageningen en het AMC. Het
principe achter Revamil paste precies in onze visie, die ook
toen al gericht was op niet-synthetische of toxische, bioactieve wondzorgproducten, die de eigen regeneratieve
krachten in het menselijk lichaam helpen mobiliseren.
Tijdens het diner hebben we uiteraard uitvoerig
teruggekeken op de afgelopen tien jaar. Willem-Jan had een
leuke berekening gemaakt. Als je het aantal in deze periode
verkochte Revamil wonddressings naast elkaar zou leggen,
zou dat een aardig Intercitytraject in ons land opleveren!
Na de gel en de single-dose units werd het Revamil productaanbod uitgebreid met Revamil Wound Dressings op

Fusie OLVG en Sint Lucas
Andreas een feit
Sinds 15 oktober jl. opereren het Sint Lucas Andreas
Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in
Amsterdam als één ziekenhuis onder de naam OLVG.
Het Sint Lucas Andreas wordt voortaan aangeduid als het
OLVG, locatie West en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis als
OLVG, locatie Oost. De twee ziekenhuizen waren al
bestuurlijk gefuseerd in 2013, maar het wachten was op de
juridische fusie. Deze kwam eerder dit jaar rond, waarmee de
weg vrij was om onder de nieuwe naam naar buiten te
treden. Als belangrijke reden om samen te gaan noemt …
Lees verder op de volgende pagina >
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Vervolg
.. het OLVG de ‘kwaliteitseisen en volumennormen die
landelijk in toenemende mate worden gesteld aan complexe
zorg.’
In zekere zin is met de fusie de cirkel weer rond: het Sint
Lucas Ziekenhuis werd tijdens de na-oorlogse stadsuitbreiding in Amsterdam-West opgezet als dependance van het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, zelf opgericht in 1898 door de
Zusters Onder de Bogen. Het ‘Lucas’ werd in 1966 een
zelfstandig ziekenhuis, dat in 1996 een fusie aanging met het
kleinere Andreas Ziekenhuis. De oprichting daarvan gaat
indirect eveneens terug tot 1898, toen de Hervormde
Diakonessen-Inrichting Amsterdam een eerste eigen
ziekenhuis oprichtte, toen nog aan de Keizersgracht.
Bronnen: olvg.nl, amsterdamfm.nl

Zorg en Welzijn komt met
hypotheken voor leden
Zorg en Welzijn, het pensioenfonds voor mensen
werkzaam in de sector zorg en welzijn, heeft 3 miljard
euro gereserveerd om hypotheken te verstrekken aan
eigen leden.
Huidige en voormalige zorgwerkers
die bij het fonds
zijn aangesloten kunnen hierdoor op gunstige voorwaarden
een hypotheek afsluiten. De bedoeling is om zo een eigen
huis bereikbaarder te maken voor méér mensen in de zorg.
De concrete kredietverlening verloopt via Attens
Hypotheken, een speciaal voor dit doel opgerichte
dochteronderneming van pensioen- en vermogensbeheerder
Syntrus Achmea. Dit gebeurde in samenwerking met
PGGM&CO, de ledenorganisatie van de zorgpensioenuitvoerder PGGM. De nieuwe hypotheek is alleen beschikbaar
voor de ruim 2,5 miljoen leden van Pensioenfonds Zorg en
Welzijn, de enige belegger in het fonds.

Gunstige voorwaarden
De Attens hypotheek biedt zorgmedewerkers die ervoor in
aanmerking komen enkele specifieke voordelen. Zo kunnen
onregelmatigheidstoeslagen en zelfs inkomsten uit tijdelijke
en nul-urencontracten worden meegeteld bij de berekening
van de maximale leencapaciteit – iets wat bij de meeste
banken en andere reguliere hypotheekverstrekkers niet kan.
Ouders van starters op de woningmarkt mogen bij deze
hypotheek meetekenen, wat ook weer een ruimere lening
mogelijk maakt. Ook krijgen kopers van een energiezuinige

woning en mensen die daarin investeren een rentekorting
over een deel van de hypotheek. Attens Hypotheken wil over
vijf jaar een hypotheekportefeuille hebben van 3 miljard
euro. Bij een gemiddelde hypotheeksom van 200.000 euro
komt dat de komende vijf jaar neer op rond de 3.000
‘zorghypotheken’ per jaar.
Bronnen: fd.nl, syntrusachmea.nl, achmeavastgoed.nl

Nieuwe casuïstieken LDT
Madentherapie
Deze maand ontving BiologiQ
weer drie nieuwe casussen van
BioMonde, de producent van
labaratoriumgekweekte maden.
Ze zijn opgetekend door
wondzorgprofessionals uit
Engeland en Noord-Ierland en
bevatten behandelverslagen
over de inzet van Larval
Debridement Therapy (LDT) bij
respectievelijk een hematoom
aan het onderbeen, een grote
brandwond en een ernstige
veneuze ulcus bij een kankerpatiënte. In alle gevallen leidde
de therapie tot een significante verbetering in de situatie van
de betrokken patiënt (100% granulatie in twee van de drie
cases) en winst in levenskwaliteit.
De drie (Engelstalige) cases zijn toegevoegd aan het BiologiQ
Kenniscentrum > LDT Madentherapie > Casuïstieken op
www.biologiq.nl. Zie ook ‘Nieuw in het Kenniscentrum’

Schippers steekt half miljard
in zorginnovatie
Minister Schippers van VWS namens de overheid en het
bedrijfsleven gaan de komende twee jaar 500 miljoen euro
investeren in medisch-technologische innovatie.
Daarvan komt 130 miljoen voor rekening van VWS; de
resterende 370 miljoen wordt opgebracht door belanghebbende ondernemingen. De ‘health deal’ moet bijdragen
aan een verdere en duurzame ontwikkeling van de zorg. Het
geld gaat naar innovaties als het kweken en printen van
organen, nanotechnologie, e-health en gezondheidsapps.
Schippers ziet innovatie als onontbeerlijk om de kwaliteit en
de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland te
waarborgen.
Bron: zorgvisie.nl
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.
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Huisartsen
krijgen ‘roer om’
op meerdere
punten
Begin deze maand kwam het tot een akkoord tussen
huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen over
nieuwe vormen van samenwerking tussen deze partijen.
Het akkoord is goed nieuws voor de huisartsen, omdat op de
hoofdpunten van hun protestbeweging ‘Het roer moet om’
aan hun wensen tegemoet wordt gekomen. Het eerste
actiepunt betrof de bureaucratie, en leverde 1-0 op voor de
huisartsen. Zij hoeven dankzij het akkoord veel minder
formulieren en machtigingen in te vullen. Een recept of de
verklaring ‘medische noodzaak’ bij een merkgeneesmiddel
volstaan voortaan. Ook op het tweede punt boekten de
huisartsen winst. Met ingang van 2017 komt er meer
uniformiteit in de contracten die de zorgverzekeraars met
hen afsluiten. Ook gaan deze dan voor meerdere jaren
tegelijk gelden, met de mogelijkheid van een jaarlijkse
evaluatie. Daarnaast moet een geschillencommissie ertoe
bijdragen dat de onderhandelingen tussen verzekeraar en
huisarts een gelijkwaardiger karakter krijgen.

ACM niet langer boeman voor huisartsen
Een andere grief van de huisartsen had betrekking op de rol
van de mededingingsautoriteit ACM, een instantie die veel
angst had gezaaid onder de artsen door het uitdelen van
fikse boetes aan beroepsorganisaties van huisartsen.
Weliswaar was het uit de Mededingingswet halen van de
huisartsen juridisch nog één brug te ver, maar de huisartsen
kunnen een veel minder actief vervolgingsbeleid van de ACM
tegemoet zien. Nog vóór het akkoord had het ACM al te
kennen gegeven coulanter te gaan optreden tegen
huisartsen die georganiseerd willen onderhandelen met de
zorgverzekeraars, om een gelijkwaardiger behandeling af te
dwingen. Als laatste werd ook op het punt kwaliteitsbeleid
overeenstemming bereikt. In afwachting van een beter
kwaliteitssysteem hoeven huisartsen voortaan minder
indicatoren aan te leveren over de geleverde zorg – weer een
verlichting van de administratieve druk dus.
Bronnen: lhv.nl, zn.nl

Nieuw deze maand in het Kenniscentrum:
Drie casuïstieken waarbij de inzet van Larval Debridement
Therapy en Biomonde larven centraal staan:

* Jenkinson R, Venous ulceration - Enhancing quality of
life in palliative care, case history, eigen publicatie
BioMonde, 2015.
* Lawlor, C, Pre-tibial haematoma – Single application on
a large haematoma, case history, eigen publicatie
BioMonde, 2015.
* Lawson, S, Burn to lower leg – Community Treatment to
prevent hospital admission, case history, eigen publicatie
BioMonde, 2015.

Congresagenda
De komende maanden is BiologiQ betrokken bij en/of
vertegenwoordigd op diverse vakbijeenkomsten:

5 november 2015, 15.00 – 19.30 uur
Wondsymposium, thema: wondinfectie.
Georganiseerd door Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland
Ziekenhuis, locatie: Amphitheater, Sint Franciscus Gasthuis

11 november 2015, 16.00 – 21.00 uur
Transmuraal symposium Wondzorg.
Georganiseerd door thuiszorgorganisatie Vierstroom en het
LangeLand Ziekenhuis, locatie: Alfrink College, Werflaan 45,
Zoetermeer

12 november 2015, 13.00 – 16.00 uur
Wondmarkt Laurens Thuiszorg.
Zorglocatie Joachim en Anne, Slinge 70, 3085 EW Rotterdam.
BiologiQ presenteert casuïstieken en producten.

24 en 25 november 2015
15e TweedaagseWCS Congres, thema: ‘Samen wijzer in
wondzorg’.
Georganiseerd door WCS Kenniscentrum Wondzorg, locatie:
Expozaal Jaarbeurs, Utrecht. Met rond 1500 deelnemers, 45
exposanten en 100 sprekers in 10 parallelsessies het grootste
wondcongres van Nederland. Voor meer informatie, ook
over accreditatiepunten: www.wcs.nl/congres.

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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