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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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BiologiQ: nieuw 
Collageenproduct op komst  

BiologiQ is ver gevorderd met het naar Nederland halen  

van een nieuw type collageenverband.  

Met het nieuwe product wil BiologiQ een bio-actief 

alternatief bieden voor bestaande collagenen, dat ook qua 

prijsstelling concurrerend kan zijn. Daarnaast verwacht 

BiologiQ binnenkort als eerste in Nederland collageen in een 

nieuwe applicatievorm te kunnen aanbieden. We houden u 

op de hoogte! 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met BiologiQ, 

telefoon: 055 - 368 44 50. 

 

Rol voor Principelle MATRIX  
in NTVW casus 
 

Het septembernummer van 

NTVW, het Nederlands Tijdschrift 

voor Wondverzorging, brengt een 

interessante praktijkcase over 

'Barbera' en de behandeling van 

haar lastige ontstekingswond. Bij de eerste wondinspectie 

werden vijf necrotiserende defecten en zeer pijnlijke rode 

huidranden geconstateerd. De wond was ontstaan door 

onoordeelkundige pogingen een niet langer gewenste 

enkeltatoeage te verwijderen met behulp van laser-

apparatuur. De pijn maakte mechanisch debridement 

onmogelijk. Na wondtoilet werd daarom een Principelle 

MATRIX  hydrogelverband aangebracht, in combinatie met 

Betadine zalf. Dit om de necrose te laten vervloeien, 

bescherming te bieden tegen bacteriën en de pijn te 

verminderen. Ook in het vervolg van de nauwkeurig 

beschreven en met foto's geïllustreerde behandeling werd 

Principelle ingezet, onder meer in combinatie met een 

honingverband. Al na vier weken was er sprake van volledige 

re-epithelialisatie. "Ik ben heel trots op hoe het er nu uitziet" 

zegt Barbera zelf, in het begeleidende interview.  

Nederlandse innovatie 

Principelle is een innovatief, in Nederland ontwikkeld en 

geproduceerd wondgelverband, dat onder meer effectief is  

 

 

 

 

 

bij de behandeling van veneuze ulcera. Het is geschikt voor 

zowel droge als matig exsuderende wonden, laat zich 

huidvriendelijk fixeren en kan meerdere dagen in situ blijven. 

Principelle is ook goed te combineren 

met compressietherapie, veroorzaakt 

geen contactallergie of venster-

oedeem en biedt altijd de juiste 

vochtbalans. Het laatste helpt 

maceratie en wondgeur te 

voorkomen. Een interessant aspect is 

dat Principelle Matrix is ontwikkeld 

volgens het principe van de biocompatibiliteit. Een 

nagebouwd lichaamseigen enzym (een zogenaamd 'pro-

ionisch polymeer') herstelt in chronische wonden de balans 

tussen vochthoeveelheid, proteïnen, ionen en bacteriën.  

Principelle MATRIX is het enige bio-actieve hydrogel 

wondverband dat zowel kan hydrateren als absorberen. 

Daarmee combineert Principelle voor het eerst optimale 

wondbedpreparatie en effectieve vochtbalans in één 

product. Dat maakt Principelle geschikt voor uiteenlopende 

wondtypes en alle fases in de wondheling, zoals de NTVW-

case ook mooi illustreert. 

Bel voor meer informatie of een nadere kennismaking met  

BiologiQ, telefoon:  055 - 368 44 50 of neem contact op met 

de BiologiQ Productspecialist in uw regio. 

 

BiologiQ bij NOVW Practicum 2011  

Op 11 oktober 2011 

organiseert de Nederlandse 

Organisatie voor 

Wondverpleegkundigen 

(NOVW) het alweer vijfde NOVW Practicum in het CineMec 

theater, Ede. BiologiQ is een van de deelnemende partijen. 

Het thema dit jaar: Registreren, Controleren, Toepassen. 

Daarmee heeft het NOVW een nieuwe lading gevonden voor 

de al bestaande afkorting RCT (Randomised Controlled Trials 

is ook binnen de wondzorg een bekend fenomeen). Vier 

sprekers zullen het onderwerp verkennen, onder meer door 

de mogelijkheden en onmogelijkheden van geregistreerd 

werken te inventariseren.  

 

De in het bedrijfsleven zeer populaire 'NederBelg' Guido 

Thijs (hij noemt zich 'bedrijfsverloskundige') zal op de hem 

eigen, humoristische manier het Practicum inleiden. Na hem 

verlegt wetenschapper, onderzoeker en opleider Ron 

Legerstee de blik naar de realiteit van de werkvloer en de 

wetenschap. Arts Armand Rondas, hoofd Kenniscentrum  

       Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg BiologiQ bij NOVW Practicum 2011 

Wondbehandeling (een onderdeel van de Zorggroep), gaat 

onder meer in op de voordelen van geregistreerd werken. 

Antoinette Zunnebeld is de laatste spreker. Zij is 

praktijkbegeleider en coördinator van het Wond Expertise 

Centrum in het Dermatologisch Centrum Isala te Zwolle.  

Het is het tweede jaar dat het Practicum wordt gehouden in 

het CineMec in Ede. Voor meer informatie en inschrijven:  

www.novwpracticum.nl 

 

BiologiQ op congres Verpleegkundig 
Specialisten 

Slechts 2 dagen later, op 

donderdag 13 oktober, is BiologiQ ook van de partij tijdens 

het jaarlijkse congres van de V&VN Verpleegkundig 

Specialist/Nurse Practioner, onder de titel De VS aan zet. Het 

congres is bedoeld voor alle Verpleegkundig Specialisten die 

actief zijn in de preventieve, acute, intensieve, chronische en 

geestelijke gezondheidszorg. Het congres staat sterk in het 

teken van aankomende nieuwe wetgeving, waar de sector 

zich al meer dan tien jaar sterk voor heeft gemaakt. Met als 

doel een betere zorg voor de patiënt en erkenning van VS-

en/NP’s als nieuwe beroepsgroep. Locatie: Sportcentrum 

Papendal bij Arnhem. 

Meer informatie op www.nursing.nl, inschrijven via 

www.Timmx3.nl  

 

BiologiQ-man spreekt 
op wondsymposium 
Eindhoven 

Op 18 oktober 2011 vindt vanaf 17.00 uur in de wintertuin 

van het Catharina Ziekenhuis, Eindhoven een wondsympo-

sium plaats onder de titel Net even anders. Het symposium 

wordt georganiseerd door het regionale netwerk wond en 

decubituszorg. Dagvoorzitster is Christel de Laat.  

Als eerste bespreekt BiologiQ ’s Productspecialist Rob de 

Klijn (zelf een ervaren wondverpleegkundige) de rol van 

medicinale honing (Revamil) in de wondzorg. Monique van 

Gerwen gaat in op de inzet en werking van madentherapie 

(MDT). Met onderwerpen als Hyperbare O2, littekenbehan-

deling en een bijdrage van een forensisch patholoog belooft 

ook de rest van de avond zeer boeiend te worden. Uiteraard 

is BiologiQ ook vertegenwoordigd op de begeleidende 

'sponsormarkt'.  

 

Nieuws & Visies uit de Regio  

Diabetespodotherapeuten over nieuwe 

opleiding 

In deze rubriek besteden we regelmatig aandacht aan 

mensen in het vak en uit de regio. Deze maand een bijdrage 

uit de regio Oost van Leonie Nijenhuis (foto) en Anke 

Wijlens, allebei werkzaam bij de Isala klinieken in Zwolle. Zij 

waren de eerste afgestudeerden van de nieuwe opleiding 

tot diabetes-podotherapeut, een nieuwe tweejarige post-

bachelor opleiding voor paramedici met de beschermde 

titel 'podotherapeut'.  

 

"Wij waren inderdaad de eersten die deze nieuwe opleiding 

hebben afgerond. Daarmee heeft het noordoosten van 

Nederland een half jaar eerder de beschikking over 

gespecialiseerde podotherapeuten dan de rest van 

Nederland. Zelf ben ik al 9 jaar actief als podotherapeut 

binnen de Isala klinieken te Zwolle, waar ik op de 

diabetespoli werk. Dit onderdeel van ons vak heeft mij altijd 

enorm aangetrokken. Vandaar dat mijn collega Anke en ik 

direct van de partij waren, toen deze opleiding in maart 2008 

van start ging. Tijdens de opleiding worden alle ins en outs 

van de ziekte diabetes behandeld en komen alle complicaties 

aan bod.  

 

In december 2010 (een half jaar eerder dan gepland) hebben 

wij als eerste twee diabetespodotherapeuten ons diploma in 

ontvangst mogen nemen. Diabetespodotherapeuten zijn 

over het algemeen gevestigd in multidisciplinaire 

voetenteams binnen de tweedelijnszorg. Door de verdere 

specialisatie kan de podotherapeut nog beter fungeren als 

spil in het web bij ingewikkelde diabetescasuïstieken rondom 

de voeten. De podotherapeut is nauw betrokken bij de 

nodige wondbehandelingen en biomechanische 

aanpassingen. Dat betekent intensief samenwerken met 

chirurgen, internisten, revalidatieartsen en orthopedisch 

schoenmakers. Naar therapeutisch handelen heeft preventie 

een hoge prioriteit. Daarmee is het grote gevecht tegen de 

hoge aantallen ulceraties en amputaties bij diabetes-

patiënten pas echt begonnen. Want dat is ons hoofddoel: het 

aantal voetcomplicaties bij diabetespatiënten terugbrengen. 

Iets wat alleen maar gaat lukken met de juiste kennis en de 

juiste specialisten. Wij gaan er in ieder geval voor in Zwolle!" 

 

 

Over BiologiQ 

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. 


