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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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Nieuw:  
On the Spot Wound Support  
en Online Wondvraag  

On the Spot Wound Support is de 
nieuwe naam voor een service die 
BiologiQ al langer verleent, maar 
waarvoor steeds meer belangstelling is 
van wondprofessionals door heel 
Nederland.  

Artsen, wondverpleegkundigen en vooral thuiszorgverleners 
kunnen kosteloos een productspecialist van BiologiQ vragen 
om op locatie mee te denken over de best mogelijke 
behandeling voor stagnerende en/of complexe wonden in 
individuele praktijkgevallen. Elke wondzorgverlener  krijgt 
wel eens te maken met wonden die niet reageren op de 
gangbare therapieën. Een ‘frisse blik van buiten’ kan dan tot 
nuttige nieuwe behandelsuggesties leiden. Uiteraard 
behoudt de oorspronkelijke behandelaar de regie.  
De meerwaarde die de BiologiQ specialisten vaak blijken te 
kunnen bieden zit hem in de specifieke ervaring met 
chronische en complexe wonden die zij door hun werk nu 
eenmaal hebben opgebouwd. Op verzoek komen zij naar 
elke gewenste locatie: ziekenhuis, wondpoli of (wat steeds 
vaker voorkomt) bij de patiënt thuis. 

 

Rechtstreeks naar Online 
Wondvraag formulier 

Specifieke wondvragen kunnen ook 
online gesteld worden via 
www.wondvraag.nl   

Het online wondvraagformulier bestond al langer, maar tot 
nu toe was het alleen toegankelijk via de homepage van de 
BiologiQ site. Om de gebruiksdrempel te verlagen is deze 
service nu direct via een eigen URL beschikbaar. Op het 
wondformulier kunnen gegevens over de patiënt, de wond 
(anamnese, type, locatie, omvang, kleur) en andere voor de 
beoordeling relevante data worden ingevuld. Desgewenst 
kan een foto (tot 5mb) worden meegestuurd. Zowel de 
persoonlijke On the Spot Wound Support als de Online 
Wondvraag blijken steeds vaker in een reële behoefte uit het 
veld te voorzien. Beide diensten zijn kosteloos en omgeven 
door strikte vertrouwelijkheidswaarborgen. In een klant- 

 

 

tevredenheidsonderzoek uit eind 2011 beloonden klanten de 
productspecialisten van BiologiQ met een 9 gemiddeld op 
het onderdeel ‘Advisering bij de behandeling van complexe 
wonden’. 

Voor het aanvragen van On the Spot Wound Support of  
met specifieke vragen op het gebied van de wondzorg kunt 
u telefonisch contact opnemen met de BiologiQ 
productspecialist voor uw regio of met BiologiQ, tel: 055 – 
368 4450.  

 

BTW-verhoging slechts voor enkele 
BiologiQ producten 

Per 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-tarief van 19% naar 
21%. De tariefsverhoging raakt alleen de BiologiQ producten 
Proshield Foam & Spray, NOVO SkinPad (voor BEST-therapie) 
en alle madenproducten voor Maggot Debridement Therapy 
(MDT). Alle overige producten in het BiologiQ aanbod vallen 
onder het lage BTW-tarief van 6%, dat ongewijzigd blijft.  

 

CBS: Nederlanders tevreden 
over zorgverleners 

Op 20 september jl. kwam het CBS met de 
resultaten van een grote nationale 
gezondheidsenquête over hoe Nederlanders in 2011 hun 
zorgverleners waardeerden. 

Over het algemeen bleken zij tevreden over hun huisarts. In 
de 12 maanden voorafgaand aan de enquête had 72 procent 
van de bevolking één keer of vaker contact met de huisarts. 
Deze kreeg van ruim 96 procent van hen het rapportcijfer 6 
of hoger. De overall gemiddelde waardering van zowel 
mannen als vrouwen in alle leeftijdsgroepen was een royale 
7,7. Wel bleken oudere patiënten gemiddeld positiever over 
hun huisarts dan jongeren in de leeftijdsgroep 20 – 30 jaar.  

Misschien niet zo verrassend was dat gezonde patiënten hun 
arts gemiddeld een hogere waardering gaven dan mensen 
die hun eigen gezondheidstoestand als ‘minder dan goed’ 
beoordeelden. Nóg meer waardering hadden de onder-
vraagden over hun fysiotherapeut en tandarts: beide 
beroepsgroepen scoorden bij zowel mannen als vrouwen 
gemiddeld een 7,9. Datzelfde cijfer kregen de specialisten 
van de mannelijke ondervraagden; de vrouwen waren met 
een 7,8 iets zuiniger in hun oordeel.  

Helaas strekte het onderzoek zich niet uit tot de beroeps-
groep verpleegkundigen, zodat daarvoor geen rapportcijfer 
beschikbaar is.  

Bron: CBS Webmagazine, 20 september 2012.    

                                         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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Congresagenda 

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

27 september 2012 

Symposium ‘’Wondgenezing onder druk’, 
Partycentrum De Lockhorst, Sliedrecht.  

Het symposium wordt georganiseerd door de Stichting 
Internos Thuiszorg en heeft als thema ‘decubitus’, “volgens 
de laatste ontwikkelingen op de kaart gezet”. 

8 en 9 oktober 2012 

NOVW/NTVW Het 1e  Nationaal 
Multidisciplinair Congres voor 
Wondprofessionals, CineMec Theater, Ede.  

Het congres wordt georganiseerd door de Nederlandse 
Organisatie voor Wondverpleegkundigen (NOVW) en het 
Nederlands Tijdschrift voor Wondverzorging (NTVW) en komt 
in de plaats van het bekende NOVW Practicum dat al vijf jaar 
met succes werd gehouden. Meer informatie en aanmelden 
op www.congreswondzorg.nl 

30 oktober 2012 

Symposium Wondzorg, 
Stichting Transmurale Zorg 
Den Haag en omstreken.  

Met aandacht voor de nieuwe richtlijnen 'Algemene 
Wondzorg' en 'Diabetische Voet' en de hernieuwde richtlijn 
'Decubitus'. Het symposium wordt gehouden van 15.30 tot 
19.30 uur in de Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 
75, 2521 EN  Den Haag. De uitnodiging staat op de website 
www.transmuralezorg.nl. Via de website kunt u zich 
aanmelden onder 'Agenda'. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Heleen van Milligen, 
heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl 

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 

 

 

 

BiologiQ op NOVW/NTVW Congres:  

 

regeneratieve wondgenezing  

BiologiQ is sterk vertegenwoordigd op het 1e Nationaal 
Multidisciplinair Congres voor Wondprofessionals, dat op 8 
en 9 oktober a.s. wordt gehouden in het CineMec Theater 
in Ede (zie ook Congresagenda).   

Productspecialisten Rob de Klijn (regio Zuid Nederland) en 
Willem Masker (regio West Nederland) houden er een 
presentatie met als thema ‘regeneratieve wondgenezing’. Zij 
zullen daarin ingaan op de meerwaarde die bio-actieve  
wondmanagementsystemen kunnen bieden ten opzichte van 
veel reguliere wondbehandelingen.  

De samenstelling van het product-
aanbod van BiologiQ wordt geleid 
door de overtuiging dat stimulering 
van het eigen regeneratief 

vermogen van het menselijk lichaam de weg voorwaarts is in 
de wondgenezing. Deze benadering sluit goed aan bij recente 
doorbraken en inzichten in de moleculaire en celbiologie en 
de biomateriaalkunde. De regeneratieve geneeskunde wil 
het lichaamseigen herstel bevorderen van aangedane 
weefsels en organen. Rob en Willem bespreken verschillende 
vormen van regeneratieve geneeskunde, maar zullen ook 
putten uit hun ruime praktijkervaring met biomaterialen die 
al op de markt beschikbaar zijn. 

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.congreswondzorg.nl/
http://www.decubitusozl.nl/
http://www.biologiq.nl/

