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Leverbaar na de zomer, nu op EWMA:
Granulox voor snellere heling
complexe wonden

Met nieuwe hemoglobinespray zet BiologiQ in op
kostenefficiëntere
wondheling
Het BiologiQ productaanbod wordt
binnenkort uitgebreid met Granulox,
een innovatieve, in Duitsland
ontwikkelde hemoglobinespray voor
de behandeling van complexe
wonden als diabetische voet, ulcus
cruris en decubituswonden.
Granulox is speciaal ontworpen om
hypoxie (zuurstofgebrek in de wond)
tegen te gaan, een van de
belangrijkste oorzaken van stagnatie in de wondheling.
De effectiviteit van Granulox berust op het zuurstoftransporterend vermogen van de wateroplosbare
hemoglobine in het product. De hemoglobine bindt zuurstof,
om deze later weer gelijkmatig in het wondbed te
verspreiden. De verbeterde zuurstoftoevoer op celniveau
accelereert de wondheling en helpt het granulatieproces op
gang te brengen. Het product wordt plaatselijk op de wond
aangebracht met behulp van een meermaals te gebruiken
sprayflacon.
De laagdrempelige applicatie maakt Granulox niet alleen zeer
geschikt voor klinisch gebruik, maar ook voor behandeling
thuis, waar het leeuwendeel van de complexe wondzorg
plaatsvindt.

Granulox
Snellere wondheling betekent lagere kosten per
behandeling
Wat Granulox pas ècht veelbelovend maakt is de sterke
verkorting van de wondhelingsduur en in het verlengde
daarvan de veel lagere overall behandelkosten.
In een Duitse studie, waarin de effectiviteit van Granulox
werd vergeleken met die van gebruikelijke wondverbanden,
heelden de met Granulox behandelde wonden drie keer zo
snel. Voorzichtigheidshalve gaat producent SastoMed uit van
een halvering van de helingsduur. Op basis daarvan is
berekend dat Granulox een reductie van 40% kan opleveren
op de totale behandelkosten.
Daarmee past Granulox uitstekend in het streven van
BiologiQ naar meer kosten-efficiënte wondzorgmiddelen en
–therapieën. BiologiQ speelt hiermee in op dé grote vraag uit
de huidige markt, namelijk naar kostenreductie door kortere
genezingstijden.
BiologiQ verwierf de exclusieve rechten voor
Granulox voor de Benelux. Het bedrijf
introduceert Granulox officieel op EWMA
2013, het grote jaarlijkse congres van de
European Wound Management Association, dat dit jaar in
Kopenhagen wordt gehouden (15 t/m 17 mei, zie
Congresagenda).
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het gereed maken
van Granulox voor de Nederlandse marktgang
(Nederlandstalige verpakkingen, productinformatie
enzovoort). Ook zullen er binnenkort recente
onderzoeksresultaten en andere documentatie over
Granulox beschikbaar komen. Naar verwachting zal Granulox
vanaf aanstaande zomer in Nederland leverbaar zijn.

BiologiQ aanwezig op congres
‘Verspilling in de zorg’
Op donderdag 28 maart jl. vond
in het Beatrixgebouw van de
Utrechtse Jaarbeurs een congres
plaats dat volledig was gewijd
ZORGVISIE
aan het actuele onderwerp ‘Verspilling in de zorg’.
Omdat BiologiQ in betere kostenefficiency het belangrijkste
thema voor de toekomst ziet, was het bedrijf aanwezig op
het congres. Als eerste sprak Bart Berden, Lid Raad van
Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, over de
rol die artsen kunnen spelen bij het terugdringen van
verspilling. Erik van Raaij, Universitair Hoofddocent, …..
Lees verder op de volgende pagina >
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Totaalconcept in Actief Wond Management

Veilige oplossingen voor Wondheling
en Infectiebestrijding

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 “Verspilling in de zorg”
… Rotterdam School of Management, ging in op de rol van
professioneel inkoopmanagement om verspilling tegen te
gaan.
‘Wat zijn/worden de richtlijnen en
de voorwaarden?’ was de vraag
waarop Arnold Moerkamp (foto),
Bestuursvoorzitter CVZ, antwoorden
gaf. Marc Berg, Partner KPMG/
Plexus, besloot het ochtendprogramma met zijn presentatie
‘Hoe brengen we de praktijkvariatie terug?’.

rapport op dat sinds 2006 maar liefst driekwart van alle
zorgverzekerden niet is overgestapt en dus kennelijk al jaren
tevreden is bij dezelfde zorgverzekeraar. Ook het record
aantal van 1,2 miljoen overstappers in 2013 wordt
gerelativeerd: dat komt neer op slechts 7,2% van alle
zorgverzekerden in Nederland.
Bron: ZN journaal,

Congresagenda
In de komende periode is BiologiQ vertegenwoordigd op de
volgende vakbijeenkomsten:

Gedurfde uitspraken
Na de lunch was het tijd voor een geanimeerde slotdiscussie,
waarbij de gedurfde uitspraken niet van de lucht waren: “Een
groot deel van de zorg is onnodig. Het is onze plicht op te
sporen welk deel.” Of: “Het zorgaanbod is meer bepalend
voor de verleende zorg dan de daadwerkelijke vraag van
patiënten.” En ook deze mocht er zijn: “Niemand van alle
betrokkenen voelt zich echt verantwoordelijk voor de hoge
kosten/verspilling in de zorg.”

Nederlanders
bezuinigen steeds
meer op
zorgverzekering
Deze week ging ZN journaal, de digitale nieuwsbrief van
Zorgverzekeraars Nederland, in op de uitkomsten van de
‘Zorgthermometer/Verzekerden in beweging 2013’.
Niet verwonderlijk, gezien de aanhoudende economische
crisis, blijkt de zorgconsument in Nederland meer dan ooit
op de kosten te letten. Zo noteert het rapport een record
aantal (1,2 miljoen) mensen dat per 1 januari van dit jaar van
zorgverzekeraar wisselde. Ook kozen er weer meer
verzekerden voor een vrijwillig eigen risico in ruil voor een
lagere premie. Daarnaast werd er flink bezuinigd op het
aantal aanvullende verzekeringen.
Nog een indicatie dat Nederlanders alles doen om te
proberen te bezuinigen op die dure zorgverzekering is het
opnieuw gestegen percentage Nederlanders dat zich
collectief verzekert tegen zorgkosten. Dit jaar zijn dat er 69%,
tegen slechts 52% in 2006, toen de huidige
zorgverzekeringswet werd ingevoerd. Overigens merkt het

15 - 17 mei 2013 - Stand 24,25,26,27,36
EWMA 2013, 23rd Conference of the European Wound
Management Association, Kopenhagen.
BiologiQ International is vertegenwoordigd samen met
partners Biomonde (MDT Madentherapie), Bfactory
(Revamil), Oculus IS (Dermacyn Wound Care) en SastoMed
(Granulox). Zie ook het openingsartikel van deze nieuwsbrief.

29 mei 2013
Dermatologie Congres voor verpleegkundigen
Hotel- en Congrescentrum Papendal, Arnhem.
Voor verpleegkundigen en andere professionals die in
huidaandoeningen zijn geïnteresseerd. Accreditatie wordt
aangevraagd voor VS, PA, V&V. Info: http://www.timmx3.nl

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
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