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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Biomonde stroomlijnt productieproces

Larven voor
LDT voortaan
langer
houdbaar

Artikel over TIME
wondmanagement met LDT in
WCS Nieuws
In de juni-editie van WCS Nieuws, het orgaan van het WCS
Kenniscentrum Wondzorg, verscheen een vertaling van de
Engelse samenvatting van het eerder in International
Wound Journal verschenen artikel TIME Management by
medicinal larvae. Per TIME- fase wordt het effect van LDT
op de wondgenezing toegelicht.

Per 17 juli kunnen de larven
van Biomonde, nodig voor LDT (Larval Debridement
Therapy), zo nodig nog gebruikt worden op
de dag na ontvangst. De verbeterde houdbaarheid is te
danken aan aanpassingen aan het productieproces in het
kweeklaboratorium te Barsbüttel, even ten noordoosten
van Hamburg (D).

Flexibeler planning
Biomonde investeerde onder meer in een verbouwing van
de steriele ‘cleanroom’, betere apparatuur en een verdere
aanscherping van de GMP-procedures (GMP staat voor
‘Good Manufacturing Practice’). Daarnaast werden
verbeteringen aangebracht in het desinfectie- en
sterilisatieproces, om een eindproduct van constante
kwaliteit en vrij van contaminanten te kunnen waarborgen.
De hele operatie vond plaats
onder supervisie en met
goedkeuring van de BfArM
(Bundesinstitut für
Arzneimittel und
Medizinprodukte), de
regulerende Duitse instantie.
Het belangrijkste voordeel voor artsen en andere gebruikers
is dat de larven bij aankomst jonger en vitaler zijn. Dat
bevordert niet alleen hun effectiviteit, maar betekent tevens
dat de larven ook nog de volgende dag kunnen worden
gebruikt. Voorwaarde is wel dat de larven tussentijds
bewaard blijven in hun transportverpakking en op
kamertemperatuur, zo lang deze onder de 25° Celsius blijft.
LDT Madentherapie dient u vóór 11.30 uur ’s morgens bij
BiologiQ te bestellen indien de volgende dag (in principe vóór
12.00 uur) geleverd dient te worden. Levering is mogelijk van
dinsdag t/m vrijdag, met uitzondering van (Duitse)
feestdagen.

Direct of indirect effect in elke fase
Zoals bekend staat het wondgenezingsmodel TIME voor
Tissue (weefsel), Infection/Inflammation (infectie/
ontsteking), Moisture (vochtbalans) en Edge (de wondrand,
als graadmeter voor wondsluiting). De auteurs van de studie
gaan in op de werkingsmechanismen van LDT
(madentherapie) en tonen vervolgens aan dat LDT in elke
TIME-fase een direct of indirect effect heeft op de
wondgenezing. Daarnaast geven zij aan welke werkzame
stoffen op moleculair niveau verantwoordelijk zijn voor deze
effecten. In de T-fase zorgt LDT voor een vermindering van
de bioburden en het opruimen van biofilms. In de I-fase
verhogen de madensecreten de pH in de wond en dragen
diverse componenten bij aan de antibacteriële en
antimycotische werking, als ook aan de remming van het
complementsysteem. In de M-fase zijn de effecten van LDT
indirect, maar leiden deze uiteindelijk tot een betere
celmotiliteit en angiogenese. Dit effect wordt voortgezet in
de E-fase, waarin tevens andere celactiviteiten worden
ondersteund die nodig zijn voor wondsluiting.
Artikel: Jung W, TIME wondmanagement met medicinale
larven, WCS Nieuws, juni 2017. Het artikel is als bijlage bij
deze nieuwsbrief meegezonden.

Tekort aan verpleegkundigen,
meer studenten HBO-V
Het groeiende tekort aan
verpleegkundigen brengt steeds
meer ziekenhuizen en
zorginstellingen ertoe schaarse
krachten aan te trekken met
financiële of andere prikkels. Dit
leidt tot bezorgde geluiden over
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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Rectificatie
Vervolg > Tekort aan verpleegkundigen…
de stijgende kosten. Tegelijkertijd verwachten opleiders het
komende studiejaar een enorme toeloop van studenten
HBO-V.

Beroep met toekomst?
In een interview met het fd maken Ab Klink (ex-minister van
Volksgezondheid) en Sonja Kersten (directeur beroepsvereniging V&VN) zich zorgen over de stijgende salarissen,
bonussen (bijvoorbeeld een ‘blijfpremie’ van € 1.250 bij het
AMC) en huisvesting waarmee verpleegkundigen worden
gelokt. Volgens hen lost dit misschien tijdelijk het probleem
van de instelling zelf op, maar biedt het geen structurele
oplossing voor de sector. Die zou moeten komen van het
terugdringen van onnodige zorg, bijvoorbeeld een verplaatsing van ziekenhuis naar huisarts en thuiszorg. Kennelijk
hebben ook schoolverlaters lucht gekregen van de schaarste
aan verpleegkundigen. Met name in de Randstad wordt in
september een run op de opleidingen hbo-v verwacht. Zo
schreef de Hogeschool Utrecht voor het komend studiejaar al
850 studenten in, tegenover 400 vorig jaar. Hiervoor is alvast
een convenant getekend met zorginstellingen in de regio
Utrecht om meer stageplaatsen te creëren.
Bronnen: fd.nl, nursing.nl, zorgvisie.nl

In onze nieuwsbrief van mei-juni 2017 berichtten wij over een
recente ‘consensus paper’, waarin onder meer de effectiviteit
van AdvaCyn tegen biofilms werd beschreven. Wij waren in
de veronderstelling dat de paper reeds was gepubliceerd en
er dus uit geciteerd mocht worden. Na verzending van de
nieuwsbrief liet de auteur, Prof. Axel Kramer, ons echter
weten dat de betreffende studie nog onder review is. De
eindredactie en publicatie worden niet voor het eind van dit
jaar voorzien. We waren dus iets te voorbarig, waarvoor onze
excuses.

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

14 september 2017
Symposium Onomwonden over wonden.
Health Academy Radboud umc, Nijmegen.
Dagvullend programma, met 9 keuzeonderwerpen in
parallelsessies.

15 september 2017
Het Verpleegkundig College Wondzorg.
Mark Two Academy. Locatie: Aristo, Utrecht.
Accreditering (voor 5 uur) aangevraagd.

Dementie in 2040
belangrijkste
doodsoorzaak

21 september 2017
Symposium Wondzorg… een zorg voor iedereen.
Con2Pro. Locatie: P3, Purmerend. NB. Symposium is
volgeboekt, zie ook: www.wondenwijzer.nl

Als de huidige trends doorzetten zal
dementie in 2040 de belangrijkste doodsoorzaak zijn. De
zorguitgaven zullen bijna verdubbelen, waarbij de uitgaven
aan kankerzorg het snelst stijgen. Deze en meer prognoses
zijn te vinden in het Trendscenario VTV-2018, dat het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begin deze
maand publiceerde.

174 Miljard
In 2040 overlijden bijna 40.000 Nederlanders per jaar aan
dementie, tegenover 14.000 nu. Dementie wordt niet alleen
de belangrijkste doodsoorzaak door de vergrijzing, maar ook
door het verder terugdringen van de sterfte door hart- en
vaatziekten en kanker. Typische ouderdomsziekten als
artrose, diabetes en gezichts- en gehoorstoornissen zullen
echter allemaal fors toenemen. Het aantal volwassenen met
overgewicht groeit van 49% tot 62%, maar het aantal rokers
neemt af van 25% tot 14% van de bevolking. De zorgkosten
stijgen met gemiddeld 2,9% per jaar tot 174 miljard euro.

3 oktober 2017
Symposium Tijd heelt alle wonden.
Wondzorg Regio 040. Locatie: PSV Stadion, Eindhoven.

11 oktober 2017
Erasmus Opleidingsmarkt. MC Zorgacademie, Rotterdam.
BiologiQ medewerkers beantwoorden vragen van studenten
om hen te helpen beargumenteerde keuzes te maken voor
een wondproduct, passend bij specifieke situaties.

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.

Bronnen: rivm.nl, zorgvisie.nl
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