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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Nieuw bij BiologiQ:

Wondadvies via WhatsApp
videofunctie
Op 1 december a.s. introduceert BiologiQ de mogelijkheid
om via de videofunctie van WhatsApp op afstand een
productspecialist mee te laten kijken naar een stagnerende
of problematische wond. Eventueel kan hiervoor ook
gebruik worden gemaakt van Skype.

On the spot support
Deze interactieve vorm van advisering op afstand
is een uitbreiding van de al jaren bestaande ‘on
the spot support’ service van BiologiQ. Daarbij
komt een productspecialist van het bedrijf op
verzoek langs in het ziekenhuis, op de poli of bij de patiënt
thuis voor een vrijblijvende second opinion en zo nodig
gespecialiseerd wondadvies. BiologiQ productspecialisten
Rob de Klijn en Willem Masker zijn enthousiast. “Gemiddeld
krijgen we meerdere verzoeken per maand om ‘even mee te
kijken’. Daarbij is nog niet meegeteld wat er binnenkomt via
www.wondvraag.nl. Met deze nieuwe videomogelijkheid
erbij kunnen we nu een complete ‘multichannel’
wondadvisering bieden. Niet alleen voor onze vaste klanten,
overigens, die weten ons toch wel te vinden. Maar we helpen
ook graag andere wondzorgprofessionals die er even niet uit
komen met een lastige wond.”

Meekijken, meedenken
“Het is nooit de bedoeling om op de stoel van de
behandelaar te gaan zitten. We denken gewoon vrijblijvend
mee. De regie is en blijft in handen van de primaire
behandelaar. Maar door ons werk zien we veel wonden, dus
kan het best zijn dat wij in bepaalde gevallen nét iets meer
ervaring hebben. Daar kunnen wondzorgprofessionals dan
van profiteren. We bekijken de wond, bespreken de
voorgeschiedenis en komen met een advies. Dat kan
behandeling met een product uit het BiologiQ portfolio zijn.
Maar als er al goede resultaten worden geboekt met een
ander product laten we het zo. Het gaat om wat voor die

patiënt de beste oplossing is. Ook na het advies blijven we zo
nodig betrokken. Zeker in thuiszorgsituaties wordt die
monitoring -vaak in de vorm van een vervolgafspraak- ook
erg op prijs gesteld. In ca. 75 tot 80% van alle gevallen zijn we
direct succesvol. In de overige gevallen lukt het ons in meer
dan de helft van de gevallen om in tweede instantie de wond
alsnog de goede kant op te krijgen.”
Wondzorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in een
kosteloos en vrijblijvend videoconsult via WhatsApp kunnen
hiervoor een afspraak maken met de BiologiQ
productspecialist voor hun regio:
Willem Masker
Productspecialist West- en Noord Nederland
WhatsApp Videogesprek: 06 22 916 169
Skype: willemmaskerbiologiq
Rob de Klijn
Productspecialist Zuid- en Oost Nederland
WhatsApp Videogesprek: 06 42 543 220
Skype: robdeklijnbiologiq

De toekomst van LDT:
genetisch gemodificeerde
larven?

In een voorlopige (‘proof of concept’) haalbaarheidsstudie
tonen onderzoekers van de North Carolina State University
(VS) aan dat genetisch gemanipuleerde larven van de
groene vleesvlieg (Lucilia sericata) een bij mensen
werkzame groeifactor kunnen produceren en afscheiden.
Het gaat om een molecuul dat celgroei en wondgenezing
bevordert.

Groeifactor
Het onderzoek richtte zich op dezelfde larven die al
wereldwijd worden ingezet bij Larval Debridement Therapy
(LDT) voor stagnerende wonden, als bijvoorbeeld diabetische
voetulcera. De maden reinigen de wond, ruimen dood
weefsel op en beïnvloeden het immuunsysteem. De therapie
is zeer kostenefficiënt en ook in de VS toegelaten door …
Lees verder op de volgende pagina >
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Vervolg
.. de Food & Drug Administration (FDA). Een probleem
volgens de onderzoekers is echter dat er nog te weinig bewijs
uit gerandomiseerde klinische trials is voor een harde
conclusie dat LDT de wondgenezing daadwerkelijk versnelt.
Zij stelden zichzelf de vraag ‘is het mogelijk een larvetype te
ontwikkelen met een nòg krachtiger wondhelende werking?’
Het idee was larven zodanig genetisch te modificeren, dat ze
de ook bij mensen werkzame groeifactor PDGF-BB zouden
aanmaken en afscheiden. Deze groeifactor stimuleert
celgroei en celbehoud en speelt daardoor een belangrijke rol
in de wondgenezing.

Dieet
Na een mislukt experiment met hitteschokken kwamen de
onderzoekers uit bij een meer succesvolle techniek. Ze
slaagden erin larven te kweken die alleen PDGF-BB
aanmaakten als ze op een dieet werden gezet waarin het
antibioticum tetracycline ontbrak. Daarop reageerden de
larven met grootschalige aanmaak van de groeifactor, die
vervolgens ook kon worden aangetoond in de uit- en
afscheidingen van de larven. Deze ontdekking maakt de
techniek een potentiële kandidaat voor klinische toepassing.
Daarbij denken de onderzoekers met name aan
diabetespatiënten in armere landen, met minder toegang tot
duurdere therapie-opties. Genetisch verbeterde larven
“kunnen op termijn een kosten-effectieve wondtherapie
opleveren om mensen te beschermen tegen amputatie en
andere schadelijke effecten van diabetes”.
Bron: sciencedaily.com. Artikel: Linger R et al, Towards next
generation maggot debridement therapy: transgenic Lucilia
sericata larvae that produce and secrete a human growth
factor. BMC Biotechnology, 2016; 16 (1).

Nederland op 1
qua toegang tot
medische zorg
Geld is voor maar 8 procent van
de Nederlanders een drempel
bij het toegang krijgen tot medische zorg. Daarmee scoort
Nederland qua toegankelijkheid van de zorg het beste in
een recent onderzoek van het Amerikaanse Commonwealth
Fund.

Positief
De organisatie onderzocht de zorgtoegankelijkheid in elf
ontwikkelde landen, waaronder behalve de VS ook Duitsland,
Engeland en Australië. Met name de drempel voor
eerstelijns- en ziekenhuiszorg is laag in Nederland. In de

Verenigde Staten ervaart één derde van de bevolking een
financiële barrière op dit terrein. Het rapport is ook positief
over het Nederlandse systeem, waarbij iedereen een eigen
huisarts heeft die het dossier kent. Andere pluspunten zijn
de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens en de
multidisciplinaire aanpak in de eerste lijn. Nederland scoort
verder ook hoog op het gebied van de mondzorg. Slechts 11
procent moet de tandarts om financiële redenen links laten
liggen, het laagste percentage van alle onderzochte landen.
Bron: zn.nl

Aantal zorgbanen groeit,
vooral beter opgeleiden nodig
Na jaren van relatieve
leegloop is de
arbeidsmarkt in de zorg
bezig aan een sterk
herstel, volgens een
brief van minister
Schippers en
staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Met
name de vraag naar gespecialiseerde verpleegkundigen
groeit. Nu al is er een tekort aan ic-verpleegkundigen en
kinderverpleegkundigen. Maar volgens het FNV denkt bijna
de helft van alle verpleegkundigen wel eens aan een baan
buiten de zorg.

Omscholing
VWS verwacht dat er in 2020 tussen de 35.000 en de 126.000
méér zorgpersoneel nodig is dan in 2015. Omdat de zorg en
de technologie steeds complexer worden, zijn er vooral meer
hoger opgeleide mensen nodig. Door het overschot van lager
opgeleide zorgprofessionals, is omscholing een speerpunt in
het beleid van VWS. In de afgelopen periode zijn al rond de
40.000 mensen omgeschoold. Volgend jaar komen daar nog
eens 20.000 bij.

Zorgzwaarte neemt toe
De onbalans in de zorgarbeidsmarkt zorgt voor extra
werkdruk en stress voor veel huidige algemeen
verpleegkundigen, zo blijkt uit de Ziekenhuisbarometer 2015
van FNV Zorg & Welzijn. Bijna de helft overweegt wel eens
uit te kijken naar een andere baan, buiten de zorgsector. In
2010 was dat nog maar 29%. Van de groep twijfelaars noemt
61% de hoge werkdruk als belangrijkste reden, gevolgd door
‘te weinig toekomen aan de patiënt’ en het verlangen naar
een betere balans tussen werk en privé. Pas daarna wordt
het salaris genoemd als een mogelijk motief om van carrière
te veranderen. Overigens wordt de onvrede over de
werkomstandigheden breed gevoeld. Negen van de tien …
Lees verder op de volgende pagina >
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Vervolg
.. verpleegkundigen vinden dat de zorgzwaarte en
complexiteit van de zorg de afgelopen vijf jaar zijn
toegenomen. En drie op de vier klagen dat ze na een
werkdag nu vermoeider zijn dan twee jaar geleden. Een
mogelijke oorzaak is de tendens dat patiënten steeds korter
in het ziekenhuis verblijven, waardoor het relatieve aandeel
van zwaardere en zorgintensieve gevallen groter is
geworden.
Bronnen: zorgvisie.nl, nursing.nl

Rob de Klijn

10 jaar

bij BiologiQ

van wondexpertisecentra, maar ook aan de nieuwe
opleidingen die er nu zijn tot gespecialiseerde wondverpleegkundige.” Over nóg een trend van de laatste jaren is
Rob minder positief: “De rol van de zorgverzekeraars. Ik snap
dat ze moeten bijdragen aan kostenbeheersing in de zorg.
Maar ik vind wel dat de behandelaar, die tenslotte
eindverantwoordelijk is en zijn of haar keuzes maakt vanuit
professioneel handelen, de hoofdrol moet blijven spelen”.

Nieuw middel
bevordert
MSC migratie
voor betere
wondgenezing

Dit najaar is het tien geleden dat
Rob de Klijn, productspecialist voor de regio Zuid- en OostNederland, in dienst trad bij de toen nog jonge start-up
BiologiQ. Als het aan Rob ligt komt daar nog wel een
decennium bij, blijkt uit het gesprek dat we met hem
hadden naar aanleiding van zijn jubileum.

Onderzoekers aan de universiteit van Osaka in Japan
hebben ontdekt dat een plantaardige polyfenol in staat is
de migratie van mesenchymale stamcellen (MSC’s) te
bevorderen in de bloedsomloop en deze te concentreren
in beschadigd weefsel voor snellere wondgenezing. De
ontdekking kan leiden tot betere stamcelbehandelingen bij
huidbeschadigingen.

Filosofie

Cinnamtannin B-1

Hoe kwam Rob terecht bij BiologiQ? “Ik zat al een jaar of vijf
bij Medeco en was op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Toevallig kwam ik bij het surfen terecht op de website van
BiologiQ, dat toen nog maar anderhalf jaar actief in de markt
was. Ik kende de naam al van de Madentherapie (LDT). Wat
me meteen aansprak was de bio-actieve filosofie van het
bedrijf: met zo natuurlijk mogelijke middelen het eigen
regeneratief vermogen van het lichaam activeren. Van huis
uit ben ik verpleegkundige, ik heb als zodanig ook enkele
jaren in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven gewerkt en
dus al het nodige ‘wondleed’ van dichtbij gezien.”

Het gaat om een polyfenol van plantaardige oorsprong
aangeduid als cinnamtannin B-1. Bij proeven met muizen
blijkt deze stof de migratie van MSC’s in de bloedsomloop op
gang te brengen, zodat deze kunnen accumuleren in
beschadigde weefsels, waar ze een rol spelen in de
wondgenezing. De onderzoekers vermoeden dat dit proces in
gang wordt gezet door het activeren van enzymen rondom
de MSC-schil.
Bron: sciencedaily.com. Artikel: Fujita K et al, Cinnamtannin
B-1 Promotes Migration of Mesenchymal Stem Cells and
Accelerates Wound Healing in Mice. PLOS ONE, 2015; 10 (12).

Professionalisering
Wat is er allemaal veranderd, in die tien jaar? Rob: “Toen ik
bij BiologiQ in dienst trad, was het nog echt pionierswerk.
Het bedrijf stond nog in de kinderschoenen. Maar ze hadden
wel vernieuwende producten, met een eigen verhaal. Dat
vond ik juist zo’n leuke uitdaging. Omdat BiologiQ een
relatief klein bedrijf is, moet ik ook veel zelf doen. Niet alleen
contacten met klanten, maar ook sales en marketing. Maar
dat kleinschalige en menselijke ligt me juist goed. Wat er in
die tien jaar écht veranderd is, is dat BiologiQ van een
onbekend bedrijf is uitgegroeid tot een gerespecteerd merk,
met goede producten, veel kennis en een herkenbare
identiteit.” Ook in de zorgwereld heeft Rob in zijn tijd bij
BiologiQ veel veranderingen meegemaakt. “Het hele
wondzorgvak is op de kaart gezet. Dat zie je aan de opkomst

Congresagenda
Ook in 2017 zal BiologiQ weer betrokken zijn bij meerdere
symposia, congressen en vakbijeenkomsten. Hierover meer
in de komende BiologiQ nieuwsbrieven.

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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