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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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Bij officiële introductie Xpansion skin graft 
set: 

Whitepaper 
met recente 
cases, ook uit 
Nederlandse 
praktijk 

Als eerder aangekondigd is de 
nieuwe skin graft set van 
BiologiQ nu leverbaar. De 
Xpansion® is een disposable set 
voor het oogsten en aanbrengen van ‘minced split-thickness 
autografts’ volgens de Meek-methode. Deze maakt het 
mogelijk wondoppervlakken te behandelen die tot 100 keer 
groter zijn dan de donorsite. 
 

Grote wondoppervlakken 
Wat de Xpansion bijzonder maakt is dat deze zowel 
epidermis oogst als dermis. De graft wordt bevochtigd met 
een fysiologische zoutoplossing en met de ‘mincer’ verwerkt 
tot huidpartikels (~ 0,8mm). In situ op de wond brengen de 
micro-autografts zowel keratinocyten en melanocyten (uit de 
epidermis) in de wond, als groeifactoren, fibroblasten en 
collageen (uit de dermis). De combinatie Xpansion en Meek-
methode maakt het mogelijk wondoppervlakken tot wel 
2.500 cm² te bestrijken. Dat is méér dan mogelijk is met 
andere skin graft methodes, reden waarom de methode vaak 
wordt toegepast bij de behandeling van grote brandwonden. 
Met de Xpansion kan het oogsten van de graft binnen drie 
kwartier poliklinisch worden uitgevoerd. Er zijn geen speciale 
verband- of andere hulpmiddelen nodig. Na aanbrenging van 
de skin graft kan de behandeling worden gecombineerd met 
NPWT.  

Eerste casus 
In het kader van de introductie in Nederland brachten de 
Amerikaanse ontwikkelaars een whitepaper uit met meer 
informatie over de ontwikkeling van de achterliggende 
techniek, een overzicht van pre-klinische studies en een 
aantal zeer recente cases uit de VS, Australië en Europa.  Eén 
daarvan beschrijft de toepassing van de Xpansion in het geval 
van een oorlogsslachtoffer uit Irak met ernstige brand-
wonden (± 54% lichaamsoppervlak). Complete wondheling  

 

 

was bereikt in 30 dagen. Een tweede brandwondcase komt 
uit Brisbane, Australië, waar de Xpansion werd ingezet 
omdat andere skin graft methodes faalden – met 
onmiskenbaar beter resultaat. In beide gevallen vonden de 
artsen de Xpansion eenvoudig in het gebruik en gemakkelijk 
inzetbaar onder uiteenlopende omstandigheden.  

In andere cases in de whitepaper werd de Xpansion gebruikt 
bij diverse stagnerende ulcera, zoals eerder dit jaar in het 
Diakonessenhuis, Utrecht, door vaatchirurg Dr. M. de Vries. 
Hij paste de methode toe bij de behandeling van twee 
patiënten. De eerste een man (90) met een al 3 maanden 
stagnerende decubituswond aan het onderbeen. Op dag 9 na 
aanbrengen van de micrografts bleek re-epithelialisatie 
aangevangen en na 24 dagen was de wond genezen.  

De Vries gebruikte de methode ook bij een dame van 92 

met een reeds 6 maanden stagnerende ulcus cruris . In dit 
geval kon re-epithelialisatie na 17 dagen worden geconsta-

teerd en wondheling na 25 
dagen (zie foto’s). In beide 
cases werd de wond tevens 
behandeld met AdvaCyn 
gel, eveneens een product 
van BiologiQ. 

Artikel: White Paper: Xpansion micro-autografting kit, 
Applied Tissue Technologies LLC. Newton, Mass. USA, 2017. 
Inmiddels is op de BiologiQ website (www.biologiq.nl) alle 
benodigde productdocumentatie over de Xpansion te vinden, 
evenals ondersteunende studies en casuïstieken. 

 

Nursing over voedingsbehoefte 
in diverse wondhelingsfases 
Welke voedingsstoffen zijn er 
(extra) nodig in de elkaar 
opvolgende fases van het 
wondgenezingsproces? Het 
vakblad voor verpleegkundigen 
en verzorgenden Nursing ging 
eerder deze maand online 
uitvoerig in op vragen rondom wondheling en voeding.  

                                         Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg > Nursing over voedingsbehoefte… 

Eiwitten 
In elke wondfase zijn zowel macronutriënten (met name 
eiwitten, maar ook vetten en koolhydraten) als 
micronutriënten nodig (vitaminen, mineralen en 
sporenelementen). Daarnaast zijn er in de inflammatiefase 
(de eerste fase bij acute wonden, waarin sprake is van 
wondexsudaat en fibrinevorming) vitamines C en E nodig, 
alsmede selenium, arginine, cysteïne en methionine. In de 
proliferatiefase wordt nieuw weefsel aangemaakt, vindt er 
epithelialisatie plaats alsook angiogenese, de aanmaak van 
nieuwe bloedplaatsjes. Het laatste onder invloed van 
macrofagen, die ook fibroblasten aantrekken naar de 
wondplek. Er wordt collageen gebundeld en er vindt 
contractie plaats om de wond te sluiten. In deze fase is er 
behoefte aan vitamine A en C, naast thiamine, 
pantotheenzuur of vitamine B5, zink, mangaan en arginine. 
In de remodellerings- of maturatiefase is de dermis 
vervangen door granulatieweefsel, dat moet plaatsmaken 
voor bindweefsel. Macrofagen en fibroblasten breken het 
teveel aan bloedplaatjes af en zorgen voor rijping van het 
collageen. Ook in deze fase zijn weer vitamine A en C nodig, 
naast zink, koper en mangaan. 

Bronnen: nursing.nl, alliettejonkers.nl. Aliëtte Jonkers is 
medisch journaliste en auteur van het eerder door Nursing 
geplaatste artikel ‘Goede voeding bij wondzorg: broodnodig’.   

 

Rivas Beatrix no 1 in AD, maar 
OLVG is drukste ziekenhuis 

In de jaarlijkse ziekenhuistop-100 van dagblad AD staat het 
Rivas Beatrix ziekenhuis in Gorinchem opnieuw op de 
eerste plaats, met een rapportcijfer van7,5. Maar het OLVG 
in Amsterdam behandelde vorig jaar het grootste aantal 
patiënten. 
 

36 Criteria 
Het AD stelt zijn lijst van 100 ziekenhuizen op aan de hand 
van 36 criteria, die samen een beeld geven van medische 
kwaliteit, organisatie van de zorg, uitkomsten van operaties 
en kwaliteit van de verpleging bij veel voorkomende  

 
 

aandoeningen. Omdat niet elk ziekenhuis dezelfde 
verrichtingen doet, wordt per ziekenhuis weergegeven wat 
de maximaal haalbare score is en welk percentage de 
instelling daarvan haalt. Academische en specialistische 
(waaronder het AvL) ziekenhuizen doen niet mee. Vektis 
publiceerde onlangs een heel ander lijstje, namelijk van 
ziekenhuizen op volgorde van het aantal in 2016 behandelde 
patiënten. Het OLVG in Amsterdam behandelde vorig jaar de 
meeste mensen: 214.000. Op nummer 2 staat het 
Zuyderland MC (Heerlen/Sittard/Geleen, 189.000), op 3 het 
Elisabeth-TweeSteden (Tilburg/Waalwijk, 184.000), op 4 het 
Haaglanden MC (Den Haag, 181.000) en op 5 het Spaarne 
Gasthuis (Haarlem/Hoofddorp, 177.000). Deze top-5 ziet er 
totaal anders uit dan de vorige (over 2013). Toen stond het 
Amphia Ziekenhuis (Breda e.o.) nog op 1, gevolgd door het 
St. Antonius en het Erasmus MC. De wijzigingen zijn ten dele 
het gevolg van de vele fusies die in de tussenliggende jaren 
plaats vonden. Zo is het St. Lucas Andreas in 2015 opgegaan 
in het OLVG. 

Bronnen: rivas.nl, zorgvisie.nl 

 

Nanogen- en andere BiologiQ 
brochures bij WCS Nieuws 

Volgende maand ontvangt de helft van alle WCS Nieuws 
abonnees een exemplaar van de Nanogen brochure bij hun 
tijdschrift. De overige abonnees krijgen of de 
productbrochure ‘Granulox’, of de productbrochure 
‘BioPad’ bij het decembernummer van WCS Nieuws. 
 

Natuurlijk materiaal 
BiologiQ directeur Hans Willemsen 
over de ‘insert-actie’: “We sturen wel 
vaker productdocumentatie mee met 
voor wondzorgprofessionals 
interessante bladen. Dit keer ligt de nadruk op Nanogen, wat 
ik persoonlijk een prachtig product vind, dat meer toepassing 
verdient in de Nederlandse wondzorgpraktijk. Ga maar na. 
Een natuurlijk nanovezelmateriaal van plantaardige 
oorsprong in een wonddressing (Nanogen Aktiv) en in een 
wondgel (Aktigel). Het is geschikt voor wonden in de 
granulatiefase, ook als deze geïnfecteerd zijn. In de wond 
werkt Nanogen bacterieremmend, doordat het een 
bacteriostatisch wondmilieu creëert. Daarnaast stimuleert 
Nanogen het natuurlijke genezingsproces, onder andere 
doordat het de extracellulaire matrix versterkt of vervangt. 
Nanogen Aktiv bevat allerlei essentiële stoffen die nodig zijn 
voor de wondheling, waaronder glucuronzuur, foliumzuur, 
enzymen en vitamines B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E en K. Ook 
stimuleert het de vorming van collageen en activeert het 
fibroblasten. Kortom, zowel Nanogen Aktiv als Aktigel helpen 
stagnerende en complexe wonden te genezen op natuurlijke 
wijze. Juist dat laatste past zo mooi bij onze visie op 
wondgenezing.”       
                                             Lees verder op de volgende pagina > 
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Nieuwe publicatie over 
kosteneffectiviteit 
Granulox 

In een nieuwe publicatie van het 
gezaghebbende Britse vaktijdschrift Wounds 
UK wordt uitgebreid verslag gedaan van ervaringen met 
Granulox in diverse Britse klinieken. Het artikel bevat zowel 
case studies als een hoofdstuk over de besparingen die 
Granulox als additionele behandeling kan opleveren ten 
opzichte van standaard therapieën. 

Combitherapie bespaart kosten  
De verzamelstudie begint met 
een inleidend artikel over de 
algemene rol van zuurstof bij de 
wondgenezing. Daarna volgt een 
aantal casebeschrijvingen uit 
een dermatologiekliniek in 

Glasgow. De behandelende wondzorgprofessionals vonden 
Granulox met name nuttig voor de behandeling van 
patiënten die geen volledig  compressieverband konden 
verdragen en voor patiënten met pijnlijke wonden. Het 
derde deelartikel bevat ervaringen met Granulox in een 
kleine medische praktijk in Leslie, Oost-Schotland. Hier werd 
bij een zestal patiënten met stagnerende diabetische 
voetulcera Granulox toegevoegd aan de standaard therapie. 
In alle gevallen rapporteerden de behandelaars gunstige 
uitkomsten voor wondsluiting of wondoppervlakreductie en 
verminderde pijnbeleving. In het laatste deelartikel getiteld 
Cost impact of Granulox zet auteur C. Bojke de kosten van de 
met Granulox gecombineerde standaardbehandeling af 
tegen die van uitsluitend de standaardtherapie. Hij schat de 
gemiddelde kostenbesparing per patiënt op rond de £ 4.000 
(± € 4.450); de aanzienlijke besparingen komen vooral op 
rekening van de verkorte genezingstijden en lagere 
verbandwisselfrequentie. 

Bron: Nieuwsbrief SastoMed/Granulox, nov. 2017. Artikel: 
Oxygen wound therapy: The clinical and cost impact of using 
topical haemoglobin spray (Granulox®). Wounds UK, London, 
2017. 
 
 
 
 

Overdag opgelopen wonden 
helen sneller dan nachtelijke 
wonden  
Snij- en brandwonden die mensen overdag oplopen helen 
wel tien dagen sneller dan dezelfde wonden als deze ’s  

 
 
 
 
 

nachts zijn ontstaan, berichten onderzoekers van de Britse 
Medical Research Council in Science Translational Medicine. 
De menselijke biologische klok lijkt ook op celniveau te 
tikken. 
 

Fibroblasten zijn geen nachtbrakers 
Het onderzoek werd uitgevoerd aan het 
Laboratory of Molecular Biology in 
Cambridge (VK) en concentreerde zich op 
het gedrag van fibroblasten. Deze 
huidcellen spelen een hoofdrol in de 
wondgenezing, door de wond ‘op te 

vullen’ en daar de basis te leggen voor verdere heling. De 
proteïnen die de fibroblasten aansturen blijken overdag 
actiever te zijn dan ’s nachts. Uit verder (in-vitro) onderzoek 
bleek dat de fibroblasten gewonde cellen overdag veel 
sneller opvullen dan ’s nachts. Proeven met muizen lieten 
dezelfde resultaten zien: in overdag ontstane wonden 
migreerden twee keer zoveel fibroblasten als in ’s nachts 
opgedane wonden. Op dit punt besloot het team de cijfers te 
analyseren van een gespecialiseerde brandwondenkliniek in 
Manchester. Wat bleek: overdag ontstane brandwonden 
genezen gemiddeld in 17 dagen, tegen 28 dagen voor 
vergelijkbare, maar ’s nachts opgelopen brandwonden! Lang 
werd gedacht dat de biologische klok alleen via de ogen werd 
beïnvloed door daglicht of de afwezigheid daarvan. Hoe 
lichaamscellen ‘klok kijken’ is nog niet helemaal duidelijk, 
maar dat ze het doen lijkt evolutionair bepaald. Een 
conclusie van het onderzoek is dat het mogelijk gunstiger is 
om operaties te plannen op tijdstippen die passen bij het 
individuele dag-nachtritme van de patiënt. 

Bronnen: newscientist.com, sciencemag.org, standaard.be 

 

 
 
 
 

Allerzorg in samenwerkings-
verband voor complexe 
wondzorg  
Begin deze maand tekende de landelijke thuiszorg-
organisatie Allerzorg het samenwerkingsconvenant 
Verpleegkundige Topzorg. Bedoeling van de samenwerking 
is om specialistische verpleegkundige kennis uit het 
ziekenhuis ook te kunnen leveren in thuiszorgsituaties. 
 

Complexe wondzorg 
De organisaties die 
deelnemen aan het project zien het als een gezamenlijke 
investering om een deel van de zorg die nu in het ziekenhuis 
plaatsvindt te verplaatsen naar de patiënt thuis. Karin Timm, 
verpleegkundig specialist bij Allerzorg: “Door samen met … 

                                             Lees verder op de volgende pagina > 
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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. 

 

Nieuw in het Kenniscentrum: 

Het Kenniscentrum op de compleet vernieuwde website 
van BiologiQ (www.biologiq.nl -> Kenniscentrum) is onder 

meer uitgebreid met de volgende publicaties - zie ook 
redactionele tekst hierboven: 

* Artikel: White Paper: Xpansion micro-autografting kit, 
Applied Tissue Technologies LLC. Newton, Mass., USA, 

2017. 
 

* Diverse auteurs (verzamelstudie). Oxygen wound 
therapy: The clinical and cost impact of using topical 

haemoglobin spray (Granulox®). Wounds UK, London, 
2017. 

 

Het  BiologiQ Kenniscentrum 
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Vervolg > Allerzorg in samenwerkingsverband… 

.. verpleegkundig specialisten te kijken naar de 
zorgbehoeften van cliënten, kennis te delen, en samen een 
goed zorgplan op te stellen, kunnen wijkverpleegkundigen 
thuis goede zorg leveren. Een kwaliteitsstandaard voor 
complexe wondzorg - initiatief van Wondplatform Nederland 
- vormt de leidraad om binnen deze samenwerking de zorg 
voor de cliënt zo goed mogelijk in te richten.” Eerder dit jaar 
werd de overeenkomst al ondertekend door Buurtzorg, Icare, 
TSN Verzorging & Verpleging, UMCG, Thuiszorg Comfort, 
Coöperatie Dichtbij, Interzorg NN en Zorggroep Meander. 
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het UMCG 
en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis. 

Bron: allerzorg.nl 

 

CBS: 
diabetes 2-
patiënten 
vaker ook 
hart- en 
vaatziekten 
 

45-Plussers met 
diabetes type 2   
hebben vaker ook langdurige aandoeningen aan hart en 
vaten dan 45-plussers zonder diabetes. Bijna 9 op de 10 
diabetici heeft medicatie tegen hart- en vaataandoeningen, 
meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze 
maand.   
 

Grote verschillen in gezondheidsbeleving 
Het CBS kwam tot deze conclusie na een analyse van de 
cijfers uit de eigen Gezondheidsenquête en het register 
verstrekte geneesmiddelen. Het CBS houdt deze jaarlijkse 
enquête om een beeld te krijgen van de gezondheid, 
medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de 
bevolking. Er wordt onder meer gevraagd naar langdurige 
klachten, waaronder diabetes. In 2014/2016 meldde 8 
procent van de 45-plussers te lijden aan diabetes type 2 (van 
de 75-plussers had bijna 14 procent de ziekte). Van de 45-
plussers met diabetes ervaart minder dan 40% de 
gezondheid als ‘minder goed’, tegenover ruim 71% van de 
45-plussers zonder diabetes. In de 12 maanden vóór de 
enquête had ruim 60% van de 45-plussers met diabetes 2 
tevens een hart- en vaatgerelateerde aandoening. Onder 
mensen zonder diabetes type 2 was dit maar 28 procent. Ook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aandoeningen aan het bewegingsapparaat (botten, 
gewrichten, spieren, pezen en zenuwen) komen relatief vaak 
voor onder diabetici (bij 56%, tegen 39% bij mensen zonder 
diabetes). Diabetici hebben ook vaker last van huid- en 
nieraandoeningen en problemen met het gezichtsvermogen. 

Bron: cbs.nl 

 

Congres agenda 
In het nieuwe jaar is BiologiQ vertegenwoordigd op de 
volgende vakbijeenkomsten: 

24 januari 2018 
17e Symposium Diabetische Voet.  
ZGT (ZiekenhuisGroep Twente).  Thema: De complexe 
diabetische voet; de wonden zijn de wereld nog niet uit. Met 
8 workshops en tientallen sprekers uit binnen- en buitenland. 
BiologiQ aanwezig met eigen informatiestand. 
Locatie: Polman Stadion, Almelo. 

 

30 januari 2018, 15.00 – 20.45 uur 
Symposium Samenwerken aan Infectiepreventie en 
Wondzorg.  
Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne Zorggroep en 
TransmuraalNetwerk Midden-Holland. Keuze uit diverse 
keuzeprogramma’s rond thema’s als infectiepreventie en 
(aanvullende) wondzorgtherapieën. Accreditie aangevraagd 
bij ABAN, LVO, NAPA, V&VN, VSR, VHIG en NVDA. BiologiQ is 
aanwezig op de Informatiemarkt. Meer info en inschrijven: 
www.transmuraalnetwerk.nl/agenda 
Locatie: Theater Castellum, Alphen a/d Rijn. 

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing. 


