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Raymond van 
Gerwen nieuwe 
BiologiQ product 
specialist   
 

De nieuwe BiologiQ product 
specialist voor de regio Zuid- en 
Oost-Nederland is Raymond van 
Gerwen (38). Hij neemt per 8 januari a.s. de taken over  
van Rob de Klijn, die in september BiologiQ en Nederland 
verruilde voor een nieuwe toekomst op Malta. 
 

Al jaren focus op wondzorg 
Raymond is een BIG-geregistreerde verpleegkundige met 
kinderverpleegkunde als vervolgopleiding. Raymond is geen 
onbekende in ‘wondland’. Sinds 2010 werkte hij als 
productspecialist en expert wondzorg voor diverse medische 
bedrijven. Maar altijd met het accent op wondzorg. Om zijn 
kennis op dit gebied te vergroten volgde Raymond de 
opleiding wondverpleegkundige aan het Radboud UMC, die 
hij in 2010 succesvol afsloot. Zijn drijfveer? “Passie voor 
wondzorg en het overdragen van kennis met betrekking tot 
producten die het proces in de wondgenezing  kunnen 
stimuleren.” Raymond woont in Goirle met echtgenote Evi 
en kinderen Pleun (11), Guus (9) en Feline(5). 
 

Buurtzorgorganisatie nodigt 
BiologiQ uit voor presentatie 
 

Deze maand ontving 
BiologiQ een spontane 
uitnodiging van Buurtzorg 
Katwijk om ‘in het nieuwe jaar een keer bij het 
teamoverleg’ langs te komen, om ‘iets te vertellen over de 
producten van BiologiQ’. 
 

Kosteloos 
BiologiQ directeur Hans Willemsen gaat graag in op deze 
uitnodiging. “We worden regelmatig gevraagd voor 
presentaties, productdemonstraties en zelfs case-overleg. 
Maar wat ik aan deze uitnodiging zo leuk vond, is dat het  
een reactie is op onze vorige nieuwsbrief, die deze 
thuiszorgorganisatie pas sinds kort ontvangt. De Buurtzorg- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medewerker die ons het mailtje stuurde wilde ook weten of 
er kosten aan verbonden zijn en hoeveel tijd we nodig 
hebben. Daar geef ik graag ook hier nog even antwoord op. 
Wij vragen uiteraard nooit geld voor een productpresentatie 
of lezing over een bepaald wondzorgonderwerp. En qua tijd 
kunnen we ons altijd aanpassen aan de verlangens of het 
programma van de organisatie die ons uitnodigt. Ik denk ook 
dat wij een heel nuttige boodschap hebben voor thuiszorg-
organisaties, omdat wij gespecialiseerd zijn in oplossingen 
voor wondgenezing die vaak kosten-effectiever zijn dan veel 
standaard producten en therapieën. Wonden die niet of veel 
te traag genezen zijn ongelooflijk belastend voor de patiënt 
en kosten de zorg onnodig veel geld.” 

Thuiszorg- of andere zorgorganisaties die belangstelling 
hebben in een kosteloze presentatie door een van onze 
product- en wonddeskundigen kunnen hierover contact 
opnemen met Hans Willemsen, tel. 055 – 368 44 60. 

 

Tekort aan zorgmedewerkers 
steeds nijpender 
Bij ongewijzigd beleid zijn er 
over een paar jaar rond de 
125.000 te weinig mede-
werkers in de zorg, is de 
zorgwekkende conclusie van 
adviesbureau Berenschot. Volgens een onderzoek van 
Patiëntenfederatie Nederland merkt 40 procent van alle 
Nederlanders nu al de effecten van het personeelstekort.  

                                         Lees verder op de volgende pagina > 

Het BiologiQ team wenst u  

 
FIJNE KERSTDAGEN,  

EEN GOEDE JAARWISSELING  

EN EEN VOORAL GEZOND EN VOORSPOEDIG 

2018! 
 

Ook dit jaar bedankt BiologiQ alle wondprofessionals 
voor hun fantastische werk in het afgelopen jaar en de 
inzet van BiologiQ producten. Trouw aan ons principe 

dat innovatie en kwaliteit altijd winnen, blijven wij 
ernaar streven steeds effectievere en economisch meer 

verantwoorde producten aan te bieden op het gebied van 
wondgenezing. 
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Vervolg > Tekort aan zorgmedewerkers steeds… 

Vak aantrekkelijker maken 
Het Berenschot onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van 
V&VN. Onder de titel Aan het werk voor een betere 
arbeidsmarkt in de zorg  werd het eindrapport vorige maand 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bevat aanbevelingen 
voor zowel de korte als de lange termijn. Voor de korte 
termijn adviseert Berenschot om veel meer administratieve 
en andere niet-zorgtaken te verminderen of door derden te 
laten uitvoeren.  

Ook het HR-beleid in de zorg moet op de schop, om méér en 
een betere mix van zorgprofessionals aan te trekken. Op 
langere termijn moet de instroom in de zorg (en in 
zorgopleidingen) worden verbeterd, door het vak van 
zorgprofessional aantrekkelijker te maken – ook qua 
beloning. Andere oplossingen zijn een betere afstemming 
van theorie op de praktijk en vooral sectorwijde samen-
werking. Te veel wervingsinspanningen zijn nu nog gericht op 
het bij (of voor de neus van) concurrerende instellingen 
wegkapen van personeel. Uit het onderzoek van de 
Patiëntenfederatie blijkt dat nu al patiënten te lang moeten 
wachten op nodige zorg, de verkeerde zorg krijgen, of niet de 
zorg krijgen die ze willen. De grootste tekorten doen zich 
voor in de verpleeghuis- en andere instellingszorg en in de 
thuiszorg. Maar ook in de ziekenhuizen wordt de 
personeelskrapte nu al merkbaar in de vorm van te lange 
wachttijden voor een consult of ingreep. In totaal zijn er nu 
twee keer zoveel vacatures voor verpleegkundigen als vorig 
jaar. Volgens de V&VN zijn er dus snel maatregelen nodig: 
“de tijd van vrijblijvendheid is voorbij”. 

Bronnen: berenschot.nl, nursing.nl, venvn.nl, zorgvisie.nl  

 

Eiwit versnelt 
wondheling en 
reduceert 
littekenvorming   
 

Onderzoekers aan de Nanyang Technological University, 
Singapore, hebben een eiwit geïdentificeerd dat zowel de 
wondgenezing versnelt, als de vorming van littekens 
tegengaat. Een unieke ontdekking, omdat deze effecten bij 
bestaande wonddressings zelden samengaan. 
 

En/en effect 
Het gaat om een eiwit met de naam Angiopoietin-like 4, 
kortweg ANGPTL4. Het researchteam experimenteerde op 
muizen met geldressings op basis van dit eiwit en ontdekte  

 

 

dat ANGPTL4 in de eerste wondfase (inflammatie) 
ontstekingsremmend werkt. In latere helingsfases draagt het 
eiwit bij aan de vorming van nieuwe bloedvaten 
(angiogenese) en aan celgroei. In de eindfase werkt ANGPTL4 
remmend op de littekenvorming. Deze ontstaat wanneer 
overmatige collageenproductie door het lichaam zich teveel 
in één richting concentreert. Prof. Andrew Tan, co-auteur 
van de paper met het onderzoeksverslag, legt uit: “Om 
littekenvorming terug te brengen, zochten we naar een 
‘knop’ om de collageenproductie beter te regelen – niet om 
deze helemaal ‘uit’ te zetten. Dat is namelijk wat er gebeurt 
bij stoffen die specifiek zijn gericht op littekenreductie, maar 
dat gaat vaak ten koste van de wondgenezing zelf.” Tijdens 
de experimenten ontdekte het team dat met ANGPTL4 
behandelde diabetische wonden bij muizen drie keer zo snel 
én beter genezen. Zij verwachten daarom veel van de 
ontwikkeling van nieuwe wonddressings op basis van 
ANGPTL4, specifiek gericht op de heling van stagnerende 
diabetische wonden. 

Artikel: Ziqiang T et al. Angiopoietin-like 4 induces a β-
catenin-mediated upregulation of ID3 in fibroblasts to reduce 
care collagen expression. Scientific Reports, 2017;7. 

 

Aldanex Skin 
Protectant naar hoog 
BTW-tarief per 1/1/18 
 

Per 1 januari a.s. valt Aldanex Skin 
Protectant, de barrièrecrème voor de 
preventie en behandeling van 
incontinentiegerelateerd en ander 
vochtletsel, onder het hoge (21%) BTW-tarief.  
 

Aldanex Skin & Incontinent Cleanser valt al vanaf de 
introductie onder het hoge BTW-tarief. De nieuwe 
tariefsindeling is het gevolg van gewijzigd overheidsbeleid, 
waarop BiologiQ geen invloed heeft. 
 

 

Concept nieuwe 
wondzorgstandaard  
gepresenteerd op 
WCS Wondcongres 
 

Tijdens het WCS Wondcongres, op 28 november jl. in de 
Utrechtse Jaarbeurs, presenteerde Karin Timm (foto) een 
conceptversie van de Kwaliteitsstandaard Complexe 
Wondzorg. Zij is lid van de werkgroep die verantwoordelijk 
is voor het ontwikkelen van de nieuwe richtlijn, die in juni 
volgend jaar zal verschijnen. 

                                         Lees verder op de volgende pagina > 
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Vervolg > Concept nieuwe wondzorgstandaard … 

Regiebehandelaar 
Volgens Karin, manager verpleegkundige en medische zorg 
bij Allerzorg, moet de kwaliteitsstandaard een soort 
‘routekaart’ worden voor patiënten met een wond. Behalve 
meer duidelijkheid over wie wat doet in de wondzorg, moet 
de standaard resulteren in een betere samenwerking tussen 
alle betrokken partijen, zodat deze kunnen leren van elkaars 
best practices. Daarom zullen wonden straks in vier 
categorieën worden ingedeeld, op basis van hoe 
spoedeisend de behandeling is. Een wond die na drie weken 
basiswondzorg niet of onvoldoende is genezen, of waarbij 
complicaties optreden, vereist complexe wondzorg. 
Hetzelfde geldt voor wonden waarbij direct al duidelijk is dat 
deze niet binnen drie weken zullen genezen. Bestaande 
richtlijnen worden gerespecteerd, dus voor de diabetische 
voet blijft de wachttijd twee weken. Karin benadrukt dat de 
standaard niet in de eerste plaats gaat over technieken en 
materialen, maar meer over hoe de zorg georganiseerd 
wordt en waar de regie ligt. Zo komen er regionale 
expertteams, waarin de spilfunctie is weggelegd voor de 
wondverpleegkundige. Nieuw is ook de regiebehandelaar, 
die de diagnose stelt, de wondzorg coördineert en tijdens de 
hele behandeling het eerste aanspreekpunt is. Dit kan een 
verpleegkundig specialist of physician assistent zijn, maar 
ook de huisarts of een medisch specialist. 

Bronnen: nieuwsbrief wcs, nursing.nl 

 

CBS: duidelijk verband 
opleiding – gezondheid 
en geluk 

Vorige week publiceerde het Centraal Bureau voor de 
Statistiek het rapport Kwaliteit van leven in Nederland 
2017. Belangrijkste conclusie: mensen met een 
academische of hbo-opleiding voelen zich het vaakst 
gezond en zijn het gelukkigst met hun leven. De laagst 
opgeleiden voelen zich het minst gezond en tevreden. 

Welzijn 
Voor het onderzoek verdeelde het CBS de volwassen 
bevolking van ons land op basis van welvaart en welzijn in 
vier groepen. Hoger opgeleiden hebben de meeste kans op 
een goed betaalde baan, ervaren het vaakst een goede 
gezondheid en zijn het meest tevreden met hun leven. Voor 
de laagst opgeleide groepen geldt dat zij de minste kans op 
werk hebben en de meeste geldzorgen. Zij voelen zich ook 
het minst vaak gezond en tevreden en scoren het laagst op 
de CBS welvaartsschaal. Bijna 30% van de volwassen 

 

 

 

 

 

 
Nederlanders is laag opgeleid; 40% is middelbaar opgeleid en 
iets meer dan 30% hoogopgeleid. 

Bron: cbs.nl 

 

Congres agenda 
De komende maanden is BiologiQ betrokken bij en/of 
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. 

6 februari 2018 
Erasmus Opleidingsmarkt.  
MC Zorgacademie Rotterdam. BiologiQ product specialisten 
beantwoorden vragen van studenten om hen te helpen 
beargumenteerde keuzes te maken voor een wondproduct, 
passend bij specifieke situaties. 
Locatie: Erasmus MC, Rotterdam. 

 

 

 

 

 

 

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing. 

 

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl  

met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties 

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality. 
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