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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Nieuwe EWMA
richtlijnen
voor HBOT en TOT
zuurstoftherapieën

VS en Europa en hint de studie op de mogelijk synergetische
effecten van de gelijktijdige inzet van HBOT en TOT, als
onderwerp van toekomstige studie.
Bronnen: ewma.org, wcs.nl.
Artikel: zie ‘Nieuw in het Kenniscentrum’.

Eind vorig jaar bracht de European
Wound Management Association, in
samenwerking met MA Healthcare,
nieuwe richtlijnen uit over de inzet van zuurstoftherapieën
voor stagnerende wonden. Het document gaat dieper in op
de relatie tussen al langer bestaande hyberbare
zuurstoftherapieën (HBOT, Hyperbaric Oxygen Therapy) en
recentere methoden voor plaatselijke zuurstoftoediening
(TOT, Topical Oxygen Therapy).

Hoge zorgkosten van hypoxie
De belangrijkste doelstelling van de EWMA-publicatie is een
praktijkgericht overzicht te bieden van de verschillende
zuurstoftherapieën en hun rol bij de behandeling van niet of
slecht helende wonden van verschillende etiologie, vaak als
gevolg van hypoxie. In de geïndustrialiseerde wereld krijgt 1
tot 1,5 procent van de bevolking vroeg of laat te maken met
een stagnerende wond. De kosten van wondmanagement
kunnen tot 4% van het totale zorgbudget beslaan. Een vorm
van zuurstoftoediening kan de impasse helpen doorbreken.
Het meten en monitoren van de zuurstofniveaus in en
rondom de wond (door middel van TCOM, ‘transcutaneous
oximetry’) is daarbij onontbeerlijk. Deze EWMA-studie geeft
een overzicht van de verschillende ‘gevestigde’ hyperbare
zuurstoftherapieën, waarbij patiënten verhoogde
concentraties zuurstof inademen in een drukcabine. Door
deze methode kan tot 12 procent meer zuurstof worden
opgelost in het bloedplasma, langs welke weg de zuurstof de
wond bereikt.

Synergie
Naast HBOT-therapieën inventariseert de
richtlijn ook recenter opgekomen methoden
om zuurstof naar de wond te (helpen)
transporteren, met name door middel van
hemoglobine van dierlijke oorsprong
(Granulox). De studie gaat in op het
werkingsprincipe, de inmiddels opgebouwde
(maar nog prille) evidence en de actuele discussie rondom de
diverse zuurstoftherapieën. Ook wordt een verklaring
gegeven voor de verschillen in toepassingspraktijk tussen de

ZGT symposium
diabetische voet
sterk bezocht
Het vorige week (23 en 24 januari) gehouden ZGT
symposium ‘Diabetische Voet’ trok beduidend méér
belangstellenden dan vorige edities. De locatie was het
ziekenhuis van de ZiekenhuisGroep Twente in Almelo, dat
een speciaal expertisecentrum rondom de diabetische voet
heeft opgebouwd. Wondzorgprofessionals uit binnen- en
buitenland waren aanwezig om kennis en kunde over het
onderwerp te delen.

Amputatie voorkomen
Zoals bekend is diabetes mellitus een steeds vaker
voorkomende chronische aandoening. Naar schatting telt
Nederland ruim één miljoen patiënten. Een kwart van hen
krijgt te maken met diabetische voet; wonden onder de knie
die niet of nauwelijks genezen. Bij 15% van deze groep leidt
dit tot amputatie van het onderbeen. Het ZGT expertisecentrum behandelt niet alleen patiënten met diabetische
voet, maar zet ook vol in op preventie, om amputatie zoveel
mogelijk te voorkomen. Het centrum loopt in Nederland
voorop in de diabetische voetzorg en werkt samen met 14
Europese klinieken binnen de Eurodiale groep. In de
dagelijkse wondzorg gebruikt het centrum diverse BiologiQproducten, waaronder larven voor LDT (Madentherapie),
AdvaCyn (bacteriedodend, wondbedpreparatie) en Revamil
(wondgenezingsproducten op basis van medicinale honing).
BiologiQ was ook één van de deelnemers aan het
symposium.
Bron: zgt.nl

Aldanex gebruikers
delen ervaringen op het web
Al een paar jaar is de website www.aldanex.nl in de lucht.
BiologiQ zette de site destijds op om Aldanex binnen bereik
te brengen van ouders met door luieruitslag geplaagde …
Lees verder op de volgende pagina >
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Vervolg > Aldanex gebruikers delen…
.. baby’s. Omdat Aldanex geschikt is voor de preventie en
behandeling van vrijwel alle vochtgerelateerde
huidklachten, weten inmiddels ook veel oudere gebruikers
de weg naar de site te vinden. Daar doen ze regelmatig
verslag van hun ervaringen.

Effectief tegen smetten
Een recente (23 januari jl.) reactie betrof
een dame met hardnekkige smetplekken.
Volgens de mantelzorger die de reactie
had ingezonden, had zij al van alles
geprobeerd, waaronder zinkolie,
hydrofiele crèmes en antimycotica. Niets
hielp. Na een zoektocht op het internet
attendeerde hij haar op Aldanex, dat
vanaf 18 januari jl. werd aangebracht.
Hij rapporteert: “Zij ziet de erg aangedane en beschadigde
huid per dag herstellen. Het is een fantastisch middel.” En
even verder: “U kunt er zeker ook voor smetplekken reclame
voor maken!!! Ze gaat zeker door met het gebruik van
Aldanex tot de huid volledig genezen is. U mag trots zijn op
dit product. Het werkt uitstekend en is ook betaalbaar.
Werkelijk een aanrader dus.”
Bron: online feedback. Citaten uit authentieke
gebruikerservaring. Zie ook: www.aldanex.nl

Hoe gliacellen
bijdragen aan
wondgenezing

vermoed dat ‘innervatie’ (de aanmaak van zenuwen) een
belangrijke voorwaarde is voor wondheling. Via onderzoek
op muizen ontdekte het team dat fijne zenuwbundels sterk
reageren op huidbeschadigingen. Gliacellen in de aangetaste
bundels veranderen als het ware van identiteit en worden
geherprogrammeerd tot ‘repareercellen’. Daarbij laten zij los
van de zenuwbundels en verspreiden zij zich door de wond,
waar ze zorgen voor een gevarieerde ‘cocktail van factoren’
voor wondgenezing. Het onderzoek werd verricht op muizen,
maar collega-onderzoekers hebben ook geherprogrammeerde perifere zenuwcellen aangetroffen in menselijke
wonden. Vervolgonderzoek moet nu leiden tot een nóg
scherper beeld van de wondgenezingsfactoren die de
zenuwcellen verspreiden. “Dit kan in de toekomst resulteren
in een effectieve behandeling van chronische wonden”, stelt
één van de auteurs van de studie.
Bron: sciencecom.daily. Artikel: Parfejevs V et al, Injuryactivated glial cells promote wound healing of the adult skin
in mice. Nature Communications, 2018; 9 (1).

Steeds meer verpleegkundigen
kiezen voor zzp-bestaan
Nederland telt al rond de 30.000
zzp’ers in de zorg, waarvan 85%
verpleegkundige of verzorgende is.
Het merendeel van hen werkt als
zelfstandige in de thuiszorg, maar
er zijn ook zzp’ers actief in
ziekenhuizen, verpleeghuizen en
particuliere woonvormen. Werk genoeg, wat verklaart dat
er afgelopen jaar duizenden nieuwe zzp’ers bijkwamen.

Vrijheid

Onderzoekers aan de universiteit van Zürich hebben in
kaart gebracht hoe bepaalde zenuwcellen in de huid
wonden helpen sluiten. Na een beschadiging nemen deze
gliacellen de rol aan van ‘repareercellen’ en dragen zo bij
aan regeneratie van de huid. Volgens de onderzoekers zijn
hun bevindingen op langere termijn ook relevant voor de
behandeling van slecht helende en chronische wonden.

Rolverandering
Wondsluiting is een essentiële stap in de wondgenezing.
Daarom stolt bloed na een verwonding om de wond af te
sluiten. Voor volledige heling moeten de beschadigde
huidlagen echter opnieuw worden gevormd. Dat vereist een
complex samenspel van verschillende celtypes in de huid,
waar nog onvoldoende inzicht in bestaat. Het onderzoek
heeft nu aangetoond dat een centrale rol in dit proces is
weggelegd voor perifere zenuwcellen. Er werd al langer

Volgens de online versie van Nursing is ‘vrijheid’ een
belangrijk motief om voor het zzp-schap te kiezen.
Daarnaast hopen veel zelfstandigen minder last te hebben
van registratieverplichtingen. Dat valt in de praktijk echter
tegen. De kwaliteitswet Wkkgz die op 1 januari 2016 inging
geldt ook voor zelfstandige zorgverleners. Dus ook zzp’ers
moeten een kwaliteitssysteem hebben, een zorgplan
opstellen, incidenten bijhouden, cyclisch leren en verbeteren
en kritisch hun functioneren beoordelen. Ook moeten ze een
onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben voor de
informele afhandeling van cliëntklachten. De papierwinkel is
daarom voor de zzp’er misschien anders, maar niet minder
omvangrijk. Voor veel nieuwe zzp’ers tellen deze nadelen
niet op tegen de voordelen van ‘eigen baas zijn’ en zélf
kunnen bepalen wanneer en hoe vaak ze werken. Het
Nursing-artikel gaat niet in op een ander mogelijk motief: de
beloning. Gezien het nog steeds oplopende tekort aan ….
Lees verder op de volgende pagina >
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Het BiologiQ Kenniscentrum

Nieuw in het Kenniscentrum:
Het Kenniscentrum is afgelopen maand uitgebreid met de
volgende publicatie (zie ook redactionele tekst hierboven):
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* Ed. MA Healthcare en EWMA,
Use of oxygen therapies in wound healing, Focus on
hyperbaric oxygen treatment. Journal of Wound Care, Vol
26, No 5, EWMA doc. 2017.

Vervolg > Steeds meer verpleegkundigen …
.. verpleegkundigen en verzorgenden zal dit echter zeker een
rol spelen. Zzp’ers zijn op korte termijn inzetbaar voor
nijpende vacatures en bewijzen daarmee hun nut op de
arbeidsmarkt.
Bron: nursing.nl

Nieuw
wondprotocol voor
Gelderse Vallei

plaatsvinden, maar werd een jaar uitgesteld in overleg met
de KNMG. De beroepsorganisatie wilde meer duidelijkheid
over de nieuwe voorwaarden. Deze komen er nu op neer dat
een arts met BIG-registratie minimaal 2080 uur werkervaring
in vijf jaar moet kunnen aantonen. Alleen werkzaamheden in
de individuele gezondheidszorg en binnen het werkveld van
artsen tellen daarvoor mee.
Bron: zorgvisie.nl

Congres agenda

Met enkele regionale zorgorganisaties ontwikkelde het
wondexpertisecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei één
gezamenlijk wondprotocol. Dit moet ervoor zorgen dat
patiënten ook thuis verzekerd zijn van dezelfde hoge
zorgkwaliteit als in het ziekenhuis.

Wondwaaier
Het Edese ziekenhuis heeft een polikliniek in Wageningen en
spreekuurlocaties in Barneveld en Veenendaal. Voor al deze
locaties voorziet het protocol in één universele aanpak van
de wondzorg, op basis van gedeelde kennis en uniforme
richtlijnen en werkwijzen. Om de kwaliteit en continuïteit
van de wondzorg te bevorderen, werken alle betrokken
wondzorgverleners op basis van een nieuw ontwikkelde
‘Transmurale Wondwijzer’ in waaiervorm. Hierin is snel te
vinden welke behandeling past bij welk type wond, op basis
van vaste criteria.
Bronnen: edesepost.nl, geldersevallei.nl

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

30 januari 2018, 15.00 – 20.45 uur
Symposium Samenwerken aan Infectiepreventie en
Wondzorg.
Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne Zorggroep en
TransmuraalNetwerk Midden-Holland
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.

22 en 26 februari 2018
Symposium ‘Samen in wondzorg’.
Werkgroep Transmuraal Project Wondzorg, ziekenhuis
Bernhoven e.a. Locatie: Bernhoven, Uden.

Nederland telt
18.000 artsen minder

20 maart 2018

Per 1 januari van dit jaar telt het BIG-register 18.000 minder
artsen, meldt het CIBG. Dit komt neer op ongeveer 20% van
de Nederlandse artsen. De daling is het gevolg van de
nieuwe eisen voor (her)registratie. Eerder al verloren 27%
van de verlos- en verpleegkundigen/fysiotherapeuten hun
BIG-registratie en 26% van de apothekers/tandartsen/
psychotherapeuten.

Symposium Wondinfecties: van FYSIOlogisch tot
PATHOlogisch. Maastricht UMC+
Locatie: Hotel Van der Valk, Maastricht.

22 maart 2018
V&VN Symposium: Zuurstof en wondgenezing.
Locatie: zalencentrum De Engel, Houten.

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing

Urencriterium
De opschoning van het bestand betekent dat Nederland nu
nog zo’n 72.000 geregistreerde artsen heeft. Sinds 1 januari
moeten artsen zich om de vijf jaar opnieuw laten registreren
in het BIG-register. Herregistratie voor deze beroepsgroep
had dus eigenlijk al per 1 januari vorig jaar moeten

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl
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