Totaalconcept in Actief Wond Management
BiologiQ biedt een uniek totaalconcept in wondmanagement,
gebaseerd op de laatste inzichten in de biologie van de
(complexe) wond. Met innovatieve Bio-Actieve
productoplossingen die elkaar onderling aanvullen en gericht
zijn op het stimuleren en ondersteunen van het eigen
regeneratief vermogen van het menselijk lichaam.
Zo dragen wij bij aan kortere behandeltijden en een betere
kwaliteit van leven voor de patiënt.
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Striktere regels
voor bestellen
maden voor LDT
Madentherapie
In verband met het van kracht worden van de Algemene
Verordening Gegevensverwerking (AVG) per 25 mei a.s.
kan BiologiQ alleen nog aanvragen/bestellingen voor
Biomonde maden accepteren die voldoen aan de nieuwe
privacy-regels. Dit betekent dat er geen namen van
patiënten meer mogen worden vermeld op de artsenverklaring, het bestelformulier of de vergoedingsaanvraag.

Artsenverklaring en bestel/aanvraagformulier
juist invullen
LDT Madentherapie mag in Nederland als niet-geregistreerd
geneesmiddel worden toegepast voor specifieke indicaties.
Daarom moet elke bestelling (door ziekenhuis/instelling) of
aanvraag voor vergoeding door de zorgverzekeraar
(poliklinische toepassing) een geldig ordernummer hebben
en vergezeld gaan van een volledig ingevulde
artsenverklaring. Alle drie de genoemde formulieren zijn
downloadbaar op de website van BiologiQ website
Om de privacy van de patiënt te waarborgen wil BiologiQ
geen gebruik meer maken van namen en herleidbare
gegevens.
Om die reden kan BiologiQ alleen nog bestellingen/
aanvragen accepteren waarop uitsluitend het
patiëntennummer en geboortejaar zijn vermeld.

LDT Madentherapie in de thuiszorgsituatie
Op grond van de AVG privacybepalingen kan BiologiQ ook
geen maden voor LDT Madentherapie meer bezorgen op het
huisadres van patiënten. Bestellingen voor gebruik in de
thuiszorgsituatie kunnen daarom alleen worden afgeleverd
op het adres van de instelling waarbij de patiënt onder
behandeling is.

Nieuwe privacyverklaring
De AVG vervangt de huidige Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en
geldt in alle landen van de Europese Unie.
Omdat de verordening is bedoeld om de
EU- burgers beter te beschermen tegen datamisbruik en de

macht van dataverzamelaars, gaat deze verder dan de WBP.
Tot de persoonsgegevens worden niet meer alleen
combinaties van naam, adres of telefoonnummer gerekend,
maar bijvoorbeeld ook IP-adressen en cookies. Daarnaast zijn
de voorwaarden voor de vergaring, opslag en aanwending
van data aan strenge regels gebonden. Bedrijven kunnen bij
overtreding van de regels (zelfs als deze onopzettelijk
plaatsvinden) boetes oplopen tot 4% van de jaaromzet of
maximaal 20 miljoen euro!
BiologiQ is goed voorbereid op de AVG en heeft inmiddels
een nieuwe ‘Privacyverklaring’ opgenomen op de website
www.biologiq.nl.
Bronnen: bmgrip.nl, adelmeijerhoyng.nl

AdvaCyn Gel:
kennismakingsactie
voor wondzorgprofessionals
Na een eerder kennismakingsaanbod
specifiek gericht op (mede)beslissers in
thuiszorgorganisaties, breidt BiologiQ de
actie rondom AdvaCyn uit naar een bredere
groep verleners van wondzorg. Nog tot en met 15 mei a.s.
kunnen deze kosteloos een sample AdvaCyn gel aanvragen,
om ervaringen mee op te doen in de eigen praktijk.

Voor alle wondzorgprofessionals
Het actie-aanbod geldt zowel voor intramurale en
poliklinische behandelaars als voor wondzorgverleners in de
thuiszorg. Sinds de introductie van de technologie achter
AdvaCyn, inmiddels bijna vijftien jaar geleden, heeft deze
zich als effectief bewezen in de wondbehandeling. Alle
AdvaCyn producten hebben een evidence-ondersteunde
bacteriedodende en ontstekingsremmende werking, in
combinatie met een stimulerend effect op de granulatie en
epithelialisatie. AdvaCyn is verkrijgbaar als (spoel)vloeistof,
spray en als gel en is bij uitstek geschikt voor wondbedpreparatie en de behandeling van complexe en/of
geïnfecteerde wonden. AdvaCyn gel is speciaal ontwikkeld
voor droge of matig exsuderende wonden. Daarnaast heeft
de gel een verwekend effect op necrose- of fibrineus
weefsel, wat het autolytisch debridement bevordert. Dit
effect wordt versterkt doordat de gel langer aan het
wondoppervlak hecht.
Lees verder op de volgende pagina >
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> Vervolg AdvaCyn kennismakingsactie..
Bent u in uw organisatie betrokken bij wondzorg aan
cliënten? Dan kunt u nog tot en met 15 mei a.s. gebruik
maken van dit kennismakingsaanbod. Bel 055 - 368 44 60 of
stuur een e-mailtje naar info@biologiq.nl en u ontvangt
gratis een set van 2 proefflacons (à 120 gram) AdvaCyn gel.
Of neem contact op met Willem Masker of Raymond van
Gerwen. Hun gegevens staan in het begeleidende
e-mailbericht bij deze nieuwsbrief.

Nederland
krijgt derde
wondzorgopleiding
In september van dit jaar gaat in Nieuwegein de derde
opleiding tot wondzorgverpleegkundige van start. De
éénjarige ‘Vervolgopleiding Wondverpleegkundige’ wordt
verzorgd door het dermatologisch opleidingscentrum UConsultancy.

Praktijkvaardigheden
Op dit moment kunnen verpleegkundigen die voor het
specialisme wondverpleegkunde kiezen alleen terecht in
Rotterdam (Erasmus MC) of Nijmegen (Radboudumc). Daar is
vaak geen plek genoeg om aan alle belangstelling te voldoen.
Er is dus duidelijk behoefte aan een extra opleidingsmogelijkheid. Op de kwaliteit van de nieuwe opleiding in
hartje Nederland zal worden toegezien door de Nederlandse
Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV). Als
dermatologisch onderwijsinstituut zal U-Consultancy iets
meer de nadruk leggen op dermatologie dan de Rotterdamse
en Nijmeegse opleiders. Naast dermatologen zullen echter
ook andere specialisten (waaronder vaatchirurgen) en
wondverpleegkundigen lessen verzorgen. De cursus voorziet
in 20 lesdagen en rond de 550 uur aan zelfstudie. In
tegenstelling tot de bestaande opleidingen zullen ook vijf
stagedagen deel uitmaken van het curriculum. Deze blijven
niet beperkt tot de eigen werkomgeving. Thuiszorgverpleegkundigen gaan ook stage lopen in het ziekenhuis en
andersom. Nóg twee verschillen: toetsen kunnen thuis online
worden afgelegd en er ligt extra nadruk op
praktijkvaardigheden. Er zal daarom veel worden geoefend in
frequent voorkomende handelingen als zwachtelen,
debrideren en wondfotografie. Inmiddels is accreditatie
aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V. De eerste
cursusdagen staan gepland voor 27 en 28 september a.s.
Bronnen: nursing.nl, uconsultancy.nl. Op laatstgenoemde site
is het inschrijfformulier voor de opleiding te downloaden.

Werkgroep wil
meer uniforme
aanpak wondzorg
De wondzorg in Nederland kan beter en goedkoper, vindt
vaatchirurg Robbert Meerwaldt (foto) van het MST Wond
Expertise Centrum (WEC) in Enschede. Hij is voorzitter van
de landelijke werkgroep die op 1 mei a.s. een nieuwe
kwaliteitsstandaard voorlegt aan de beroepsverenigingen.
Grootste probleem: de eerste- en tweedelijnszorg hanteren
niet dezelfde werkwijzen, waardoor er geen continuïteit is
in de behandeling.

Eén kwaliteitsstandaard
Nu al heeft twee procent van alle Nederlanders te maken
met een stagnerende wond. Dit aantal zal door vergrijzing en
de toename van vaat- en suikerziekte alleen maar stijgen. Er
is meer kennis en kunde nodig op wondzorggebied en alle
betrokken zorgverleners (eerste én tweede lijn) moeten
dezelfde methodes en normen aanhouden. Als voorbeeld
geldt het WEC, waarin het Medisch Spectrum Twente de
inbreng heeft gebundeld van (wond)verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten, vaatchirurgen, dermatologen en
plastisch chirurgen. Essentieel is daarbij dat deze nauw
samenwerken met huisartsen, thuiszorg en andere
extramurale zorgverleners. In Twente is dit integrale netwerk
inmiddels succesvol gebleken. Wonden genezen sneller,
waardoor patiënten eerder weer mobiel zijn. Daarnaast zijn
er besparingen doordat er minder complicaties optreden en
er minder verbandmateriaal nodig is. Deze kunnen volgens
een recent rapport oplopen tot 1.300 euro per patiënt. Zodra
de beroepsverenigingen de nieuwe Kwaliteitsstandaard
Wondzorg hebben geautoriseerd, kunnen zorgaanbieders
deze vanaf medio juni gaan implementeren. Daarvoor is wel
financieringsoverleg met de zorgverzekeraars nodig.
Bronnen: mst.nl, zorgvisie.nl

Hoe mesenchymale stamcellen
uit tandvlees de
wondgenezing
kunnen versnellen
Opnieuw een onderzoek om
antwoord te vinden op de vraag ‘waarom genezen wondjes
in de mond sneller dan andere wonden?’ Dit keer aan de
universiteit van Pennsylvania (VS), waar een researchteam
focuste op de rol die door tandvlees gegenereerde
stamcellen spelen in de wondgenezing. Ze blijken …
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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> Vervolg ‘Hoe mesenchymale stamcellen..’
.. minuscule zakjes (vesiculae) vol signaaleiwitten af te
scheiden, waaronder een ontstekingsremmend
signaalmolecuul IL-1RA.

Perspectief
Tandvleesweefsel geneest twee keer zo snel als gewonde
huid, met minder littekenvorming. Vermoedelijk heeft dit te
maken met eigenschappen van mesenchymale
(multipotente) stamcellen uit de gingiva, waarvan het
bestaan sinds 2009 bekend is. Mesenchymale stamcellen
verrichten veel van hun functies door het afgeven van
signaalmoleculen in extracellulaire vesiculae, maar het team
wilde weten waarin tandvleesstamcellen verschillen van
huidstamcellen. De eerste categorie blijkt over de hele linie
meer eiwitten te bevatten, waaronder IL-1RA dat actief is
tegen een ontsteking veroorzakende cytokine. Het verschil is
terug te voeren op een relatieve oververtegenwoordiging in
tandvleesstamcellen van een immuunregulerend eiwit Fas.
Bij proeven met muizen bleek afwezigheid of remming van
IL-1RA te resulteren in vertraagde heling van tandvleeswonden. De onderzoeksresultaten kunnen op termijn van
belang zijn voor de aanpak van stagnerende wonden bij
diabetespatiënten. Daarvoor is verder klinisch onderzoek
nodig, maar het team ziet veel perspectieven: “Deze cellen in
het tandvlees zijn niet moeilijk te oogsten, waardoor ze
ideaal zijn voor klinische toepassingen […] om littekenvorming tegen te gaan, de wondgenezing te versnellen en
zelfs om veel ontstekings- en auto-immuunziektes te
behandelen.”
Bron: sciencedaily.com. Artikel: Xiaoxing Kou et al, The
Fas/Fap-1/Cav-1 complex regulates IL-1RA secretion in
mesenchymal stem cells to accelerate wound healing. Science
Translational Medicine, 2018; 10. Zie voor een vergelijkbaar
onderwerp deze nieuwsbrief van oktober 2017.

Revamilbioloog
beantwoordt vragen over
medicinale honing
Onlangs legde BiologiQ een aantal vragen over de rol van
honing in de wondbehandeling voor aan Bfactory, de
producent van Revamil. Ze waren in de praktijk verzameld
door het team productspecialisten van BiologiQ en worden
hier beantwoord door Dr. Tineke Creemers, bioloog, medeoprichter en directielid van Revamil.

We weten dat honing werkt door de enzymen
daarin. Maar wat voor enzymen en welke
concentraties zijn bewezen effectief?
Goede vraag. Het gaat om het enzym glucose oxidase (GOX).
Dit is een enzym dat honingbijen aanmaken en aan de honing
toevoegen. In de honing is het enzym niet actief, dat wordt
het pas als de honing wordt verdund met een vloeistof. Dat
kan dus ook wondvocht zijn. Door die interactie wordt er een
geringe hoeveelheid waterstofperoxide gevormd. Die
concentratie ligt rond de 0,003%. Te laag om schade aan te
kunnen richten aan herstellend weefsel, maar nog altijd hoog
genoeg om bacteriën te doden.

Wat is Bee defensin-1 en wat doet het?
Bee defensin-1 is een peptide die ook door de honingbijen
wordt aangemaakt. Het heeft een anti-bacteriële werking. De
bijen produceren het waarschijnlijk aan om hun omgeving
vrij te houden van bacteriën. In de natuur komen veel van
zulke peptiden voor, o.a. in kiemende zaden. Deze zouden
anders in een vochtig milieu heel snel gaan schimmelen.

Hoe meer honing hoe beter, hoor je wel eens.
Klopt dat?
Nee, dat lijkt mij niet verstandig of zinvol. Een grote
hoeveelheid honing in de wond betekent ook dat de kans op
pijn toeneemt. Het is ook niet praktisch, omdat het surplus
aan honing uit het wondverband kan lekken. Maar
belangrijker: het is niet effectief, want juist bij een lagere
dosering krijgt de honing de kans om voldoende te
verdunnen met wondvocht en komt de productie van
waterstofperoxide op gang. Daarom bevat Revamil
Melginate alleen honing in het centrale deel van het
wondverband. En zo zorgt het niet-geïmpregneerde alginaat
voor voldoende absorptiecapaciteit.

Klopt het verhaal dat Revamil ‘de bloedsuikers
verhoogt’?
Nou, nee. Er is mij geen enkel onderzoek bekend waaruit zou
blijken dat het aanbrengen van honing op een wond de
bloedsuikerspiegel verhoogt. Dat diabetespatiënten bij
gebruik van medicinale honing hun bloedsuikerspiegel extra
moeten controleren lijkt mij dan ook volstrekt onnodig.

Je hoort wel eens dat de Revamil in de
Melginate gaat ‘lopen’. Waarom is dat?
Dat is juist een teken dat het wondverband werkt zoals het
hoort. Het betekent namelijk dat de honing verdund wordt
door het wondvocht en dus vloeibaarder wordt. Dat is juist
goed voor de wond, want het betekent dat de productie van
de werkzame stof waterstofperoxide op gang komt, zie de
vraag hierboven.
Lees verder op de volgende pagina >
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Maar volgens de LHV gaat dat niet ten koste van de zorg voor
diabetespatiënten, omdat arts en praktijkondersteuner altijd
‘een kort lijntje’ houden.
Bronnen: ad.nl, skipr.nl, wcs.nl

> Vervolg ‘Revamil-bioloog beantwoordt vragen..’

Kun je ook honing ‘uit de winkel’ gebruiken voor
de wondgenezing?
Nee, dat raad ik sterk af. Deze honing is waarschijnlijk niet
afkomstig van bijenvolken die onder gecontroleerde
condities worden gehouden. Het product is dus niet
gestandaardiseerd en kan bacteriën, gisten of residuen van
bestrijdingsmiddelen bevatten. Ook is er absoluut geen
garantie voor effectiviteit. Deze honing kan zelfs helemaal
géén enzymen bevatten en dus geen enkele werkingskracht
hebben. Er is echt een enorm verschil met Revamil; dat is
‘medical grade’ honing, gestandaardiseerd, dus met een
altijd gelijk en hoog enzymgehalte, lage pH en vrij van
bacteriën, gisten, schadelijke residuen, antibiotica en zware
metalen. Kort gezegd: voor Revamil producten wordt 100%
zuivere en werkzame honing gebruikt. Dat is gewone honing
uit de winkel niet.

Jaarlijks
gesprek
diabetespatiënthuisarts komt er vaak niet van
Samen met ziekenhuis Rivierenland en andere
zorgverleners heeft zorgverzekeraar Menzis de organisatie
van de wondzorg in de regio opnieuw gestructureerd. Alle
partijen werken nu samen in een nieuw Wondexpertise
Netwerk (WEN), om zo patiënten betere wondzorg te
bieden en de zorgkosten te verlagen.

Alertere opstelling van de huisarts
De meeste diabetespatiënten zien wel regelmatig een
praktijkondersteuner voor controle of behandeling. Deze
hebben echter lang niet altijd voldoende kennis over de
verzorging van complexe wonden, of over medicatie, stelt de
Diabetesvereniging. Daardoor kunnen patiënten te lang
doorlopen met een stagnerende wond, of wordt niet tijdig
gesignaleerd dat bepaalde medicijnen (diabetespatiënten
gebruiken er soms wel vijf tegelijk) niet goed samengaan.
Daarom is die voorgeschreven jaarlijkse check bij de huisarts
zo belangrijk. Eerder dit jaar had de vereniging ook al kritiek
op huisartsen, omdat deze te laat in actie zouden komen om
amputaties van tenen, voeten of onderbenen te voorkomen.
Volgens een aantal hoogleraren en ziekenhuisspecialisten
zou een alertere opstelling van de huisarts het huidige aantal
amputaties van rond de 2.500 per jaar kunnen terugdringen
tot 1.500. De Landelijke Huisartsvereniging (LHV) beroept
zich op de hoge werkdruk, die voor veel huisartsen juist
aanleiding was om een praktijkondersteuner aan te nemen.

Rivierenland krijgt
Wondexpertise
Netwerk
Samen met ziekenhuis Rivierenland en andere
zorgverleners heeft zorgverzekeraar Menzis de organisatie
van de wondzorg in de regio opnieuw gestructureerd. Alle
partijen werken nu samen in een nieuw Wondexpertise
Netwerk (WEN), om zo patiënten betere wondzorg te
bieden en de zorgkosten te verlagen.

Vroegsignalering
Tijdig aan de bel trekken maakt een snellere start mogelijk
van effectieve behandeling. Het eerste doel van het WEN is
dan ook om complexe wonden eerder te laten signaleren
door de huisarts of wijkverpleegkundige. Deze leggen in een
vroeg stadium patiëntinformatie en goede wondfoto’s voor
aan verpleegkundig specialisten. Deze stellen de diagnose,
maken het behandelplan, instrueren het thuiszorgteam en
monitoren de voortgang. De patiënt wordt zoveel mogelijk
thuis door het wijkteam geholpen, onder regie van de
huisarts. De nieuwe aanpak biedt duidelijk voordelen.
Hoewel pas enkele maanden oud, zien de behandelaars nu al
wonden sneller genezen dan gemiddeld. Patiënten zijn
positief omdat ze overwegend thuis zorg krijgen, maar dan
wel van een echte wondspecialist. Dat geeft vertrouwen,
maar maakt hen ook ontvankelijker voor leefstijladviezen.
Bronnen: skipr.nl, wcs.nl

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

8 mei 2018
Nursing Wondzorgcongres.
BiologiQ is uitgenodigd om tijdens het congres een
presentatie te houden over Larval Debridement Therapy
(LDT, Madentherapie). Onder de titel De ‘mini-chirurgen’
gaat Willem Masker (product specialist bij BiologiQ) in op
vragen als ‘Wat zijn maden?’, ‘Wat is het werkingsmechanisme van madentherapie’ en ‘Toepassingsvormen en
indicaties bij madentherapie’.
Locatie: De Reehorst, Ede.

31 mei 2018
Symposium Regionaal Wond Netwerk Rotterdam.
Locatie: Albert Schweitzer Dordwijk, Dordrecht.

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing
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