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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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BiologiQ voldoet 
volledig aan AVG 
 

Sinds 25 mei jl. is de Algemene 
Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. 
BiologiQ ondernam tijdig alle stappen die nodig zijn om te 
voldoen aan de nieuwe privacyregels. In het kader daarvan 
wijzen we u erop dat u zich te allen tijde kunt afmelden 
voor deze nieuwsbrief (al vinden we het natuurlijk fijner als 
u hem wilt blijven ontvangen). De aangepaste 
privacyverklaring vindt u op www.biologiq.nl. 
 

Herinnering: geen namen/adressen van 
patiënten meer op bestellingen 
Tevens herinneren we u er nog even aan dat op bestellingen 
en aanvragen voor vergoeding voor LDT maden geen namen 
of adressen van patiënten meer mogen voorkomen. BiologiQ 
kan alleen nog bestellingen/aanvragen verwerken waarop 
uitsluitend het patiëntennummer en het geboortejaar van de 
patiënt zijn vermeld. Om dezelfde reden kunnen bestellingen 
ook niet meer worden uitgeleverd op het adres van 
individuele patiënten, maar alleen nog op het adres van de 
instelling waar de patiënt onder behandeling is. 

 

EWMA 2018: 
innovatieprijs 
voor Granulox  
Tijdens EWMA 2018 ontving SastoMed, 
makers van Granulox, de derde Annual 
Advanced Wound Care Innovation Award. 
Deze gezamenlijke innovatieprijs van de 
EWMA-organisatie en Alira Health werd uitgereikt na 
afloop van het Advanced Wound Care Innovation 
Symposium, een onderdeel van het 28e jaarlijkse congres 
van de European Wond Management Association. Dit vond 
plaats van 9 tot en mei 11 mei jl. in het Poolse Krakau. 

Échte innovatie 
In de aanloop naar het congres was een shortlist van vier 
kandidaten opgesteld, waarvan SastoMed (gevestigd in 
Georgsmarienhütte, Duitsland) er één was. Tijdens het 
symposium kregen vertegenwoordigders van deze laatste  

 

 

vier de gelegenheid hun innovatieve product te presenteren. 
Namens SastoMed verzorgde Michael Sander, Managing 
Partner en mede-uitvinder van Granulox, de presentatie. Hij 
ging daarbij in op de rol van hemoglobine als zuurstofdrager 
en -verspreider in de wond om hypoxie tegen te gaan en 
zodoende de wondgenezing op gang te brengen en te 
houden. Michael benadrukte drie belangrijke voordelen van 
Granulox: de aanzienlijke vermindering van genezingstijden 
en pijnbeleving, een significante besparing op de 
behandelingskosten en het grote gebruikersgemak. De jury 
was onder de indruk van dit ‘sterke geheel van pluspunten’ 
en noemde Granulox ‘een echte innovatie op 
wondzorggebied’ en een verdiende winnaar van deze nog 
jonge, maar nu al prestigieuze award. 

Bronnen: alirahealth.com, ewma.org, nieuwsbericht 
SastoMed 

 
  Zomeractie Aldanex  
 op www.aldanex.nl 
 

Tijdens de warme zomermaanden is er altijd een verhoogd 
risico op vochtletsel, dus ook op luieruitslag. Daarom is juni 
actiemaand voor bezoekers van www.aldanex.nl 
(luieruitslag.nl), de website waar de ‘gewone’ consument 
terecht kan voor het bestellen van Aldanex, het eigen merk 
barrièrecrème van BiologiQ, en van Revamil Balm wondzalf. 
 

Geen verzendkosten 
BiologiQ directeur Hans Willemsen legt uit: “Onze Aldanex-
site is alweer een paar jaar in de lucht. Oorspronkelijk 
richtten we ons alleen op ouders van baby’s met luieruitslag, 
omdat bij proefgebruik op de kinderafdelingen van 
ziekenhuizen was gebleken dat Aldanex ook heel effectief is 
bij de behandeling en preventie van luierdermatitis. Intussen 
hebben ook veel ouderen en hun mantelzorgers Aldanex 
ontdekt als effectief middel tegen IAD. Voor beide 
gebruikersgroepen willen we in deze warme periode iets 
extra’s doen. Daarom berekenen we bij bestellingen in juni 
geen verzendkosten. Dit voordeel komt bovenop de sterk 
verlaagde prijzen van de verschillende voordeelpakketten die 
we op de site aanbieden.” 

Voor meer informatie kijk op www.aldanex.nl of 
www.luieruitslag.nl 

                                         Lees verder op de volgende pagina > 



 
 
 
 
 
 

BIOLOGIQ   •   Watermanstraat 72   •   7324 AK  Apeldoorn - NL 

T  +31(0)55 368 44 60    •    F  +31(0)55 368 44 66    •   E  Info@BiologiQ.nl    •   I  www.BiologiQ.nl 

Veilige oplossingen voor Wondgenezing 
en Infectiebestrijding 

 

BiologiQ Nieuwsbrief Mei-Juni 2018 

 

Nationaal 
Wondzorgdebat: 
hoe ziek of gezond 
is onze wondzorg? 
 

Op 12 juni a.s. organiseren het 
Nederlands Tijdschrift voor 
Wondzorg en Saffier creatieve communicatie het Nationaal 
Wondzorgdebat in Kasteel De Vanenburg, Putten. Het 
thema is Hoe ziek of gezond is onze wondzorg? Tijdens het 
debat wisselen wondzorgprofessionals ideeën en 
standpunten uit met vertegenwoordigers van 
zorgverzekeraars, overheden, patiëntenorganisaties en 
andere geïnteresseerden. 
 

Meer bekendheid voor de wondprofessional 
De discussie wordt gevoerd aan de hand van twaalf 
confronterende stellingen, waarop de diverse partijen 
vervolgens kunnen inschieten. Met als doel de wondzorg te 
verbeteren en méér bekendheid te genereren voor de 
wondzorg als aparte discipline. Al is de wondzorg helaas nog 
geen apart specialisme in ons land: de regie is meestal in 
handen van de vaatchirurg, dermatoloog, plastische chirurg 
of andere specialist. 

Door o.a. de vergrijzing en de opkomst van diabetes type II 
krijgen steeds meer mensen te maken met ernstige niet of 
nauwelijks genezende wonden. Op dit moment kampt al een 
half miljoen Nederlanders daarmee en dat aantal zal nog 
verder toenemen. Veel van hen weten zelf niet de weg naar 
de wondprofessional te vinden, of weten zelfs niet van diens 
bestaan, zodat ze er ook niet naar vragen. Hierin verandering 
brengen is één van de doelstellingen van het debat, naast het 
bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking in de 
wondzorg en het beter onder de aandacht brengen van het 
probleem bij zorgverleners in de eerste lijn, zorgverzekeraars 
en overheden. 

Voor meer informatie: www.studiosaffier.nl 
 

 

SastoMed publiceert 
update Granulox 
studies 
SastoMed greep EWMA 2018 aan om het 
meest recente overzicht van 
vergelijkende studies over de inzet van 
Granulox bij de behandeling van diverse 
niet of slecht helende wonden te presenteren. Voor diverse  

 
 
 
 
categorieën moeilijk genezende wonden komen met 
Granulox aangevulde therapieën hierin naar voren als het 
meest kansrijk voor een doorbraak.  
 

Combi met Granulox biedt hogere genezingskans 
De resultaten in dit actuele overzicht vormen onder meer de 
neerslag van een intensief programma van retrospectieve 
‘cohort evaluations’ in een groot Brits ziekenhuis. Per 
wondtype (overwegend diabetische voet en stagnerende 
wonden met veel beslag) werden telkens groepen 
geselecteerd van bij aanvang goed vergelijkbare patiënten. 
Elke groep (in omvang variërend van 40 tot 200 personen) 
werd steeds verdeeld in een controlegroep die de standaard 
wondbehandeling bleef ontvangen en een groep patiënten 
bij wie de standaardbehandeling werd aangevuld met 
regelmatige toediening van Granulox. Alle groepen werden 
gevolgd over een periode van zes maanden. In alle gevallen 
verliep de wondgenezing in de Granuloxgroepen significant 
veel sneller dan in de controlegroepen. De resultaten zijn 
inmiddels in diverse wetenschappelijke uitgaven 
gepubliceerd; deze artikelen worden in het overzicht 
eveneens vermeld. Ook staan hierin resultaten van 
vergelijkende studies naar de effecten van verschillende 
zuurstoftherapieën voor wondbehandeling, waaronder 
plaatselijke toediening van Granulox. Ook dan blijkt Granulox 
veruit de beste kansen op wondgenezing te bieden 
(bijvoorbeeld met Granulox 270% hoger dan met alleen de 
standaard therapie, tegenover 68% voor hyperbarische 
zuurstoftherapie).  
 

De gepubliceerde resultaten zijn onderdeel van een 
voortgaand internationaal studieprogramma; op dit moment 
worden er onderzoeken uitgevoerd of geëvalueerd in het 
Verenigd Koninkrijk, Portugal, Italië, Azië en de VS. SastoMed 
zal ook hiervan t.z.t. een update uitbrengen. 
 

Granulox. Update on evidence and science is inmiddels te 
raadplegen in het Granulox Kenniscentrum op de BiologiQ 
website www.biologiq.nl. 

 
Na EWMA: GLOBIAD ook op 
WCS Hands-on 2018 

GLOBIAD is in opmars. Na de introductie tijdens EWMA 
vorig jaar, in Amsterdam, stond het nieuwe 
classificatiesysteem voor incontinentiegerelateerd 
vochtletsel ook prominent op het programma van EWMA 
2018, in Krakau. En tijdens het tweedaagse Hands-On 
seminar van WCS Acadamy (op 14 en 15 juni a.s. in 
Rotterdam) is één van de sprekers Prof. Dr. Dimitri 
Beeckman, de grote naam achter de ontwikkeling van 
GLOBIAD. 
                                         Lees verder op de volgende pagina > 
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Nieuwe standaard voor IAD 
GLOBIAD staat voor ‘Global IAD Categorisation Tool’ en  
is ontwikkeld aan de universiteit van Gent door Prof. 
Beeckman, in samenwerking met een panel van internatio-
nale wondzorgexperts. Zij kozen bewust voor de term 
‘categorie’ in plaats van ‘fase’ of ‘graad’, om een zo objectief 
mogelijke visuele rapportage van vochtletsel mogelijk te 
maken (dus zonder een uitspraak over progressie/ stagnatie 
te doen). Beeckman definieert IAD (Incontinence Associated 
Dermatitis) als: “Een huidletsel veroorzaakt door aanwezig-
heid van urinaire/fecale incontinentie”.  

IAD wordt dus niet veroorzaakt door druk- of schuifkrachten, 
al kan frictie door bedlinnen of incontinentiemateriaal wel 
een rol spelen bij IAD. Prof. Beeckman, één van de weinige 
internationale experts op IAD-gebied, legt uit hoe het zit: 
“Een gezonde huid heeft ‘dakpannen’ (corneocyten), 
voorzien van vrije vetzuren die vocht vasthouden en voor 
bescherming zorgen. Bij IAD verweken de corneocyten, de 
vrije vetzuren die het vocht moeten vasthouden komen vrij. 
Dat noemen we transdermaal vochtverlies. Het gevolg is dat 
de huid-barrière beschadigd raakt. Die aantasting van de 
huidbarrière leidt uiteindelijk tot het ontstaan van IAD.”  

Tool voor eenduidig rapporteren 
Productspecialist Willem Masker is bij BiologiQ de expert op 
het gebied van IAD. Hij ziet in GLOBIAD een welkome 
aanvulling op de bestaande benadering van het probleem: 
“Eindelijk is er nu ook voor IAD een werkbare en internatio-
naal geaccepteerde classificatie, zoals die al langer bestaat 
voor decubitus. Deze nieuwe indeling in vier categorieën 
maakt het makkelijker om de verschillende vormen van IAD 
van elkaar te onderscheiden op basis van nauwkeurige 
visuele inspectie en beschrijving. Zo wordt bijvoorbeeld een 
duidelijker verschil gemaakt tussen intacte en defecte huid. 
Ook bij intacte huid kan namelijk sprake zijn van infectie; dat 
ontbrak in de oude indeling. Daarnaast is GLOBIAD bewust 
ontwikkeld als tool om eenduidiger over vochtletsel te 
rapporteren – ook in internationaal verband. Het is dan ook 
hard op weg om inderdaad een ‘globale’, dus wereldwijde 
standaard te worden. Wij gebruiken hem in ieder geval zelf al 
in onze eigen presentaties over vochtletsel en mogelijke 
therapieën.” 

Bronnen: wcs.nl, wcict2018.com, biblio.ugent.be, interne 
presentatie BiologiQ. 
 

 
 

 

 
‘Goede’  
bacterieën  
helpen immuun-  
systeem bij wondgenezing 
 

Bepaalde ‘goede’ bacteriën op de huid van laboratorium-
muizen werken samen met het immuunsysteem tegen 
‘foute’ (ziekteverwekkende) bacteriën en bevorderen de 
wondgenezing. Dit concluderen wetenschappers van het 
Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases, onderdeel van het NIH (National Institutes of 
Health) in Bethesda (MD).  
 

T-cellen 

Net als mensen en andere zoogdieren worden muizen 
bewoond door grote en diverse populaties microben, die 
tezamen het microbioom vormen. De aanname is dat dit 
verschillende nuttige functies vervult. Er is echter nog weinig 
bekend over de interactie van deze onschadelijke bacteriën 
met het immuunsysteem. 

Om meer te weet te komen keken de NIAID-onderzoekers 
hoe immuuncellen van muizen reageerden op 
Staphylococcus epidermis, een bacterie die vaak voorkomt op 
menselijke huid, maar als regel geen ziekte-bedreiging vormt. 
Tot hun verbazing leken de immuuncellen de bacil te 
‘herkennen’ door middel van evolutionair ‘oude’, zogenaam-
de niet-klassieke MHC moleculen. Ze reageerden daarop met 
de productie van ongebruikelijke T-cellen, die normaal 
geassocieerd worden met weefselherstel en antibacteriële 
bescherming. Werd de muizenhuid echter blootgesteld aan 
ziekteverwekkende bacterieën, dan reageerden ze met de 
aanmaak van klassieke MHC moleculen, die aanzetten tot de 
productie van T-cellen om een ontstekingsreactie te weeg te 
brengen. In een volgende fase werden biopsieën genomen 
van twee groepen muizen; de eerste groep was gedurende  
5 dagen gekoloniseerd geweest door de goedaardige  
S. epidermis, de tweede niet. De muizen in de laatste groep 
vertoonden sneller en beter weefselherstel op de bescha-
digde plek en hadden minder ontstekingsverschijnselen.  

Het team wil nu testen of niet-klassieke MHC moleculen ook 
op andere zoogdieren (inclusief mensen) een vergelijkbaar 
mechanisme vertonen. Wat de onderzoekers voor ogen staat 
is deze kennis zo mogelijk te gebruiken voor een nieuwe 
aanpak van huidverwondingen en andere 
weefselbeschadigingen.  
 

Bron: sciencedaily.com. Artikel: Linehan JL et al, Non-classical 
Immunity Controls Microbiota Impact on Skin Immunity and 
Tissue Repair. Cell, 2018. 

                                         Lees verder op de volgende pagina > 
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Nieuw in het Kenniscentrum: 

Het Kenniscentrum op www.biologiq.nl (-> 
Kenniscentrum) is afgelopen maand uitgebreid met de 

volgende publicatie (zie ook redactionele tekst hierboven): 
 

Granulox. Update on evidence and science.  
SastoMed, 2018. 

Het  BiologiQ Kenniscentrum 
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Record aantal 
diploma’s 
verpleegkunde   
 

In het studiejaar 2016-2017 
behaalden 9.400 Nederlanders een 
mbo- of hbo-diploma verpleegkunde. Dat waren er 
anderhalf keer zoveel als in 2007, meldde het Centraal 
Bureau voor de Statistiek vorige maand. Vooral sinds 2012 
stijgt het aantal afgestudeerden sterk. 

En méér blijvers 
Jaarlijks worden er iets meer mbo-diploma’s verpleegkunde 
uitgereikt dan hbo-v diploma’s. In 2016-2017 was de 
verhouding 56 : 44, tegen 60 : 40 tien jaar eerder. Wat niet 
veranderde: vrouwen waren en zijn sterk in de meerderheid. 
Een andere trend volgens het CBS is dat een steeds hoger 
percentage afgestudeerden daadwerkelijk als verpleegkun-
dige werkzaam blijft. Van de lichting 2005-2006 stond 83% 
van de gediplomeerden in 2016 ingeschreven in het BIG-
register, tegenover 93% van de lichting 2015-2016. Of de 
toename voldoende is, blijft de vraag. Bij ongewijzigd beleid 
dreigt nog steeds een tekort in de zorg van tussen de 
100.000 en de 125.000 medewerkers. 

Bronnen: cbs.nl, zorgvisie.nl 

 

Brits 
diabetes-
magazine 
pleit voor 
nieuwe 
aanpak voetzorg 
 

De aanpak van diabetische voet kan sterk worden 
verbeterd door veranderingen in de bestaande ‘zorgpaden’, 
is de stelling in een recent artikel in het Britse tijdschrift 
Diabetes Times. De redactie verwijst hiervoor naar een 
wetenschappelijk artikel in het blad van de American 
Diabetes Association, gebaseerd op uitgebreid onderzoek. 

Multidisciplinair 
Hoewel er de laatste 25 jaar veel is verbeterd op wondzorg-
gebied, blijft de diabetische voet een grote kopzorg voor 
gezondheidszorgorganisaties over de hele wereld. Patiënten  

 

 

 

 

 

bij wie een ulcus aan de voet wordt vastgesteld hebben een 
5-jaarsoverlevingskans van 50 tot 60 procent; dat is minder 
dan bij veel vaak voorkomende kankersoorten! Een team van 
Britse en Amerikaanse onderzoekers boog zich over het 
probleem. Om te beginnen stellen ze vast dat er relatief 
weinig ‘evidence base’ is over de diabetische voet, die voor 
veel medische onderzoekers en zorgprofessionals een blinde 
vlek lijkt te zijn. Hun eerste aanbeveling was dan ook: 
investeer in hoogwaardige klinische trials om een betere  
‘bewijsbasis’ te leggen onder de standaard klinische zorg. Op 
basis daarvan moeten richtlijnen worden geformuleerd voor 
alle betrokken behandelaars.  

Een tweede aanbeveling betreft een structurele verbetering 
van de relevante zorgpaden, gebaseerd op vroegtijdige 
evaluatie door een multidisciplinair behandelteam, gevolgd 
door gestructureerde monitoring tijdens het vervolgpad. Een 
soortgelijke aanpak dus als in Nederland al wordt gevolgd 
door het Wond Expertise Centrum van het MST in Twente. 
De eindconclusie van het Brits-Amerikaanse team: ‘Voetzorg 
moet veranderen van een diabetes subspecialisme naar een 
diabetes superspecialisme’. 

Bronnen: wcs.nl, diabetestimes.co.uk, 
care.diabetesjournals.org 

 

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

13 september 2018 
Symposium ‘Onomwonden over wonden’. 
Radboud umc. Locatie: Radboud umc, Nijmegen. 

14 september 2018 
Het Verpleegkundig College.  
Productspecialisten van BiologiQ zullen hier een presentatie 
geven over IAD. Locatie: Aristo, Utrecht. 

27 september 2018 
Symposium Wondzorg, con2pro. 
Programma en locatie volgen. 

 

 

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing 
 

 

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl  

met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties 

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality. 

http://www.biologiq.nl/

