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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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Wondzorg Congres: BiologiQ 
productspecialist bespreekt LDT 
 

Tijdens het door Nursing georganiseerde 
Wondzorg Congres op 11 december in 
Eindhoven houdt Willem Masker diverse 
presentaties over Larval Debridement 
Therapy (LDT). De BiologiQ productspecialist 
doet dit op uitnodiging van de organisatie, 
na sterk bezochte workshops tijdens het 

Wondzorg Congres in Ede, afgelopen mei. 
 

Biologisch debridement 

In Ede bleek al dat verpleegkundigen veel belangstelling 
hebben voor LDT. In zijn presentatie belicht Willem de 
nieuwste inzichten in hoe LDT precies werkt en waarom het 
een effectieve vorm van biologisch debridement is. Ook 
demonstreert hij op welke wijze de maden worden 
aangeleverd en in situ aangebracht moeten worden. 
 

Presentatie vochtletsel 
Overigens is LDT niet het enige onderwerp waarover Willem 
regelmatig als spreker optreedt. Op 14 september jl. was hij 
-eveneens op uitnodiging van de organiserende Mark Two 
Academy- te gast bij het Verpleegkundig College Wondzorg 
bij ouderen in Utrecht. Hier gaf hij een uitgebreide 
presentatie over vochtletsel als bedreiging voor de ouder 
wordende huid. Daarbij benadrukte hij hoe belangrijk het is 
om tijdig de verschillen tussen de verschillende vormen van 
vochtletsel te herkennen. Alleen zo kan de juiste behandeling 
worden gekozen om de gevolgen van onder meer decubitus, 
smetten (intertrigo) en IAD (Incontinence Associated 
Dermatitis) effectief aan te pakken. Uiteraard ging Willem 
ook in op de rol die Aldanex hierin kan spelen en waren er 
voor de deelnemers samples beschikbaar voor een nadere 
kennismaking met het product. 

Als gespecialiseerde aanbieder van bio-actieve wondzorg- 
oplossingen vindt BiologiQ het belangrijk om naast alleen 
‘producten’ ook de door onze mensen opgedane kennis en 
ervaring te delen met wondzorgprofessionals in het veld. 
Bent u voor een workshop of ander wondzorggerelateerde 
bijeenkomst geïnteresseerd in een presentatie door één van 
onze productspecialisten, belt u dan BiologiQ op 055-368 44 
60, of mail naar info@biologiq.nl. U kunt ook rechtstreeks 
contact opnemen met de BiologiQ productspecialisten Willem 
Masker (willem@biologiq.nl) of Raymond van Gerwen 
(raymond@biologiq.nl). 

 
     

Herhaling: 

AdvaCyn® Gel  
nu met twee 
spuitmonden 
 

Door de vakanties is dit bericht uit 
onze vorige nieuwsbrief niet overal 
doorgedrongen. Daarom deze 
herhaling. De 120-grams flacons 
AdvaCyn gel worden nu geleverd met twee spuitmonden: 
één om de inhoud in sprayvorm op de wond te kunnen 
spuiten en één om desgewenst een hoeveelheid gel in vaste 
vorm te kunnen aanbrengen. 

Altijd eerst SCHUDDEN 

De gelspuitmond wordt voortaan meegeleverd omdat het 
voor sommige toepassingen effectiever kan zijn de gel dikker 
aan te brengen. Deze spuitmond dient voor gebruik 
ontgrendeld te worden door deze een kwart slag te draaien. 
BiologiQ herinnert gebruikers er met klem aan om, ongeacht 
de wijze van applicatie (spray of vast), de flacon AdvaCyn gel 
vóór gebruik goed te schudden. 

 

Nieuwe cases: LDT bij 
doorligwond en ulcus cruris 
 

Van Biomonde, fabrikant van de steriele larven voor LDT, 
ontving BiologiQ twee goed gedocumenteerde nieuwe 
cases uit de Britse wondzorgpraktijk (NHS). Beide zijn 
inmiddels toegevoegd aan het BiologiQ online 
Kenniscentrum. 

Stagnatie snel doorbroken 
De eerste case betreft een vrouw van 80 die na een val  
30 uur op de vloer had gelegen, wat had geresulteerd in een 
diepe decubituswond op de linker heup. Behalve comor- …  
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Vervolg: Nieuwe cases LDT… 

… biditeit (waaronder diabetes type 2) was er nog een 
complicatie. Als praktiserend Jehovagetuige wees zij 
bloedtransfusies categorisch af, waardoor chirurgisch 
debridement van de inmiddels genecrotiseerde wond 
(oppervlak: 10 x 4,5cm) een te riskante optie was. In overleg 
werd gekozen voor LDT. Compleet debridement werd al na  
3 Biobag-applicaties bereikt. In de tweede case ging het om 
een 67-jarige vrouw met een stagnerende ulcus cruris. Om 
de bioburden en hypergranulatie te reduceren koos het 
behandelteam voor LDT. Al na vier dagen was duidelijk 
sprake van wondgenezing en granulatie. De hoeveelheid 
wondbeslag was zelfs zo sterk teruggebracht, dat een 
tweede Biobag niet meer nodig werd gevonden. 

 

BiologiQ medewerker zet zich 
in voor kinderen in Gambia 

 

Onlangs doneerde BiologiQ een hoeveelheid Aldanex Skin & 
Incontinent Cleanser en Aldanex Skin Protectant 
(barrièrecrème) aan de stichting Gambia Child in 
Nieuwendijk (Nbr). Het idee kwam van Raymond van 
Gerwen, die sinds januari als product-specialist in dienst is 
bij BiologiQ. Hij legt uit waarom hij warm loopt voor dit 
goede doel. 
 

Kleinschalig, maar effectief 

Raymond: “Onlangs kwam ik weer in contact met een jaar-
genoot van mijn hbo-v opleiding. Zij werkt nu als 
verpleegkundige in het Amphia ziekenhuis in Breda. Samen 
met haar zus zet zij zich al langer in voor deze stichting, 
onder andere door geld en spullen in te zamelen. Gambia 
Child is een Nederlandse charitatieve organisatie, die 
kansarme gehandicapte kinderen in Gambia helpt met 
kleinschalige, één op één hulp. De medewerkers zijn allemaal 
vrijwilligers. Ze zorgen voor aandacht, kleding, hulpmiddelen 
en schoolgeld, allemaal vanuit de gedacht dat ook kleine 
bedragen grote impact kunnen hebben op het leven van 
deze kinderen. Ondertussen haalt Gambia Child nu al zoveel 
op, dat er wel twee keer per maand een zending van rond de 
30 flinke dozen richting Gambia gaat. Daar zit veel kleding bij,  

 

 

 

die de kinderen of zélf kunnen dragen, of kunnen verkopen. 
Daarnaast helpt de stichting ook met medische zorg. Laatst 
wisten ze bijvoorbeeld voor één kind een prothese te vinden 
in Nederland. Die werd helemaal aan haar aangepast, zodat 
ze weer mobiel was en naar school kon.  

Geen strijkstok 

Een enthousiaste Raymond vervolgt: “Juist dat kleinschalige 
spreekt mij enorm aan. Maar ook dat al het opgehaalde geld 
en alle spullen écht bij de kinderen terecht komen. Dus geen 
goed betaalde vaste medewerkers of duur kantoor, waar dan 
een groot deel van de donaties aan op gaan. Als vrijwilligers 
van de stichting naar Gambia moeten om te controleren of 
alles goed gaat en om nieuwe kinderen aan te nemen, 
betalen zij de reis en het verblijf uit eigen zak. Met andere 
woorden: ze doneren zélf ook, dat is juist wat ik zo sympa-
thiek vind. Gelukkig vond de directie van BiologiQ dat ook. 
Die doneerde onmiddellijk een flinke voorraad Aldanex en 
AdvaCyn. Die kunnen de dokters en kliniekjes ter plaatse 
mooi gebruiken om betere wondzorg aan de kinderen te 
bieden. Veel gehoorde reactie van verpleegkundigen hier, die 
bezorgd zijn over de verspilling in de zorg: ‘zou dat niet een 
mooie bestemming zijn voor overtollige voorraden in 
ziekenhuizen, groothandels of bij de fabrikanten?’ Zelf vind ik 
Gambia Child bij uitstek een charity waar wij als zorgprofes-
sionals iets voor zouden moeten doen.” Het is duidelijk dat 
Raymond hoopt dat zijn initiatief navolging krijgt. 

Meer informatie (ook over hoe bij te dragen) is te vinden op 
www.gambiachild.nl 

 

Verband tussen 
nachtrust en tempo 
wondheling bij 
diabetici   
 

Vorige maand publiceerden researchers aan de Universiteit 
van Tennessee (Knoxville, VS) de resultaten van een 
onderzoek naar een mogelijk verband tussen de snelheid 
van wondgenezing bij diabetische muizen en slaapgebrek. 
Het lijkt erop dat een verstoorde nachtrust de wondgene-
zing bij obese muizen met diabetes type 2 ernstig vertraagt. 

Slaapstoornissen remmen heling 

Voor het experiment kreeg een groep muizen met 
overgewicht en kenmerken van diabetes type 2 onder 
verdoving een kleine chirurgische wond aangebracht in de 
rug. Een zelfde verwonding werd kunstmatig aangebracht bij 
gezonde muizen in een controlegroep. Bij beide groepen 
werd vervolgens vergeleken hoe snel de natuurlijke … 
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Vervolg: Verband tussen nachtrust … 

.. wondgenezing verliep, zowel in een scenario waarbij de 
muizen herhaaldelijk in hun slaap werden gestoord, als in 
een scenario met een normaal slaappatroon. Gemiddeld 
bereikten de gezonde muizen 50% wondgenezing na 5 
dagen, zelfs in het verstoorde slaapscenario. De obese 
diabetische muizen hadden daar 13 dagen voor nodig. De 
onderzoeksresultaten bevestigen wat al eerder bekend was, 
namelijk dat slaapstoornissen juist voor patiënten met dia-
betes type 2 extra nadelig zijn. Goed gedocumenteerd is al 
dat slaapgebrek metabolische veranderingen kan veroorza-
ken die lijken op die bij patiënten met  insulineresistentie. 
Het team wil nu gaan onderzoeken welke geneesmiddelen 
de wondgenezing het meeste versnellen bij (diabetische) 
muizen met slaapgebrek. 

Nachtdiensten risicofactor diabetes type 2 
In een ander recent onderzoek aan de Universiteit 
Maastricht werd geconstateerd dat een verstoring van de 
biologische klok (zoals bij nachtdiensten) het risico op 
diabetes 2 verhoogt. Dit omdat het omgedraaide dag-
nachtritme de insulinegevoeligheid verlaagt, wat leidt tot 
een verstoorde bloedglucosespiegel, een notoire risicofactor 
voor diabetes type 2. De lagere insulinegevoeligheid heeft te 
maken met onze spieren, die een biologische klok 
aanhouden die niet synchroon loopt aan de externe tijd. “De 
biologische klok zit niet alleen in onze hersenen, maar in alle 
cellen van ons lichaam”, legt één van de onderzoekers uit. 
Als volgende stap willen zij gaan kijken of verstoorde dag-
nachtritmes ook daadwerkelijk meer diabetes type 2 
veroorzaken. 

Bronnen: sciencedaily.com, nursing.nl. Artikel (Amerikaanse 
studie): McLain JM et al, Sleep Fragmentation Delays Wound 
Healing in a Mouse Model of Type 2 Diabetes. Sleep, 2018. 

 

Subsidie voor 
onderzoek om 
amputatie bij 
diabetici te voorkomen   
Arts-onderzoekers van het Franciscus Gasthuis & Vlietland 
en het UMC hebben 600.000 euro gekregen om te 
onderzoeken of een simpele maatregel amputaties kan 
voorkomen bij patiënten met diabetes. De huisarts kan 
daarbij een doorslaggevende rol spelen. 

Betere overlevingskansen 
Een groot probleem bij diabetespatiënten is dat ze door 
verminderd vaatfunctioneren minder gevoel in onderbenen  

 

 

 

en voeten hebben. Een steentje in de schoen wordt niet 
opgemerkt, evenmin als kleine wondjes. Die kunnen 
ontsteken en onopgemerkt uitgroeien tot ernstige infecties. 
Bij te laat ingrijpen is amputatie nu nog vaak de enige optie. 
Jaarlijks vinden er rond de 2.500 van die amputaties plaats. 
Dat aantal zou de helft minder kunnen zijn, door invoering 
van een relatief simpele aanpassing van het standaard-
protocol. Zodra de huisarts een diabetespatiënt spreekt met 
een wondje op voet of been, moet hij of zij deze patiënt 
direct doorsturen naar het ziekenhuis voor een eenmalig 
vaatonderzoek. Blijken de vaten dicht te zitten (wat jaarlijks 
bij meer dan 5.000 mensen het geval is), dan moet de patiënt 
direct gedotterd worden, of een andere ingreep krijgen.  

Dankzij de subsidie kunnen de artsen nu kijken hoe effectief 
de voorgestelde maatregel kan zijn. Deze kan niet alleen 
amputaties helpen voorkomen, maar ook levens redden, 
getuige deze uitspraak van een vaatspecialist bij het 
Franciscus: “Wat veel mensen niet weten is dat een 
diabetespatiënt met een infectie aan de voet minder kans 
heeft om te overleven dan iemand die bijvoorbeeld 
darmkanker heeft.” 

Bronnen: ad.nl, wcs.nl  
 

Florence krijgt 
wondzorgregie 
in Haagse regio  
 

Zorgverzekeraar CZ heeft zorgaanbieder Florence gevraagd 
de regie te nemen over de zorg aan patiënten met 
complexe wonden in de regio Haaglanden. De trend naar 
centralisering en professionalisering van de wondzorg zet 
duidelijk door. 

Registratie 
Florence wil de genezingstijd van complexe wonden 
verkorten door adequeate wondbeoordeling in een vroeg 
stadium door de eigen wondconsulenten, die ook verant-
woordelijk zijn voor het kiezen van de juiste wondzorg-
behandeling en structurele monitoring in het vervolgtraject. 
Door deze werkwijze kunnen de kosten worden terugge-
drongen en de kwaliteit van leven van de patiënten 
verbeterd. Net als bij vergelijkbare herorganisaties van de 
wondzorg in andere regio’s, draait het in dit model om regie 
door gespecialiseerde wondzorgprofessionals, in nauwe 
multidisciplinaire samenwerking met huisartsen, wijk-
verpleegkundigen, diëtisten, ergotherapeuten, ziekenhuizen 
en collega-zorgaanbieders. Tenslotte hopen CZ en Florence 
door een betere registratie méér data beschikbaar te krijgen 
over de kwaliteit en effectiviteit van de wondzorg, als basis 
voor verbeteringen in de toekomstige aanpak. 

Bronnen: skipr.nl, wcs.nl 
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Nieuw in het Kenniscentrum: 

Het Kenniscentrum op www.biologiq.nl  
is afgelopen maand uitgebreid met de volgende 

publicaties (zie ook redactionele tekst hierboven): 
 

* Smith S, Chronic wound stimulation with a single 
application. Biomonde poster, 2018 

 

* Harris C, Quick and effective debridement of an 
unstageable pressure ulcer. Biomonde poster, 2018. 

 

Het  BiologiQ Kenniscentrum 
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Wet BIG legt zelfstandige 
bevoegdheid verpleegkundig 
specialist vast   
Na een proefperiode van meer dan 5 jaar 
is vanaf deze maand de zelfstandige 
bevoegdheid van de verpleegkundig 
specialist vastgelegd in de Wet BIG. Dit 
betekent dat verpleegkundig specialisten (VS) en physician 
assistants (PA) nu een groot aantal routinematige medische 
handelingen mogen overnemen van artsen. 

Goed voor patiënt én arts 
Voor patiënten is de zelfstandige bevoegdheid van de VS en 
PA goed nieuws, omdat deze vaak meer tijd en aandacht aan 
hen kunnen besteden. Tegelijktijd krijgen artsen méér tijd 
voor hun kerntaak, de specialistische zorg. Wél drong onder 
andere de KNMG aan op een nauwkeurige vastlegging van de 
verantwoordelijkheden en strikte randvoorwaarden. Het 
experiment waarbij gekeken werd naar de haalbaarheid van 
een aparte bevoegdheid voor de VS en PA startte al in 2012. 
Op 12 september vorig jaar ging de Tweede Kamer akkoord 
met het wetsvoorstel, dat deze maand dus wet is geworden. 

Bronnen: knmg.nl, zorgvisie.nl, nursing.nl 

 

Helft zorgbudget 
gaat naar 65-
plussers   
Volgens recent gepubliceerde 
cijfers van Vektis Intelligence kostte vorig jaar de zorg aan 
mensen van 65 jaar en ouder ons land 28 miljard euro, wat 
neerkomt op bijna de helft (49%) van het totale zorgbudget. 
In 2016 was dat nog 47%. Die trend zet door. In 2030 zullen 
de uitgaven aan ouderenzorg nog eens 37% hoger liggen 
dan nu. 

Ouderenzorg in cijfers 
Enkele opvallende punten uit het verslag van Vektis: 

* Langdurige zorg is met 11 miljard euro de grootste 
kostenpost in de ouderenzorg, gevolgd door ziekenhuiszorg 
(8,5 miljard) en wijkverpleging (2,8 miljard). 

* Ouderen van 65 tot 75 jaar krijgen gemiddeld 7 uur per 
week wijkverpleging, voor 85-plussers loopt dat op tot 9 uur. 

* In de groep 75 – 84 jaar heeft 21% diabetes en 14% 
COPD/astma. 

* Een meerderheid van alle ouderen gebruikt 5 of meer 
medicijnen. 

 

 

 

 

 

 
 

* Oogziekte is voor 75-plussers de meest voorkomende 
reden voor ziekenhuisbezoek. 

* In 2017 ging 1,4% meer 65-plussers naar de spoedeisende 
hulp dan in 2016. 

Volgens een woordvoerder van Vektis is de toenemende 
belasting van de ouderenzorg het gevolg van ‘de dubbele 
vergrijzing waar Nederland mee kampt: een ouder wordende 
bevolking en de babyboomgeneratie die een groter beroep 
doet op de zorg’. Op basis van de huidige cijfers voorziet 
Vektis dat in 2030 zo’n 58% van alle zorgkosten voor 
rekening van de 65-plussers komt. Maar tegen die tijd valt 
ook één op de vier Nederlanders in deze leeftijdscategorie; 
nu is dat nog één op de vijf. 

Bronnen: vektis.nl, zorgvisie.nl, zn.nl 
 

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

5 oktober 2018 
Themadag Wondzorg.  
Nascholing voor doktersassistenten. Onderwerpen onder 
meer: wondclassificatie, snij- en scheurwonden, schroei- en 
brandwonden, ulcus cruris en decubitus.  
Locatie: Cinemec, Ede. 

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

30 oktober 2018 
‘Verbinden en verbanden leggen’. 
Congres Verpleegkundige Topzorg. Locatie: DNK, Assen. 

30 oktober 2018 
‘Net dat beetje extra’, Symposium kinderverpleegkunde. 
Locatie: Cultureel Centrum Jan van Besouw, Goirle. 

21 november 2018 
Transmuraal Symposium Specialistische Verpleegkundigen 
Zoetermeer. Locatie: Alfrink College, Zoetermeer. 

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing 
 


