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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.  

Veilige oplossingen voor Wondgenezing 
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Over soorten chloor en de juiste dosering     
voor snellere wondgenezing 
 

Producent legt uit 
waarom AdvaCyn® 
effectief én veilig is 
   

“Hoe werkt AdvaCyn eigenlijk?  
Wat doen het hypochloorzuur en 
natriumhypochloriet in AdvaCyn precies? 
En waarom is AdvaCyn niet alleen volstrekt 
veilig, maar zelfs beter voor gezond weefsel 
dan minder geavanceerde wondreinigers?” 
Deze en andere vragen die gebruikers 
regelmatig stellen legden we voor aan Bart 
de Brouwer, algemeen directeur van het Europese kantoor 
van AdvaCynproducent Sonoma Pharmaceuticals. 

Lichaamseigen HOCl 
Bart, zelf van huis uit chemicus, 
begint met een lesje scheikunde 
voor beginners: “Chloor (Cl) is een 
scheikundig element dat in verschillende vormen kan 
voorkomen. Bijvoorbeeld als Chloride (Cl-), dat o.a. in 
keukenzout (NaCl) zit; als hypochloriet (OCl-) in bleekwater; 
of als hypochloorzuur (HOCl). Er zijn grote onderlinge 
verschillen, bijvoorbeeld in zuurgraad. Een pure oplossing 
van hypochloriet heeft een pH van 10, tegen een pH van 5 
voor een oplossing van zuivere hypochloorzuur (ter 
vergelijking: de menselijke huid heeft een pH van 5,5). 
Bij ‘chloor’ denken de meeste mensen natuurlijk aan 
bleekwater, wat een verdunde vorm van natriumhypo-
chloriet (concentratie 5%) is en een pH heeft van 9,5.  

Superlage concentratie, maximaal effect 
De concentratie hypochloriet in AdvaCyn is volstrekt 
onschadelijk, omdat deze maar liefst 1250 keer lager is dan in 
bleekwater en een huidvriendelijke pH heeft. Daarnaast 
bevat AdvaCyn een hoeveelheid hypochloorzuur (HOCl), 
waarop de effectiviteit van AdvaCyn mede is gebaseerd. 
Hypochloorzuur is een stof die van nature wordt aangemaakt 
door het immuunsysteem van het menselijk lichaam. In de 
door ons toegepaste lage concentratie is het absoluut niet 
toxisch en dus volstrekt veilig voor zowel de gezonde als de 
gewonde huid.”   

 
 

Maar wat doen de HOCl en NaOCl in AdvaCyn 
dan precies? 
Een enthousiaste Bart: “Dat is het mooie van deze 
technologie: die berust niet op chemische werking, maar op 
een puur natuurlijk, fysiek proces. Het hypochloorzuur in 
AdvaCyn heeft geen effect op menselijk weefsel, maar alleen 
op eencellige micro-organismen. Het werkt in op de eiwitten 
en vetzuren van het celmembraan. Door die verzwakking van 
de celwand stijgt de doorlaatbaarheid, waarop een volgend 
natuurlijk fysiek proces op gang komt, namelijk osmose. Dit 
wordt veroorzaakt en versterkt door het verschil tussen het 
relatief hoge zoutgehalte in de cel en het veel lagere 

zoutgehalte in de 
AdvaCyn. Simpel 
gezegd: het zout in de 
cel kan niet 
ontsnappen, maar 
zuigt wél de minder 

zoute AdvaCyn oplossing naar binnen, tot de overvolle cel 
‘knapt’. Die lage NaCl-concentratie van AdvaCyn 
onderscheidt het trouwens ook van veel ogenschijnlijk 
vergelijkbare producten in de markt, waarvan het 
zoutgehalte tot meer dan 10 keer hoger kan zijn! 

Dan die heel geringe concentratie van natriumhypochloriet 
(NaOCl) in AdvaCyn. Ook die heeft een uitgesproken functie. 
Om te beginnen stimuleert deze de energiehuishouding in de 
wond. Het NaCl heeft een langdurige en diepe werking in het 
weefsel. En in de inflammatiefase heeft het ook een 
ontstekingsremmend effect, doordat het de ontwikkeling van 
mastcellen stabiliseert. Dit leidt tot een lagere afgifte van 
histamine en ondersteunt het regeneratieproces, met name 
de migratie van fibroblasten en de angiogenese.” 

Dus AdvaCyn is effectief én veilig? 
Bart is heel stellig: “Absoluut! Deze technologie is evidence 
based en wereldwijd gepatenteerd. Dat wordt ondersteund 
door onafhankelijke laboratoriumtesten op het gebied van 
veiligheid en compatibiliteit en door tientallen klinische 
studies en publicaties. Je denkt toch niet dat je 11 
Amerikaanse FDA-goedkeuringen en 25 CE-toelatingen krijgt 
als daarover maar de geringste twijfel bestaat? Bovendien: 
AdvaCyn en de andere merken gebaseerd op dezelfde 
technologie bestaan al meer dan 14 jaar. We kunnen 
inmiddels wijzen op bewezen klanttevredenheid en goede 
behandelresultaten (zonder bijwerkingen!) bij miljoenen 
patiënten in meer dan 50 landen! Ook weten we zeker dat 
langdurig gebruik van AdvaCyn veilig is. Zowel de minieme 
hoeveelheid hypochloriet als het hypochloorzuur in …  
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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 November 2018 

 

Vervolg: Producent legt uit waarom … 

.. AdvaCyn worden volledig afgebroken in het lichaam en als 
onschuldig (en lichaamseigen) zout afgevoerd. Bij AdvaCyn 
hoef je dus niet bang te zijn voor een mogelijke accumulatie 
van toxische stoffen op langere termijn, wat bij andere 
technologieën nog wel eens voor vraagtekens kan zorgen.”  

Meer weten over AdvaCyn? Bel 055 368 44 60, of mail naar 
info@biologiq.nl voor de aanvullende infosheet, of neem 
rechtstreeks contact op met Willem Masker 
(willem@biologiq.nl) of Raymond van Gerwen 
(raymond@biologiq.nl). 

 

Eindejaarsactie: 
gratis kennis maken 
met Nanogen   
Nog nooit gewerkt met Nanogen? 
BiologiQ biedt u de kans gratis te 
ontdekken ‘hoe het werkt’ in uw eigen 
wondpraktijk. 
 

Extracellulaire matrix nagebootst 
Nanogen is typisch zo’n biotechnologische productinnovatie 
die is gebaseerd op bestudering van de ons omringende 
natuur. Nanogen wordt gewonnen uit een plant die in Zuid-
Amerika voorkomt. Van de vezels wordt via een nano-
biotechnologisch proces een membraan geproduceerd met 
biomimetische matrixwerking. Nanogen is verkrijgbaar als 
biocellulose matrix wonddressing (Nanogen Aktiv) en als gel 
met nanostructuur (Nanogen Aktigel). Beide producten 
accelereren de genezing van al dan niet geïnfecteerde 
wonden in de granulatiefase. Daarnaast creëert Nanogen 
een bacteriostatisch wondmilieu, wat bacterieremmend 
werkt. 

Het aanbod 
Vanaf nu en zo lang de voorraad strekt stelt BiologiQ aan 
geïnteresseerde wondzorgprofessionals kosteloos een doos 
van 10 Nanogen Aktiv wonddressings (formaat 3 x 3 cm) ter 
beschikking, ruim voldoende voor een complete wond-
behandeling. Desgewenst staan de productspecialisten van 
BiologiQ klaar om u zo nodig te adviseren over de werking, 
voordelen en toepassingen van Nanogen. Ook even 
meekijken en meedenken bij een lastige wondcase behoort 
tot de mogelijkheden. 

Geïnteresseerd? Bel BiologiQ of neem rechtstreeks contact op 
met de BiologiQ productspecialist voor uw regio. 

 

 

 
Meer inzicht in 
onstekings-
remmende rol 
van lichaamseigen peptiden   

Samen met collega’s in Kopenhagen en Singapore brachten 
onderzoekers aan de Universiteit van Lund (Zweden) in 
kaart hoe lichaamseigen peptiden infecties en onstekingen 
terugdringen door het de-activeren van daarbij gevormde 
toxische stoffen. Mogelijk kan kan deze ontdekking op 
termijn leiden tot nieuwe manieren om de wondgenezing 
te bespoedigen. 

C-vorm 
De giftige lipopolysaccharides (LPS) zijn afkomstig uit de 
celwand van de bacteria en veroorzaken een ontstekings-
reactie. De activering van de peptiden is een noodzakelijk 
onderdeel van de afweer van ons immuunsysteem, dat op 
deze manier snel kan reageren op binnendringende bacteria. 
Daarbij bestaat echter een risico op overreactie, met 
schadelijke gevolgen als geïnfecteerde wonden en organen, 
of zelfs verspreiding van de bacteria door het bloed, wat kan 
leiden tot sepsis. De functie van deze peptiden was al 
bekend, maar de onderzoekers wilden nu weten hoe die 
geleidelijke beheersing van de ontstekingsreactie precies in 
zijn werk ging. Dat onderzocht het team met behulp van de 
meest geavanceerde hulpmiddelen uit de biofysica, 
waaronder nucleaire magnetische resonantie-analyse, in 
combinatie met moleculaire modellering. Ze stelden vast dat 
de peptiden de LPS konden ‘vangen’ en onschadelijk maken 
dankzij hun C-vormige structuur. Daarnaast verstoren ze 
bepaalde receptorgemedieerde inflammatoire reacties. 

Peptidegel 
De hoofdauteur van de studie legt uit: “Veel bestaande 
geneesmiddelen zijn erop gericht een bepaald doelwit, 
waaronder receptoren, volledig te blokkeren. Maar daarbij 
schakel je het immuunsysteem geheel of gedeeltelijk uit, wat 
schadelijk of zelfs gevaarlijk kan zijn.” Het komt erop neer dat 
het menselijk afweersysteem veel gedoseerder functioneert, 
bijvoorbeeld doordat de peptiden slechts een korte tijd 
inwerken op hun doelwit, tot de ontsteking is teruggebracht 
tot normale waarden. Een andere medewerker aan het 
project: “Wat we zoeken zijn nieuwe geneesmiddelen, 
gebaseerd op die natuurlijke werking van deze peptiden.” 
Een ander voordeel is dat een peptide als trombine, een 
normaal in het bloed voorkomend eiwit, multifunctioneel is 
en actief kan worden tegen uiteenlopende doelwitten, dit in 
tegenstelling tot geneesmiddelen, die maar voor één 
doeleind geschikt zijn. De onderzoekers hopen hun 
ontdekking te kunnen doorvertalen naar onder meer … 
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Vervolg: Meer inzicht in ontstekingsremmende rol … 

.. een ‘peptidegel’ om wonden sneller te laten genezen.    

Bron: sciencedaily.com, wcs.nl. Artikel: Saravanan R et al, 
Structural basis for endotoxin neutralisation and anti-
inflammatory activity of thrombin-derived C-terminal 
peptides. Nature Communications, 2018. 
 

AdvaCyn 250 ml 
voortaan met losse 
spraydop   
   

Vanaf nu wordt de vloeibare AdvaCyn 
in 250 ml flacon geleverd met een 
losse applicator (spraydop).  
De maatregel is bedoeld om de kwaliteit, stabiliteit en 
houdbaarheid van het verpakte en gesealde product nóg 
beter te kunnen waarborgen. 

Verfijning productieproces 
De wijziging houdt verband met een recent ingezette ratio-
nalisering van het productieproces. Deze had ook gevolgen 
voor de 120-gram flacon AdvaCyn gel, die sinds enkele 
maanden standaard wordt geleverd met twee aparte spuit-
monden. Hierover berichtte deze nieuwsbrief al eerder.  
De wijzigingen hebben geen invloed op de houdbaarheids-
termijn (24 maanden vanaf productiedatum en 60 dagen na 
opening). 

Bron: Sonoma pharmaceuticals 

 

Prijswinaars 
actie ‘mailadres’ 
blij met 
wondmand of -pakket   

Tijdens verschillende recente wondevenementen voerde 
BiologiQ op klantvriendelijke wijze actie om het bestand  
e-mailadressen voor deze nieuwsbrief aan te vullen. 
Bezoekers aan het Congres Verpleegkundige Topzorg in 
Assen, Symposium Kinderverpleegkunde in Goirle (allebei 
op 30 oktober jl.) of het Transmuraal Symposium 
Specialistisch Verpleegkundigen op 21 november jl. in 
Zoetermeer maakten zo kans op een kosteloze 
kennismaking met enkele BiologiQ wondzorgproducten. 
 

‘Wondmand’ of wondpakket   
In Assen en Goirle werden in totaal zes ‘wondmanden’  

 

 

 

verloot onder bezoekers die hun e-mailadres hadden 
achtergelaten. Elke ‘mand’ bestond uit vier chocoladeletters 
die samen het woord ‘WOND’ vormden en enkele samples 
van BiologiQ producten. De chocola was om bij de koffie of 
thee te delen met collega’s, de gratis producten zijn bedoeld 
om kosteloos uit te proberen in de eigen (wond)zorgpraktijk. 
En de winnaars waren: 

Assen: 
Roos Popken, Beter Thuis Wonen Thuiszorg, Hoogeveen 
Alinda Spriensma, Thuiszorg ZINN, Oldenhove 
 

Goirle: 
Loes van Eersel-van Juzt, Rijsbergen 
Tonnie van Asten, Vivre Kinderthuiszorg, Goirle 
Belinda Keulen, Kinderthuiszorg, Lichtenvoorde 
Jolanda van Corven, St. Anna ziekenhuis, Geldrop 
 

Zoetermeer: 
Hier werden twee ‘wondpakketten’ met BiologiQ samples 
verloot. De winnaars: 
Desiree Overbeeke, Vierstroom Zorg Thuis, Gouda 
José Koelewijn, Vierstroom Zorg Thuis, Gouda 
 

De reactie van José staat model voor die van haar 
zorgcollega’s elders in het land: “Wat ontzettend leuk dat ik 
het pakket heb gewonnen. Bedankt dat jullie mij ook nog 
hebben gevonden. Ik zal de producten in de teamkamer 
leggen. Voor de barrièrecrème heb ik al een kandidaat”. 

    

Minister 
heeft enig 
excuus voor 
zwak 
optreden faillissementen   
 

Het faillissement van het MC Slotervaart in Amsterdam en 
de IJsselmeerziekenhuizen leidde tot veel kritiek vanuit 
zorgland, met name op de rol van de overheid. Het 
Financieele Dagblad keek dieper en heeft wel een beetje 
begrip voor met name het zwakke optreden van minister 
Bruno Bruins van Medische Zorg. 

11 Partijen in het spel 
De vraag die volgens het fd gesteld moet worden is simpel: 
wie is er de baas in Nederland zorgland? Het antwoord blijkt 
niet zo simpel. In het geval van de twee failliete ziekenhuizen 
blijken maar liefst 11 partijen te zijn betrokken geweest, 
variërend van de eigen directie tot Nza, de zorgverzekeraars 
(met name Zilveren Kruis), de LVA, de minister van VWS, de 
LVA en nog een handvol overheden en overheidsinstellingen. 
Dat er zoveel partijen zijn betrokken bij de controle op en … 

                                             Lees verder op de volgende pagina > 
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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: Minister heeft enig excuus … 

.. besluitvorming rondom ziekenhuizen heeft alles te maken 
met de prominente plaats die ‘het ziekenhuis’ inneemt 
binnen ons zorgstelsel. Ziekenhuiszorg kost ons evenveel als 
alle overige zorg bij elkaar – inclusief de tandarts: dus rond 
de € 45 miljard per jaar op een totaal van € 90 miljard. 
Daarnaast weerspiegelt volgens het fd de betrokkenheid van 
zoveel partijen een belangrijk principe in ons zorgstelsel: het 
recht van alle burgers op betaalbare zorg, zonder rangen en 
standen. 

Bron: fd.nl 

 

Verplichte 
griepprik voor 
zorgverleners?   
De geringe bereidheid van 
verpleegkundigen om de 
griepprik te halen is aanleiding voor staatssecretaris 
Blokhuis (VWS) om te onderzoeken of deze verplicht moet 
worden gesteld. Het effect op de ziektelast bij patiënten is 
echter niet bekend en moeilijk meetbaar. Mogelijk dat ook 
het veel langer dan normaal durende griepseizoen vorig 
jaar een rol speelt. Veel ziekenhuizen zaten toen tijdelijk 
met te weinig personeel. 

Vóórs en tegens 
Volgens gezondheidsinstituut Nivel laten steeds minder 
mensen in de beoogde risicogroepen zich vaccineren. Haalde 
in 2008 nog 72% de griepprik, vorig jaar was dat nog maar de 
helft. Voor het zorgpersoneel was de gemiddelde vaccina-
tiegraad in 2012 en 2013 nog veel lager: rond de 13%. 
Voorstanders van de griepprik claimen dat het juiste vaccin 
tussen de 44% en de 60% effectief is en dat vaccinatie van 
zorgverleners kwetsbare patiënten beschermt tegen griep en 
complicaties. Tegenstanders voeren aan dat dit niet bewezen 
is. Ook zijn er artsen die het huidige griepvaccin simpelweg 
niet goed genoeg vinden. Elke voorjaar moeten de vaccin-
ontwikkelaars gokken welke griepstammen er de volgende 
winter huis zullen houden. Daarop stemmen zij het vaccin af. 
Echter, in zeven van de elf griepseizoenen zaten ze er 
gedeeltelijk naast, waardoor de vaccinatie slechts voor 20% 
effectief was. En in de jaren dat hun voorspelling wél correct 
was, kwam de effectiviteit niet boven de 60%. Dat zou ervoor 
kunnen pleiten de vaccinatie te beperken tot de échte 
risicogroepen (o.a. COPD- en hart- en vaatziektepatiënten). 
De vrijkomende gelden (de hele griepprikcampagne kost de 
overheid zo’n € 50 miljoen per jaar) zouden dan beter 
besteed kunnen worden. 

Bronnen: nursing.nl, gezondheidsnet.nl 

 

 

 

Nieuw ontdekte 
bacterie bestand 
tegen elk 
antibioticum 
Australische onderzoekers aan de Universiteit van 
Melbourne deden een zorgwekkende ontdekking. Een aan 
MRSA verwante ‘superbacterie’, die bestand is tegen elk 
bekend antibioticum.  

Killer bug 
De nieuwe bacterie kreeg de naam Staphylococcus 
epidermidis. Hij komt vooral voor in ziekenhuizen, waar hij 
zeer ernstige infecties kan veroorzaken, regelmatig met 
dodelijke afloop. Vooral verzwakte patiënten zijn gevoelig 
voor met deze bacterie, wat verklaart waarom deze juist op 
intensive care-afdelingen de meeste slachtoffers maakt.  
S. epidermidis  is voor het eerst gesignaleerd in Australië, 
maar inmiddels al doorgedrongen tot andere delen van de 
wereld, waaronder Europa. 

Bronnen: skipr.nl, wcs.nl 

 

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

11 december 2018 
Nursing – Het Wondcongres.  
Met onder andere een presentatie over LDT Madentherapie 
verzorgd door BiologiQ.  
Locatie: Van der Valk Hotel, Eindhoven. 

7 februari 2019 
VS & PA Congres.  
Stichting KOH (geaccrediteerde nascholing voor huisartsen). 
Speciaal thema: ouderenmishandeling. Verspreid over de 
congresdag kunnen deelnemers 4 uit 8 ‘paralelsessies’ 
kiezen. Onderwerpen o.a. ‘Spoedklachten’ en wondzorg. 
Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht (t/o 
CS). 

 

 

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/

