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EWMA Document: 
debridement met 
Madentherapie is 3e optie  

Afgelopen januari publiceerde het 
gezaghebbende Britse Journal of 
Wound Care een uitgebreide studie 
over debridement, waarin 
debridement met behulp van Madentherapie (MDT, 
Maggot Debridement Therapy) wordt aangewezen als 
derde keuze in een overzicht van zes gangbare debridement 
technieken. 
  
Het artikel verscheen in Vol. 22, no. 1 (2013) onder de titel 
EWMA Document: Debridement (An updated overview and 
clarification of the principle role of debridement).  

De auteurs gaan uitvoerig in op de 
diverse vormen van debridement, 
inclusief de voor- en de nadelen van 
elke techniek. Daarbij worden ook 
het kostenaspect en het tijdsbeslag 
meegenomen. Zij concluderen onder 

meer dat mechanisch en scherp debridement klinisch 
effectieve methoden zijn, maar dat in een aantal gevallen 
alternatieve methoden in aanmerking genomen zouden 
moeten worden.  

Hun conclusies en aanbevelingen zijn samengevat in een 
beslissingsmodel, waarin de verschillende technieken zijn 
gerangschikt in volgorde van therapievoorkeur. Bij elke 
techniek worden kort de voor- en nadelen geïnventariseerd. 

Als eerste techniek komt mechanisch 
debridement in aanmerking, gevolgd 
door respectievelijk scherp 
debridement, MDT Madentherapie, 
autolytisch of enzymatisch 
debridement, hydrochirurgisch 
debrident of ultrasound en als laatste 
(mede in verband met de hoge 
kosten), chirurgisch debridement.  

 

 

 

Biomonde op EWMA 2013 

Het artikel over debridement verscheen als 
‘new EWMA positioning paper’ in Journal of 
Wound Care onder de vlag van EWMA, de 
European Wound Management Association. 

Het loopt vooruit op het 23e internationale EWMA-congres, 
dat van 15 tot en met 17 mei 2013 wordt gehouden in 
Kopenhagen (zie ook Congresagenda).  

Eén van de partnerbedrijven met wie BiologiQ op EWMA 
2013 samen optrekt is Biomonde, producent van de in 
speciale laboratoria steriel gekweekte maden voor MDT 
Madentherapie. Een woordvoerder van Biomonde noemde 
het EWMA positioneringsdocument van groot belang, omdat 
“MDT nog te vaak wordt gezien als een laatste redmiddel” en 
chirurgisch debridement als de automatische ‘’gouden 
standaard’’.  
 
Zie ook: Congresagenda. Het artikel is inmiddels integraal te 
vinden op www.BiologiQ.nl  
Zie: ‘Nieuw in het BiologiQ Kenniscentrum. 
 

Amerikaanse 
onderscheiding voor 
BiologiQ  

BiologiQ is door zakenpartner 
Healthpoint Biotherapeutics in Fort 
Worth, Texas, VS, uitgeroepen tot 
‘International Distributor of the Year 2012’.   

BiologiQ directeur Hans Willemsen ontving de bijbehorende 
‘award’ tijdens een recent werkbezoek aan de Verenigde 
Staten. BiologiQ kreeg de onderscheiding met name voor het 
succesvol op de markt brengen van Proshield in diverse 
Europese landen, maar ook de inspanningen voor Oasis 
(eveneens een Healthpoint product) werden genoemd.  
Behalve voor Nederland is BiologiQ International 
vertegenwoordiger voor Proshield in het Verenigd Koninkrijk, 
België, Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, Zweden en 
Spanje. De prijs is een erkenning voor de manier waarop 
BiologiQ, samen met haar lokale partners, in uiteenlopende 
Europese landen een positie heeft weten op te bouwen voor 
Proshield en Oasis.  

Proshield Plus vergoed als verbandmiddel! 

Na enige onduidelijkheid rondom de jaarwisseling 
over de vergoede status van Proshield Plus, bleek 
in januari dat dit BiologiQ product ongewijzigd 
voor vergoeding door de zorgverzekeraars in 
aanmerking blijft komen.  

                       Lees verder op de volgende pagina > 

http://www.biologiq.nl/
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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.  

 

Deze documentatie wordt voortdurend uitgebreid en 

geactualiseerd. 

 

Nieuw deze maand: 

-  Een vernieuwde presentatie onder de titel  
   Decubitus – Smetten – Vochtletsel  (in PDF vorm).  
   Hierin gaan productspecialisten van BiologiQ uitgebreid  
   in op de definities, de pathofysiologie en  de  
   verschillende behandelopties.   Zoekpad: BiologiQ >  
   Proshield   System > Kenniscentrum >  Presentatie  
   Vochtletsel vs  Decubitus & Proshield System.  
 
-  Eveneens nieuw in het Kenniscentrum is het  
   EWMA Document: Debridement.  
   Voor een bespreking van dit Engelstalige artikel zie  
   eerder in deze nieuwsbrief. Zoekpad: BiologiQ > MDT 
   Madentherapie -> Kenniscentrum. 
 
Tip:  raadpleeg altijd het BiologiQ Kenniscentrum als u 
het antwoord zoekt op een specifieke vraag over een 
BiologiQ product. Vindt u niet wat u zoekt, neem dan 
gerust contact op met BiologiQ, tel. 055 - 368 44 50. Wij 
maken graag gebruik van uw feedback om ons 
Kenniscentrum nóg beter te laten aansluiten op de 
informatiebehoefte van onze afnemers en andere 
relaties.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekpad: www.BiologiQ.nl > MDT Madentherapie > 

Kenniscentrum  >  Studies & Publicaties. 
 
Tip:  raadpleeg altijd het BiologiQ Kenniscentrum als u 
het antwoord zoekt op een specifieke vraag over een 
BiologiQ product. Vindt u niet wat u zoekt, neem dan 
gerust contact op met BiologiQ, tel. 055 - 368 44 50.  
Wij maken graag gebruik van uw feedback om ons 
Kenniscentrum nóg beter te laten aansluiten op de 
informatiebehoefte van onze afnemers en andere 
relaties.  
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> vervolg Proshield Plus vergoed als verbandmiddel 

Naast Proshield Plus behield ook Dermacyn  
Wound Care (eveneens van BiologiQ) zijn 
plaats in de Z-Index.  

Voor beide producten geldt dat ze worden 
vergoed als verbandmiddel bij wond-
behandeling, omdat ze voldoen aan de 

functie-eisen die de zorgverzekeraars hieraan stellen.  
Proshield Plus kan dus worden voorgeschreven bij de 
behandeling van decubitus (t/m categorie 2), vochtletsel en 
andere huidbeschadigingen..  

Zie ook: Nieuw in het BiologiQ Kenniscentrum, de PDF-
presentatie over de behandeling van decubitus, smetten en 
vochtletsel met behulp van Proshield en Dermacyn. 

 

Veel 
belangstelling 
voor 1e Da Vinci Masterclass  

BiologiQ was een van de deelnemers aan de 1e Da Vinci 
Masterclass Regeneratieve Geneeskunde, die op 22 maart 
jl. plaatsvond in de Da Vinci Kliniek in Geldrop.  

Dat de regeneratieve geneeskunde leeft onder 
wondprofessionals bleek uit de hoge opkomst. Met name de 
groep specialistische verpleegkundigen was sterk 
vertegenwoordigd. Behalve op het hoofdthema gingen 
gerenommeerde sprekers in op onderwerpen als 
geavanceerde wondzorg, hyperbare zuurstoftherapie en de 
geïnfecteerde chronische wond.  

De masterclass werd afgesloten door de als 
‘Dr. F. v.d. G.’ aangekondigde ‘Mystery 
Guest’. Achter deze initialen bleek 
(forensisch) patholoog-anatoom Dr. Franklin 
van de Goot schuil te gaan. Op het thema 
‘tunnelvisie’ wist hij zijn gehoor gedurende 
meer dan een uur geboeid te houden, niet in 
het minst dankzij het hoge tempo, veel 

humor en fascinerende anekdotes. Dr. Van de Goot is onder 
meer Chef de Clinique van de afdeling Pathologie van het 
Medisch Centrum Alkmaar en oprichter van zijn eigen 
Centrum voor Forensische Pathologie. Herhaaldelijk wordt hij 
ook internationaal als deskundige ingeschakeld, bijvoorbeeld 
door het Joegoslavië Tribunaal of door Peter R. de Vries in de 
‘Honduraszaak’. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

Nieuw: medicijnen afhalen bij de 
Jumbo 

Deze week opent Mediq 
Apotheek een ‘servicepunt’ in 
een Bredase Jumbo supermarkt. Jumbo-klanten kunnen er 
zeven dagen per week terecht voor zelfzorgproducten en 
medicijnen op (herhaal)recept.  

Voor het experiment koos Mediq 
voor een Jumbo Foodmarkt, een 
supermarkt met meer dan 6.000 
vierkante meter vloeroppervlak, 
die zeven dagen per week open is. Klanten kunnen door de 
week hun geneesmiddelen afhalen tot tien uur ’s avonds en 
op zondag tot vijf uur ’s middags.  

De eerste tijd zullen er nog enige uren per dag apothekers-
assistenten en soms een apotheker aanwezig zijn ter 
begeleiding. Klanten die van de service gebruik willen maken 
kunnen dit aangeven bij de huisarts en hun recept laten 
klaarleggen bij het servicepunt. Een recept afgeven kan ook, 
maar dan ligt de bestelling een dag later klaar. Voor vragen     
over de medicatie kunnen klanten terecht bij een Mediq …  

                                          Lees verder op de volgende pagina > 

http://www.biologiq.nl/
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Totaalconcept in Actief Wond Management 

Het Wond Managementsysteem 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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> vervolg medicijnen afhalen bij de Jumbo 

…   apotheek in Breda. Deze verzorgt zo nodig ook 
telefonische of persoonlijke aanwijzingen bij een eerste 
uitgifte. Mediq gaat het servicepunt ook gebruiken om het 
winkelende publiek voor te lichten over actuele gezondheids-
vraagstukken. Aanstaand najaar bijvoorbeeld zal in het teken 
staan van diabetes en kunnen klanten gratis hun bloedsuiker 
laten testen.  

Bron: PW Pharmaceutisch Weekblad. 

 

Alliance Boots gaat 
samenwerken met 
Amerisource Bergen (VS)  

Op 19 maart kondigden de ook in Nederland actieve 
Alliance Boots Group (toeleverancier van onafhankelijke 
apothekers) en partnerorganisatie Walgreens een nieuw 
samenwerkingsverband aan met de Amerikaanse 
farmaciegroothandel AmerisourceBergen.  

De nauwere samenwerking omvat onder meer nieuwe 
distributieafspraken voor zowel generieke als 
merkmedicijnen, waarvan de partners ‘substantiële 
operationele voordelen’ verwachten. AmerisourceBergen zal 
ook toetreden tot de recent in het leven geroepen joint 
venture tussen Walgreens en Alliance Boots.  

Een verbeterde toegang voor zorgaanbieders tot farmaceu-
tische producten is één van de doelstellingen. Het is de 
bedoeling dat Walgreens en Alliance Boots op termijn ook 
een minderheidsaandeel zullen krijgen in AmerisourceBergen 
en een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. Vorig 
jaar slaagde Alliance Boots erin de nummer 1 groothandel 
van Europa te worden. Daarnaast is de groep sterk aanwezig 
in snel groeiende markten als China en Turkije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congresagenda 

In de komende periode is BiologiQ vertegenwoordigd op de 
volgende vakbijeenkomsten:  

16 april 2013 

Regionaal Symposium Wondzorg.  
Wond Expertise Centrum Midden-Holland. 

Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk. Het 
symposium is een initiatief van het Transmuraal Netwerk 
Midden-Holland. Meer info: Renée van Haastert MSc 
(Groene Hart Ziekenhuis), renee.haastert@ghz.nl. 

 

15 - 17 mei 2013 

EWMA 2013, 23rd Conference of the European Wound 
Management Association,  Kopenhagen.  

BiologiQ International is vertegenwoordigd samen met 
partners Biomonde (MDT Madentherapie), Bfactory 
(Revamil) en Oculus IS (Dermacyn Wound Care).  
Zie ook het openingsartikel van deze nieuwsbrief. 

 

29 mei 2013 

Dermatologie Congres voor verpleegkundigen 
Hotel- en Congrescentrum Papendal,  Arnhem.  

Voor verpleegkundigen en andere professionals die in 
huidaandoeningen zijn geïnteresseerd. Accreditatie wordt 
aangevraagd voor VS, PA en V&V. Meer info: 
http://www.timmx3.nl/evenementen 

 

 

 

 

 

BiologiQ. Omdat de wonden  
de wereld nog niet uit zijn. 

 

 

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming met 
innovatieve biotech oplossingen voor de gezondheidszorg. BiologiQ  
streeft daarbij stelselmatig naar kortere behandelingstijden en een 
betere kwaliteit van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel 

de patiënt als de zorgverstrekker. 
 

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl  
met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties 

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality. 

http://www.timmx3.nl/evenementen
http://www.biologiq.nl/

