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BiologiQ-oprichter en directeur Hans Willemsen
over lustrumjaar

Aan het eind
van 2020:
omzien en
verder kijken
Deze speciale editie van de BiologiQ Nieuwsbrief voor novem
ber/december 2020 verschijnt online, zoals onze vaste lezers
gewend zijn. Ongeveer tegelijkertijd ontvangen abonnees van
WCS Nieuws en het NTVW een gedrukte versie als bijlage.
Behoort u tot de laatste groep en kent u BiologiQ nog niet
(zo goed), dan heet ik u van harte welkom.

Een drievoudig jubileumjaar
Voor BiologiQ was 2020 in meer dan één opzicht een bijzonder jaar.
In januari vierden we dat we 15 jaar daarvoor waren begonnen met
de herintroductie van Biomonde maden voor Larval Debridement
Therapy. Later in 2005 kwamen daar Dermacyn en Revamil bij. Drie
inmiddels iconische producten, die nog steeds een speciale plaats
innemen in onze portfolio – zij het dat we Dermacyn al jaren voeren
onder ons eigen merk AdvaCyn. Dus ook onze samenwerking met
Bfactory, de nog steeds puur Nederlandse onderneming achter
Revamil en andere ‘honingmerken’, beleefde dit jaar zijn derde lustrum. Het was aanleiding voor een interview elders in deze nieuwsbrief met Dr. Tineke Creemers, de wetenschapper die als geen ander
betrokken was bij de ontwikkeling van de medical grade honing
in alle Revamil producten. Tot slot stonden we in april even stil bij
het tienjarig bestaan van de BiologiQ Nieuwsbrief, die inmiddels
duizenden vaste lezers heeft.

Geen wondzorg maar wondgenezing
In die méér dan 15 jaar van ons bestaan is er veel veranderd. Een
aantal medewerkers vertrok, maar had genoeg goede herinneringen
aan BiologiQ om mee te werken aan deze special. Er kwamen nieuwe mensen voor in de plaats, die we bij deze ook aan u voorstellen.
Ook sommige producten verdwenen, al dan niet noodgedwongen,
uit het aanbod. Maar één ding is nooit veranderd: de visie van waaruit BiologiQ vanaf de oprichting handelt. En dat is dat we innovatieve, bio-actieve en vooral werkzame producten willen bieden voor de

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.

behandeling van stagnerende en complexe wonden. Producten die
specifiek zijn ontwikkeld om het eigen regeneratief vermogen van
het menselijk lichaam te (re)activeren en te ondersteunen. Dus verder kijken dan ‘verband en gaas’ en in plaats daarvan de benadering
van ‘moeilijke’ wonden als het ware emanciperen. Het heeft geleid
tot een productportfolio met bio-actieve, niet-toxische of synthetische hulpmiddelen, gericht op effectieve wondgenezing in elke fase
van de wondheling. Geen wondzorg, maar wondgenezing dus.

Het C-woord
Het jaar 2020 is voor iedereen, met name in de zorg, natuurlijk
het jaar van de Corona pandemie, waarmee ook BiologiQ te maken
heeft. De persoonlijke contacten tussen onze productspecialisten
met artsen, specialisten en (wond)verpleegkundigen zijn sterk
gereduceerd en maken plaats voor digitale alternatieven. Door het
beslag dat Covid-19 legt op de zorgsector hebben behandelaars
ook minder tijd. Daardoor worden we vaker benaderd per telefoon, smartphone en email. Teams, Zoom en Siilo zijn dan handige
communicatiemiddelen. Want de vragen die we ‘op afstand’ krijgen
over wondbehandeling zijn aanzienlijk toegenomen. Opvallend (of
misschien juist niet!) is ook de stijging die we zien in de vraag naar
producten met een bacteriereducerende werking. Ook het gebruik
van LDT (Larval Debridement Therapy) is sterk toegenomen, een
trend die wij, als enige leverancier, direct merken. Helaas kan dit
ook te maken hebben met door Corona achtergestelde zorg, waardoor stagnerende of complexe wonden later dan normaal onder
de aandacht van wondbehandelaars komen en zich verder hebben
ontwikkeld.

Vooruitblik
Even stilstaan en terugkijken bij een lustrum mag, maar vooruit
kijken is zinvoller. Dat betekent: geen concessies doen aan onze
visie. We blijven dus kritisch, als we worden benaderd door (farmaceutische) ondernemingen uit de hele wereld met weer een nieuw
product. Dat gebeurt zeer regelmatig, omdat we natuurlijk al een
goede reputatie hebben opgebouwd met het in de markt (ook Europees) zetten van innovatieve producten. Maar voor ons moet een
product niet alleen innovatief zijn, maar ook in onze filosofie passen.
Dus gericht op het (beter) gebruiken of ondersteunen van natuurlijke hulpbronnen en het benutten van ons inherent vermogen tot
regeneratie. We volgen de internationale ontwikkelingen in ieder
geval op de voet.
Hans Willemsen
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Reguliere nieuwsbrief content

WEC:
snellere
wonddiagnose
door nieuwe
HSI-camera

BiologiQ

Maden voor Larval Debridement Therapy
(LDT/Madentherapie)
Productomschrijving: Laboratoriumgekweekte,
levende steriele larven van Lucilia sericata
Producent: Biomonde
Bedoeld voor: Biochirurgisch debridement
van necrotische en/of geïnfecteerde wonden
Indicaties: Diabetische ulcera, decubituswonden, dehiscente chirurgische wonden,
veneuze beenulcera
In BQ assortiment: sinds 2004
Wondexpertisecentrum (WEC) VieCuri

Het Wondexpertisecentrum (WEC) van het VieCuri Medisch Cen
trum in Venlo beschikt als eerste in Nederland over een hyper
spectrale TIVITA HSI-camera. Met deze non-invasieve techniek
kunnen behandelaars in minder dan 60 seconden tot 6 mm diep
in de wond kijken. Eén opname is genoeg om eventuele vocht
ophopingen waar te nemen en te zien hoe het staat met de
doorbloeding en de zuurstofvoorziening in en rond de wond.

Spectrale vingerafdruk
HSI is de afkorting van HyperSpectral Imaging, een cameratechniek
die chemische data kan analyseren en omzetten in beelden. Afhankelijk van de specifieke applicatie kan met een HSI-camera tot over de
honderd verschillende spectrale regio’s worden geïnspecteerd. Dat
levert een gedetailleerd beeld op van de transmissie en reflectie voor
diverse golflengtes van het geïnspecteerde object. Afhankelijk van
het gekozen bereik (UV, zichtbaar licht, infrarood) kan extra informatie achterhaald worden. Materialen (dus ook menselijk weefsel)
hebben een unieke, zogenaamde ‘spectrale vingerafdruk’, doordat
ze in meer of mindere mate licht absorberen van een bepaalde
golflengte. Zo geven ze een karakteristieke vorm aan de door de
camera opgevangen spectra, die benut kan worden om het materiaal
te identificeren en te classificeren. De allereerste HSI-camera werd al
een halve eeuw geleden gebruikt door de NASA. De eerste medische
toepassingen (voor transplantaties en wondanalyse) zijn echter nog
maar een jaar of vijf oud. Wereldwijd zijn er pas rond de honderd
medische HSI-systemen in gebruik. Het TIVITA-systeem van de Duitse
producent Diaspective Vision omvat behalve de eigenlijke HSIcamera geavanceerde software voor analyse en documentatie en
een monitor.

Betere diagnose
Yvonne Siebers, wondconsulent bij VieCuri, is enthousiast over de
nieuwe aanwinst: “In minder dan 60 seconden kan deze camera
zonder huidcontact tot 6 mm diep in de wond kijken […]. Zo kunnen
we snel en accuraat zien of een complexe wond op normale wijze
kan genezen, of dat er meer onderzoek nodig is.” Zij pleit ervoor
om patiënten in de regio met wonden die na drie weken nog geen
genezing laten zien door te verwijzen naar het WEC. Het komt voor
dat er in de eerste lijn verschillende wondbehandelingen worden
uitgeprobeerd, zonder dat er een duidelijke diagnose is. Vaak is
er bij stagnerende wondheling sprake van onderliggende andere
gezondheidsproblemen. De HSI-camera kan de wond en de wondomgeving visualiseren en exacte waarden meten voor de vochthoeveelheid, doorbloeding en zuurstofgraad. Die snelle diagnose
geeft behandelaars “de mogelijkheid om de patiënt snel een helder
en controleerbaar behandelplan te presenteren.” Het VieCuri gaat
de HIS-camera ook inzetten voor wetenschappelijk onderzoek,
met name naar de noodzaak voor vasculaire ingrepen en de
effecten daarvan.
Bronnen: diaspective-vision.com, medicalfacts.nl, viecuri.nl, visionenrobotics.nl, wcs.nl
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Verkrijgbaar: Als losse maden of in BioBags (beide in verschillende hoeveelheden)
Vergoed: Ja, op aanvraag zorgverzekeraar of binnen DBC-code (altijd met
artsenverklaring)

De start van BiologiQ
Het idee voor BiologiQ ontstond ergens in 2004. Hans Willemsen had
met zijn eigen reclamebureau al de nodige ervaring opgedaan met de
marketing van medische producten, maar wilde een andere richting
inslaan. Dat deed hij samen met twee bevriende zakenrelaties in de
medische wereld die ook in waren voor een nieuw initiatief: René
Hogeboom, directeur-eigenaar van Sigma Medical en John Visscher,
directeur-eigenaar van AngioCare.
René bracht vanuit Sigma Medical de Biomonde Madentherapie in
en zijn relatienetwerk in de ziekenhuizen. John had een band met
Oculus, de Nederlandse importeur van onder meer DermaCyn (nu
respectievelijk Sonoma en AdvaCyn) en bracht ook zijn netwerk in.
Hans Willemsen was bedenker én uitvoerder van het concept en
bedacht de naam BiologiQ, die staat voor ‘bio-actief en intelligent
(iQ)’. Vanaf het begin was hij ook verantwoordelijk voor de dagelijkse
bedrijfsvoering en de marketing en sales. John verkocht in 2008 zijn
aandeel aan de twee andere aandeelhouders. René heeft zijn aandeel behouden en is nog steeds nauw betrokken bij BiologiQ.

Henry van Beynum (58)
Woont in: Deventer
Opleiding: LTS/MTS
Werkte eerder bij: Gezondheidsdienst
voor Dieren
Huidige functie: logistiek, back-office en
klantencontact
Actief voor BiologiQ: sinds 1 juni 2009
Hobby’s en passies: muziek, film, openluchtfestivals, terrasje pakken, biljarten
Bijzonder: is gedreven ict-amateur en
helpt graag mensen daarbij

“Mijn taken en verantwoordelijkheden zijn zeer afwisselend, geen
dag is hetzelfde. Dat houdt je scherp. We werken in een klein
team, dus de lijntjes zijn kort wat het ook persoonlijker maakt.
De communicatie met de klant is heel belangrijk, of het nu gaat
om groothandels, apotheken, ziekenhuizen of verzorgingshuizen.
We leveren ook maatwerk, bijvoorbeeld voor de Madentherapie,
dan is er vaak ook contact nodig met de behandelaar. Wat ik
heel belangrijk vind is de werksfeer. Die is gelukkig goed bij ons.
Mijn favoriete BiologiQ product? Biomonde maden, door het
gevoel dat je een klein stukje van de puzzel bent voor genezing
of verlichting van de patiënt.”

Reguliere nieuwsbrief content

Tjalling van Dijk (50)

Systematische review
naar link vitamine D wondgenezing

Afgelopen zomer publiceerde het Britse Journal of Wound
Care een systematische review van studies naar het verband
tussen vitamine D-niveaus en stagnerende wondgenezing.
Andere voorlopige studies laten een mogelijke link zien
tussen vitamine D-gebrek en een grotere gevoeligheid voor
de impact van Covid-19.

Woont in: Haarlem
Opleiding: (wond)verpleegkundige
Werkte eerder: in de wondzorg
Huidige functie: gespecialiseerd
verpleegkundige wond en decubitus bij
Spaarne Ziekenhuis
Actief voor BiologiQ: van augustus 2004 tot
augustus 2008 (productspecialist)
Hobby’s en passies: tennis en skiën
Bijzonder: altijd gefocust geweest op wondzorg

“Ik heb de geboorte van BiologiQ meegemaakt en geholpen de
eerste producten op de Nederlandse markt te zetten. Uniek, want
dit was het eerste bedrijf dat zich helemaal richtte op bio-actieve
wondmaterialen. Het was hard werken, in het begin, niemand
kende ons nog. Maar er werd ook gelachen! Bijvoorbeeld bij een
demonstratie van de Madentherapie, toen er eentje ontsnapte.
Of toen ik de eerste 5-liter flessen Dermacyn (het huidige AdvaCyn) ging langsbrengen. Het voelde alsof ik met tanks antivries
het ziekenhuis in kwam lopen! Mijn favoriete BiologiQ producten
waren de maden: ‘minichirurgjes’ met vaak fantastische resultaten. En OASIS, dat ik een beetje beschouw als ‘mijn’ kindje.
Heb destijds geholpen bij de introductie en prachtige casuïstieken gezien, waarbij veel patiënten echt geholpen waren.
Als wondverpleegkundige werk ik nog steeds graag met de
mooie en werkzame producten van BiologiQ.”

Correlatie
Voor hun review vonden de auteurs 10 studies die voldeden aan
de criteria voor opname. In totaal ging het om 2359 deelnemers,
bij wie sprake was van een sterke correlatie tussen lage niveaus
van 25-hydroxy vitamine D en de aanwezigheid van slecht genezende wonden. Het is echter niet duidelijk of het gaat om een causale
relatie of slechts om gelijktijdig optredende fenomenen. Wel lijkt
er steeds meer bewijs dat vitamine D suppletie bij patiënten
met chronische en complexe wonden tot verbetering kan leiden,
maar meer onderzoek is nodig voor hardere conclusies.

Link met Covid-19?

BiologiQ

AdvaCyn® Wound Care en AdvaCyn®Gel

Enige weken geleden berichtte het Britse dagblad The Guardian
over een oproep van wetenschappers aan de Britse regering om
vitamine D toe te voegen aan dagelijkse voedingsmiddelen als
brood en melk. Dit zou indirect een bijdrage kunnen leveren aan de
strijd tegen Covid-19. In het artikel werd verwezen naar een recente
studie uit Spanje, waaruit bleek dat bij 82% van 216 gehospitaliseerde coronapatiënten sprake was van vitamine D-gebrek.

Productomschrijving: Steriele, super-geoxideerde vloeistel en gel

Er zijn echter ook onderzoeken die wijzen op geen of slechts een
minimaal verband tussen vitamine D-gebrek en Covid-19, griep
en andere aandoeningen van de luchtwegen. Wel staat vast dat
een gebrek aan vitamine D kan leiden tot rachitis en hypocalciëmie
(te laag kalkniveau in het bloed) bij kinderen en osteomalacie bij
volwassenen. Volgens het artikel heeft rond de 40% van alle Britten
’s winters een vitamine D-gebrek. In Nederland is de situatie niet
beter. Uit een aselecte steekproef in 2015 onder 2503 personen
(gemiddelde leeftijd 57 jaar) in Zuidwest-Nederland bleek 58,8%
van hen een vitamine D-deficiëntie (< 50 nmol/l) te hebben;
bij 29.9% van hen was zelfs sprake van een ernstige vitamine
D-deficiëntie (< 30 nmol/l).

Vergoed: ja (indien voorgeschreven door bevoegd behandelaar)

Bronnen: magonlinelibrary.com, sciencedirect.com, theguardian.com, voedingonline.nl, wcs.nl.
Artikel: Smith K en Hewlings S, Correlation between vitamin D levels and hard-to-heal wounds:
a systematic review, Journal of Wound Care, 2020.

-product

Producent: Sonoma Pharmaceuticals
Bedoeld voor: verlaging van de bacteriële belasting bij
de behandeling van moeilijk genezende en complexe
(geïnfecteerde) wonden
Indicaties: o.a. geïnfecteerde wonden (inclusief biofilms),
diabetische voetulcera, ulcus cruris, decubituswonden en
brandwonden
In BQ assortiment: sinds 2004
Verkrijgbaar: in diverse maten (spray)flacons, infusiefles en als gel

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.
www.biologiq.nl
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Casus: Xpansion

Wondsluiting meer dan 12 jaar na ongeluk
Dagelijks werken er door heel Nederland talloze wond
professionals met producten van BiologiQ. Dat levert
aansprekende casuïstieken op. Zoals deze casus rondom
een 40-jarige patiënt, die meer dan 12 jaar geleden
bij een ongeluk een verbrijzeld onderbeen opliep.
Daar hield hij een ulcus cruris aan over, die maar niet
tot wondsluiting wilde komen. Besloten werd tot een
autologe skin graft met behulp van de Xpansion.

Met dank aan het Hyperbaar Geneeskundig Centrum
(HGC) te Rijswijk, waar de behandeling plaats vond,
Dr. P.C. Smit, als vaatchirurg verbonden aan het Reinier
de Graaf Gasthuis te Delft en Saskia Stolk, wondconsulent
bij het RdGG. En niet te vergeten met dank aan de
patiënt in kwestie, die toestemming gaf voor het gebruik
van zijn casus.

12 jaar na trauma nog bestaande ulcus rechter onderbeen
Foto 1
Dag 0. Aanvang behandeling, debridement ulcus.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 2
Dag 0. Gedebrideerde ulcus na aanbrenging
STSG met Xpansion (Meek-methode) in
behandelkamer.
Foto 3
Dag 9. Eerste verbandwissel.
Foto 4
Dag 16. Optreden van contactallergie door
schuimverband.

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 6
Dag 37. De wond is zo goed als gesloten.

Patiënt

Foto 7

Foto 5
Dag 23. Aanzienlijke reductie wondoppervlak.

Man, 40 jaar. Heeft na trauma met verbrijzeld
onderbeen een ulcus cruris op het onderbeen
die al meer dan 12 jaar oud is. Patiënt is gezond,
onduidelijk waarom wondsluiting is uitgebleven.
Heeft al diverse STSG’s (Split Thickness Skin
Grafts) volgens de Thiersplastiek ondergaan.
Hij is geïmmobiliseerd, draagt een duo-systeem
compressietherapie en een spalk.

Foto 7
Dag 76. Volledige wondsluiting.
Case: 2018, HGC Rijswijk, Dr. P.C. Smit (vaatchirurg),
Saskia Stolk (wondverpleegkundige). Meer gedetailleerde
informatie beschikbaar op aanvraag.

Raymond van Gerwen (41)
Woont in: Goirle
Opleiding: HBO-V
Werkte eerder: als verpleegkundige kinderafdeling en wondverpleegkundige
Huidige functie: productspecialist
Actief voor BiologiQ: sinds 1 januari 2018
Hobby’s en passies: zijn chalet in Renesse, het hockeyteam van zijn oudste dochter trainen,
bordspelen met het hele gezin
Bijzonder: brouwt zijn eigen bier met goede vriend en oude kaas

“Ik vind het een eer om BiologiQ te vertegenwoordigen en te
werken met producten die doen wat ze beloven, van wondbedvoorbereiding tot wondsluiting. Klanten bellen me oprecht blij op:
“sinds ik jullie product gebruik is de wond weer in beweging”.
Als productspecialist word ik vaak uitgenodigd om mee te kijken
bij complexe wonden en mee te denken over waarom de wondgenezing stagneert. Dan pas je samen met de klant de kennis
toe uit je opleiding wondverpleegkunde en uit je praktijkervaring.
Vóór ik bij BiologiQ werd aangenomen kende ik het bedrijf al
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en keek ik best een beetje op tegen mensen als Willem en Rob,
die er toen nog werkte. Ik had het gevoel dat zij op een ander
niveau functioneerden met hun wondkennis en kunde. Ik sta
achter alle BiologiQ producten, maar voor mij is na Madentherapie
(ik noem dat ‘een biologische scalpel’) de Xpansion misschien wel
het mooiste product. Je kunt er binnen een half uur een graft van
de eigen huid mee op een granulerende wond plaatsen en deze
laten epithelialiseren tot volledige sluiting. Wat een vooruitgang
in wondgenezing!”

BiologiQ

Nanogen Aktiv en Aktigel

-product

Productomschrijving: Biocellulose matrix wonddressing en gel met nanostructuur
Producent: Genadyne Pharma
Bedoeld voor: ondersteuning genezing van al dan niet
geïnfecteerde wonden in de granulatiefase
Indicaties: o.a. diabetische voetulc-era, veneuze ulcera,
decubituswonden, brandwonden en chirurgische wonden
In BQ assortiment: sinds 2014
Verkrijgbaar: in diverse maten sheets en als gel
Vergoed: ja (indien voorgeschreven door bevoegd behandelaar)

Daniel Hulleman (38)
Woont in: Deventer
Opleiding: MEAO
Werkte eerder: als stagiair bij Sigma Medical
Huidige functie: ordermanagement, kwaliteitsmanager ISO
Actief voor BiologiQ: sinds 2004
Hobby’s en passies: biljarten, naar thuiswedstrijden Go Ahead Eagles
Bijzonder: werkt vanaf dag 1 voor BiologiQ

“Ik ben al vanaf de start van BiologiQ betrokken bij de logistieke
werkzaamheden. Door de jaren heen is mijn takenpakket steeds
verder uitgebreid. Afwisseling genoeg dus, het werk gaat nooit vervelen. Ook de branche waarin wij zitten is en blijft altijd interessant.
Net als het bedrijf ben ik zelf ook gegroeid in mijn werk. Had ik eerst
vooral een uitvoerende functie, nu wordt er steeds vaker meer input
van mij gevraagd. Dat ik uitgenodigd wordt mee te sparren over
bepaalde zaken geeft vertrouwen. En dat zorgt er dan voor dat je

Reguliere nieuwsbrief content

Nieuw procedé: sensoren
direct op huid printen
Onderzoekers uit China en de VS hebben een methode
ontwikkeld om sensoren rechtstreeks op de menselijke huid
te printen, zonder pijn of (brand)wonden te veroorzaken.
Vergeleken bij tot nu toe gangbare ‘wearables’ tilt deze
vinding de buigzaamheid en daarmee het gebruiksgemak
(een primaire eis) op een hoger plan.

nog meer betrokken raakt bij het bedrijf en het hele proces. Het
BiologiQ product dat mij nog steeds het meest aanspreekt zijn
de maden voor LDT. Doet het altijd goed als gespreksonderwerp,
ook in de privésfeer. Maar Aldanex vind ik ook een mooi product,
ook omdat we dat online aan particulieren leveren, als middel
tegen luieruitslag. Mooi om al die reviews te lezen, waarin jonge
ouders en andere gebruikers aangeven hoe tevreden ze zijn met
de resultaten.”

Sinteren
Het team had al eerder flexibele printplaatjes ontwikkeld voor
gebruik in draagbare sensoren. Dergelijke sensoren kunnen constant en heel nauwkeurig vitale functies meten en registreren,
waaronder lichaamstemperatuur, vochtigheid, bloedzuurstofniveaus en hartprestatiesignalen. Voor deze printplaatjes worden
materiaalkorrels verhit tot een temperatuur net onder het smeltpunt. Hierdoor groeien de contactpunten tussen de korrels, waardoor er een hard materiaal kan ontstaan. Dit hechtingsproces voor
de metalen componenten in de sensor wordt sinteren genoemd.
Om de zilveren nanodeeltjes van de sensor aan elkaar te binden
zijn gewoonlijk temperaturen nodig van rond de 300°C. Dat is
uiteraard veel te heet voor de menselijke huid.

Hulplaag

Bronnen: eoswetenschap.nl, pubs.acs.org, sciencedaily.com. Artikel: Ling Z et al, Wearable Circuits
Sintered at Room Temperature Directly on the Skin Surface for Health Monitoring, ACS Applied
Materials & Interfaces, 2020.

De vinding van het team bestaat uit een ‘hulplaag’ van polyvinylalcoholpasta (als gebruikt in afpelbare gezichtsmaskers) en calciumcarbonaat, het materiaal waaruit eierschalen bestaan. Dit vormt
een glad en dus makkelijk printbaar oppervlak, waarop een ultradun laagje met metalen patronen wordt aangebracht. Deze laag is
buigzaam en vouwbaar met behoud van zijn elektromechanische
eigenschappen. Dankzij de hulplaag kan het sinterproces plaatsvinden op kamertemperatuur en blijft de huid intact. Na het printen
gebruikten de onderzoekers een haardroger op de koelste stand
om het water te verdampen dat als oplosmiddel diende in de inkt.
Volgens hen is het proces ook nog eens milieuvriendelijk: de sensor
is enige dagen bestand tegen lauw water, maar pijnloos verwijderbaar onder een warme douche.
BiologiQ Nieuwsbrief • November/December 2020
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Dr. Tineke Creemers, oprichter en mededirecteur van Bfactory:
“Klinische performance van onze Revamil producten is zeer goed.”

In gesprek met de wetenschapper achter
Revamil en andere honingproducten

Ee n
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prod ands
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Dit was niet alleen het jaar waarin
BiologiQ stil stond bij het derde
lustrum. Afgelopen september was
het ook 15 jaar geleden dat Biolo
giQ en Bfactory de overeenkomst
tekenden, die BiologiQ de rechten
gaf voor de verkoop van Revamil
in Nederland. Eén van de onderte
kenaars was Dr. Tineke Creemers,
mede-oprichter en mededirecteur
van Bfactory Health Products,
de ontwikkelaars en producenten
van onder meer Revamil. Samen
met haar staat de redactie van de BiologiQ Nieuwsbrief stil
bij 15 jaar samenwerking op het gebied van wondzorgproducten op basis van medicinale honing.

Is Revamil de enige productlijn van Bfactory?
De merknaam Revamil is voor producten op honingbasis voor de
behandeling van wonden bij mensen. Logisch dat dit merk het
meest bekend is bij de doelgroep van BiologiQ, de wondzorgprofessionals. Maar daarnaast maken we producten op honingbasis
voor veterinair gebruik onder het merk Vetramil en nog een aparte
productlijn voor de zelfzorgmarkt onder de naam Dermagiq.

Jarenlang wetenschappelijk onderzoek

Bfactory bestaat al 18 jaar. Is het niet bijzonder dat het bedrijf
nog steeds zelfstandig is?
Wij zijn inderdaad nog steeds een onafhankelijk, puur Nederlands
bedrijf en dat is ook een bewuste keuze. Bfactory is een erg leuk
bedrijf om leiding aan te geven. En doordat het zich continu ontwikkelt blijft het ook leuk. Bovendien hebben wij een ontzettend
prettig en enthousiast team. Wij kunnen alle ontwikkelingen zelf
aansturen en dat geeft veel voldoening.

Tineke is bij Bfactory verantwoordelijk voor productontwikkeling,
klinische evaluatie en de registratie van nieuwe producten. Zij is
opgeleid als plantencelbioloog, gespecialiseerd in plantenfysiologie,
medische microbiologie en moleculaire plantkunde. Als wetenschapper verrichtte zij jarenlang onderzoek aan Wageningen
University & Research (WUR), onder meer naar de moleculaire
ontwikkeling van bloemen, met name hun nectariën en naar de
productie van medicinale eiwitten in de nectar van bloemen.
In 2000 maakte zij kennis met Willem Jan Bosma, die op zoek was
naar “concepten in de wetenschappelijke wereld die klaar waren
om naar de markt te brengen.” Zo’n concept was de methode die
Tineke had ontwikkeld voor de productie van zuivere honing voor
medicinale toepassingen. De klik tussen de wetenschapper en de
ondernemer leidde twee jaar later tot de oprichting van Bfactory
en het op de markt komen van de eerste Revamil producten.
We leggen Tineke een aantal vragen voor.
Hoe kwam u op honing?
Mijn interesse in honing stamt al uit de tijd dat ik onderzoek deed
aan nectariën en de mogelijkheid om medicinale eiwitten te produceren via de nectar. Van die nectar maken honingbijen honing.
Uit de literatuur was al langer bekend dat honing de wondgenezing
kan bevorderen. Maar er zijn grote verschillen in effectiviteit tussen
de ene honing en de andere. Vandaar het idee om te proberen een
‘medical grade’ honing te ontwikkelen, die door beïnvloeding van
de nectar optimaal zou zijn voor de genezing van wonden.
Hoe is Bfactory in dat streven geslaagd?
Dat is inderdaad het geheim van de smid, dat we echter niet prijs
geven. Wat ik er wél over kan zeggen is dat wij dankzij onze deskundigheid op het gebied van bijen en honing een medical grade honing
kunnen maken van constante en reproduceerbare kwaliteit, met
een hoog enzymgehalte en een lage pH. Onze honing is bovendien
absoluut zuiver en vrij van bestrijdingsmiddelen, antibiotica en
zware metalen.
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In hoeverre zijn de Revamil producten ‘evidence-based’?
Er is in de loop van de jaren veel “evidence” verzameld, onder
andere op basis van case studies en post market surveillance.
De resultaten daarvan laten zien dat de klinische performance van
onze Revamil producten zeer goed is. (Noot van de redactie: zowel
in het online Kenniscentrum van BiologiQ op www.biologiq.nl als
op de website van Bfactory www.bfactory.nl is meer documentatie
te vinden over Revamil in de wondbehandelingspraktijk.)

Kunt u iets zeggen over eventuele nieuwe producten in de
pijplijn?
Als je alleen al naar Revamil kijkt, zie je dat we al de nodige
productinnovaties hebben gebracht, in de loop van de jaren. Toen
we begonnen, hadden we alleen nog de Revamil gel in tube en single-dose spuit, de producten waarmee BiologiQ ook is begonnen.
Daar kwamen later de Revamil wonddressings bij, toen Revamil
Melginate en weer later Revamil Collagen. We zijn op dit moment
bezig met de ontwikkeling van een nieuw product. Maar uit
concurrentie-overwegingen kan ik daar nu nog niet op ingaan.
Hoe heeft u 15 jaar samenwerken met BiologiQ ervaren?
Bfactory is misschien een van de trouwste leveranciers van BiologiQ, maar het omgekeerde geldt ook. BiologiQ was één van onze
eerste klanten, en is ook een van de trouwste gebleken. We zijn
dus heel blij met de samenwerking. Het leuke was ook dat op
het moment dat we met elkaar in contact kwamen, BiologiQ net
als wij net waren begonnen op de markt van wondproducten.
Samen zijn we voorzichtig gestart om honing een vaste plaats
te geven in de wondbehandeling. Vijftien jaar later kunnen we
zeggen dat dit aardig gelukt is. Wat ons vooral aanspreekt aan
de samenwerking met BiologiQ, is dat de productspecialisten
van BiologiQ zélf een achtergrond hebben in de wondzorg en
regelmatig wondzorgprofessionals in de praktijk assisteren.
In die zin versterken we elkaar. Want al hebben we intussen
wel veel kennis over wonden en wondbehandeling, wij hebben
natuurlijk niet die directe praktijkervaring.

Wat vindt u van de BiologiQ Nieuwsbrief die dit jaar zijn
10-jarig bestaan vierde?
Ik vind de nieuwsbrief altijd erg informatief en waardeer het dat
die vrijwel maandelijks in mijn mailbox zit. Zo blijven we op de
hoogte van de ontwikkelingen binnen BiologiQ en in wondbehandelingsland.

BiologiQ

Revamil, Revamil Melginate en Revamil Collagen

-product

Productomschrijving: Wonddressings en wondgel op basis van medical grade
zuivere honing
Producent: Bfactory Health Products
Bedoeld voor: verlaging van de
bacteriële belasting bij de behandeling
van acute, chronische en geïnfecteerde
wonden
Indicaties: o.a. diabetische voetulcera, ulcus cruris, chronische, wonden, geïnfecteerde
wonden, veneuze ulcera, decubituswonden, brandwonden en chirurgische wonden;
Melginate ook voor sterk exsuderende wonden

Tot slot: is er nog iets dat u kwijt wilt over BiologiQ?
Ja. Het is indrukwekkend hoe BiologiQ met een relatief klein
team zo’n goede marktpositie heeft kunnen opbouwen. Wat
ook mooi is: ze zijn altijd trouw gebleven aan hun uitgangsprincipe, dat alle producten een zoveel mogelijk een natuurlijke,
niet-synthetische of niet-toxische basis moeten hebben.

In BQ assortiment: sinds 2005
Verkrijgbaar: in diverse maten wonddressing en als gel (ook single dose)
Vergoed: ja (Revamil Wound Dressing, Melginate en Collagen)

Willem Masker (49)
Woont in: Oegstgeest
Opleiding: MDGO-vp, HBO-V, oncologieverpleegkunde
Werkte eerder: als verpleegkundige (o.a. in Frankfurt en bij LUMC)
Huidige functie: productspecialist bij BiologiQ
Actief voor BiologiQ: vanaf 2010
Hobby’s en passies: hardlopen, skeeleren, maar vooral: samen zijn met gezin
Bijzonder: experimenteerde nog vóór Revamil Collagen bestond samen met toenmalige
collega Betsie Berfelo met ‘likje Revamilgel op Biopad collageendressing’ tegen infecties

“Werken bij BiologiQ doe ik met veel plezier. Er zijn altijd wel weer
nieuwe uitdagingen en veranderingen. Onderling werken we heel
prettig samen. Je hebt hier inspraak en veel vrijheid om zelf dingen
in te vullen. De contacten met producenten zijn goed, zodat je snel
antwoorden hebt voor klanten en hun patiënten. De producten van
BiologiQ passen bij mijn visie, ik kan daar écht achter staan. In zijn
productcategorie vind ik AdvaCyn nog steeds de beste, ik heb er

zoveel mooie casuïstieken van gezien. En Revamil blijft een geweldig
concept. Dat je met een natuurproduct als honing zoveel kunt
bereiken. Het mooie is ook dat Revamil voor alle typen wond een
productoplossing heeft. Neem Revamil Collagen, dan heb je de
voordelen van collageen, in combinatie met verlaging van de
bacteriële belasting. En alle Revamil Wound Dressings kun je in
praktisch elke wondfase met succes inzetten!”

BiologiQ International: actief in 11 landen
De Europese opmars van Aldanex
In 2014 startte BiologiQ met Aldanex. Onder deze merknaam
brengt BiologiQ in Nederland Aldanex Skin Protectant en
Skin & Incontinent Cleanser op de markt; respectievelijk
een barrièrecrème en een vloeibaar huidreinigingsmiddel.
Om tegemoet te komen aan de verrassende – en snel groeien
de – belangstelling uit het buitenland werd in datzelfde jaar
BiologiQ International in het leven geroepen.

Verkrijgbaar in 12 Europese landen
Inmiddels is BiologiQ International buiten Nederland vertegenwoordigd in elf Europese landen waar Aldanex inmiddels ‘ontdekt’
is. De top-3 wordt gevormd door België, Frankrijk en Zwitserland.
Daarnaast is BiologiQ International met Aldanex actief in Duitsland,
Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië en Zweden.
In Nederland komt Aldanex Skin Protectant voor vergoeding door
de zorgverzekeraars in aanmerking, als het wordt voorgeschreven
door een bevoegde behandelaar bij epitheelschade door vochtletsel of druk- en schuifkrachten.

Webwinkel
Een jaar na de internationale introductie van Aldanex startte BiologiQ in Nederland met www.luieruitslag.nl. De webwinkel richt zich

op de ouders van jonge kinderen met luieruitslag. Deze vaak voorkomende vorm van huidschade bezorgt baby’s en peuters veel pijn
en ongemak en hun ouder(s) slapeloze nachten. Geleidelijk vonden
ook andere doelgroepen hun weg naar de webwinkel, bijvoorbeeld ouderen en hun mantelzorgers, die beide Aldanex producten
gebruiken bij de verzorging van mensen met incontinentie. Inmiddels is het aanbod in de webwinkel uitgebreid met Revamil Balm
Wondzalf, Hand Wash en Hand Crème, alle drie producten op basis
van medical grade honing.
BiologiQ Nieuwsbrief • November/December 2020
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Inktvis inspireert nieuwe
methode voor aanbrengen
sensoren en sheets

elektronicafilm op te tillen en over te plaatsen. Eenmaal in situ
wordt de verwarming weer aangezet, waardoor de hydrogel krimpt
en loslaat. De hele operatie neemt ongeveer 10 seconden in beslag!
Het team voorziet nog verdere verbeteringen van de techniek, bijvoorbeeld door uitbreiding van de manipulator met druksensoren.
Bron: sciencedaily.com. Artikel: Kim B S et al, Electrothermal soft manipulator enabling safe transport
and handling of thin cell/tissue sheets and electronical devices. Science Advances, 2020.

BiologiQ

OASIS® Extracellulaire Matrix

-product

Productomschrijving: Matrix met 3D-structuur van SIS biomateriaal
Producent: Cook Biotech Inc.
Bedoeld voor: aanvulling van ontbrekende ECM
ter ondersteuning van de natuurlijke wondgenezing
Indicaties: o.a. diabetische ulcera, chronische vasculaire ulcera,
veneuze ulcera, drukulcera, postchirurgische dermale wonden en donorsites
In BQ assortiment: van 2006 tot 2013 en opnieuw sinds 2019
Verkrijgbaar: in diverse maten (van 3x3,5 cm tot 7x20 cm) en verpakkingshoeveelheden
Vergoed: ja (OASIS 3x3,5 cm en 3x7 cm)

Flexibele elektronica en kunstweefsels voor transplantatiedoeleinden bieden veel nieuwe mogelijkheden voor de wond
genezing, regeneratieve geneeskunde en ‘biosensoring’.
Het veilig aanbrengen is echter een moeizaam proces, met
een hoog faalrisico. Onderzoekers aan de universiteiten van
Illinois (VS) en Chung-Ang (Zuid-Korea) bedachten een nieuwe
methode, geïnspireerd op de zuignapjes van inktvissen.

Angelique Imunuplatia-Liwier (41)
Woont in: Apeldoorn
Opleiding: MBO
Werkte eerder: als commercieel
medewerkster binnendienst
Huidige functie: Customer Service Kebomed
Actief voor BiologiQ: van 1 oktober 2009
tot 1 januari 2016
Hobby’s en passies: koken, taarten bakken,
wandelen
Bijzonder: echte passie: dingen doen met
man en 3 kinderen (waaronder een tweeling)

Delicate transplantaten
Onderzoeksleider Hyunjoon Kong legt allereerst het probleem uit:
“Een cruciaal aspect bij weefseltransplantatie, bijvoorbeeld hoornvliestransplantatie, is het aangrijpen en veilig overplaatsen van zachte weefsels. Maar het hanteren van dergelijke ‘levende’ materialen
is een enorme uitdaging, omdat ze zo kwetsbaar zijn en heel snel
kreukelen als je ze uit het kweekmedium haalt.” Een bestaande
methode om dit risico te verlagen is om de sheets te kweken op
een temperatuurgevoelige zachte polymeer, die na transplantatie
krimpt en de weefselfilm loslaat.
Maar dit proces kan tot een uur in beslag nemen (wat het risico op
contaminatie verhoogt) en vereist de inzet van geschoolde technici,
zonder de kans op scheuren of vervormingen geheel uit te sluiten.
Kong: “De chirurg moet bij dergelijke transplantaties het risico van
schade aan zachte weefsels tot een minimum beperken en snel
kunnen werken om contaminatie te voorkomen. Daarnaast
moeten de ultradunne materialen zonder kreukels of beschadiging worden aangebracht.”

‘Soft manipulator’
Het team ging op zoek naar een nieuwe manier om dunne en fragiele sheets van celmateriaal of elektronica vast te pakken en weer
los te laten, zonder schade te berokkenen. Inktvissen kunnen zowel
natte als droge voorwerpen van welke vorm dan ook oppikken door
minimale spanningsvariaties in de spieren waarmee ze hun zuignappen aansturen – zonder dat ze daarbij een of andere kleverige
chemische substantie nodig hebben. Met dit als voorbeeld ontwierp
het team een ‘zachte manipulator’ bestaande uit een temperatuurgevoelige laag zachte hydrogel, verbonden met een elektrisch
verwarmingselement. Alvorens een sheet op te pikken wordt de
hydrogel licht verwarmd, zodat het krimpt. Vervolgens wordt
het zachtjes op de sheet gedrukt en wordt de warmtetoevoer
afgesloten. De hydrogel zet daardoor iets uit, waardoor er
voldoende zuigkracht wordt gecreëerd om de weefselsheet of
8
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“Mijn tijd bij BiologiQ heb ik als zeer prettig ervaren, met name
de betrokkenheid van het bedrijf met zowel klanten als medewerkers. De leiding staat open voor nieuwe ideeën, was echt geïnteresseerd in je mening en we werkten heel goed samen als team.
BiologiQ wil laten zien dat er meer wondzorgmiddelen zijn dan
alleen een gaasje en verband. Ik heb chronische wonden gezien
waarvan je denkt: die gaan nooit meer dicht. Maar BiologiQ is
niks te erg of te veel. Samen maken ze een plan en staan ze 100%
achter hun producten. Geen verkooppraatjes, no nonsense – het
gaat om resultaat, zodat de patiënt geholpen is. Het is een visie
die heel betrouwbaar en steady is. Wat ik zelf erg prettig vond,
was dat ook de binnendienst eens per jaar op een congres mocht
staan. Om met klanten persoonlijk kennis te maken, zodat je
daarna wist welk gezicht bij welk contact hoorde. Mijn favoriete
BiologiQ product is Aldanex. Door het bedrijf zelf ontwikkeld en
een supergoede barrièrecrème. Mijn hele familie en al mijn vrienden weten gelijk waar ik het over heb, als ik het over ‘de groene
tube’ heb. Wordt veelvuldig gebruik van gemaakt!”

BiologiQ

BIOPAD® en BIOSPRAY®
Productomschrijving: Wonddressing en -spray op collageenbasis
Producent: Euroresearch
Bedoeld voor: ondersteuning wondgenezing door aanmaak en
structurering collageenvezels en granulatieweefsel
Indicaties: o.a. decubituswonden, chronische veneuze ulcera,
diabetische (voet)ulcera en acute en chirurgische wonden
In BQ assortiment: sinds 2011
Verkrijgbaar: als dressings in diverse maten en als spray in flacon
Vergoed: BioPad wonddressings

-product

Reguliere nieuwsbrief content

Rob de Klijn (54)

Covid-19: verband
tussen decubitus, pijn
en cytokinestorm

Over de hele wereld is onderzoek gaande naar zowel de
directe als de indirecte en lange-termijn impact van Covid-19
op uiteenlopende bevolkingsgroepen en patiënten. Tijdens
een virtuele meeting afgelopen september ging de European
Pressure Ulcer Advisory Panel in op drie specifieke, Covidgerelateerde risico’s voor decubituspatiënten.

Pijnsignalen
De drie door EPUAP benoemde aandachtspunten zijn: 1) de zorgwekkende link tussen de pathofysiologie van Covid-19 en de etiologie van decubitus; 2) door medische apparatuur (medical devicerelated pressure ulcers, MDRPUs) en buikligging veroorzaakte of
verergerde weefselschade en 3) de prominente rol van ontstekingen
en ontstekingsgerelateerde weefselschade door hypercytokinemie
(de beruchte ‘cytokinestorm’) bij het ontstaan van doorligwonden.
Uit recente gegevens, verzameld door een groot medisch centrum
in New York, blijkt dat Covid-19 patiënten op Intensive Care-afdelingen een drie keer zo hoog decubitusrisico lopen als IC-patiënten
zonder corona. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat Covid-19
patiënten die beademd worden hun lichaamspositie niet meer
kunnen aanpassen om druk van knellende of te strakke medische
apparatuur te ontwijken. Ook zijn ze vaak niet meer in staat om pijn
en ongemak te communiceren aan zorgverleners. Het gevolg is celen weefselvervormingen die leiden tot decubituswonden. In een
recent artikel in Journal of Woundcare wordt dieper ingegaan op de
link tussen het onvermogen pijnsignalen af te geven, de effecten
van hypercytokinemie en decubitus bij Covid-19 patiënten.

Woont in: Madliena (Malta)
Opleiding: verpleegkunde A (plus aanvullende
cursussen)
Werkte eerder: als verpleegkundige
Huidige functie: zelfstandig ondernemer
(voor diverse farmabedrijven)
Actief voor BiologiQ: van 2006 tot 2017
(productspecialist)
Hobby’s en passies: voetbal, was jarenlang
jeugdtrainer
Bijzonder: haalde op Malta vaarbewijs,
verruilde zeilende ballen voor bollende zeilen

“Toen ik begon bij BiologiQ was het een jong, startend bedrijf
met een kleine portfolio van unieke producten. Door de jaren
heen zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met een uniek assortiment, wat ook door de markt wordt onderkend – niet alleen in
eigen land, maar ook internationaal. Met die bio-actieve producten heeft BiologiQ de wondzorg in Nederland laten zien dat er
méér voor wondzorg is dan ‘standaard’ verbandmateriaal.
Het was pionieren, maar dat was juist het leuke van mijn werk.
Ik heb ook nog steeds contact met het bedrijf en met oud-collega’s. Dat komt ook omdat BiologiQ mij de kans heeft gegeven
om internationaal te werken (ik hou van reizen!). Ook met een
aantal internationale relaties heb ik nog steeds contact, daaruit
blijkt wel hoe BiologiQ ook buiten ons land wordt gezien.
Mijn favoriete BiologiQ product? De maden! Deze therapie voor
het reinigen van necrotische wonden kan door niks geëvenaard
worden.”

BiologiQ

Xpansion

-product

Productomschrijving: Instrumentenset voor het oogsten en
aanbrengen autologe skingraft (ook buiten OK)
Producent: Applied Tissue Technologies (ATT)
Bedoeld voor: oogsten, prepareren en transplanteren van ‘minced’
split-thickness autografts (o.b.v. Meek methode) op wonden
Indicaties: voor herepithelialisatie van niet-geïnfecteerde
(brand)wonden na debridement
In BQ assortiment: sinds 2017
Verkrijgbaar: als complete disposable set voor eenmalig gebruik
Vergoed: ja, binnen DBC

Bron: magonlinelibrary.com. Artikel: Gefen A en Ousey K, COVID-19: pressure ulcers, pain and the cytokine
storm, Journal of Wound Care, 2020.

Ontvangt u de digitale Nieuwsbrief nog niet?
Verspreid door deze bijlage vindt u artikelen met de vermelding ‘Reguliere nieuwsbrief content’.
Deze online Nieuwsbrief verschijnt al meer dan 10 jaar elke maand, met uitzondering van vakantieperioden.
Wilt u deze gratis Nieuwsbrief van BiologiQ voortaan ook regelmatig in uw mailbox aantreffen?
Stuur dan een mailtje naar: hans@biologiq.nl met de vermelding ‘aub nieuwsbrief toezenden’.
Vermeldt u aub ook uw naam en eventueel een ander of tweede emailadres, als u de Nieuwsbrief daar (ook) wilt ontvangen.
U kunt zich ook aanmelden via de contactfunctie op de BiologiQ website: www.biologiq.nl/contact-informatie
Wilt u weten hoe de reguliere BiologiQ Nieuwsbrief eruit ziet of wilt u eerdere edities inzien?
Ga dan naar www.biologiq.nl > HOME > BiologiQ Nieuwsbrief (onder ‘Voor professionals’).
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Hans Willemsen (64)

Spoedpost voor
diabetische voet
is succes
Sterk teruggelopen wachttijden, verkorting van de gemiddelde
opnameduur en een hogere patiënttevredenheid: de Eerste
Diabetische Voet Hulp van het Haaglanden Medisch Centrum
(HMC) is een groot succes. Dat blijkt uit een recente evaluatie
van de EDVH-post, die in de zomer van 2019 van start ging
op de locatie HMC Westeinde.

Multidisciplinair team
De spoedpost voor diabetische voet was één van de initiatieven
in het programma dat het HMC twee jaar geleden inzette om het
zorgproces voor deze kwetsbare patiëntengroep te stroomlijnen.
Diabetespatiënten met klachten krijgen er direct hulp van een
multidisciplinair team van verpleegkundig specialisten, internisten,
vaatchirurgen, revalidatieartsen, interventieradiologen, diëtisten en
wondverpleegkundigen. Dit omdat er bij diabetische wonden aan
voet of onderbeen vaak sprake is van andere medische problemen.
Gemiddeld worden patiënten met diabetische voetklachten op de
EDVH binnen een uur geholpen. Ter vergelijking: toen deze groep
alleen nog terecht kon op de gewone SEH bedroeg de gemiddelde
wachttijd maar liefst vier uur, omdat meer ‘acute’ hulp daar altijd
voorrang krijgt.

Time is tissue

Woont in: Apeldoorn
Opleiding: Audiovisuele vormgeving en
marketing, Academie voor beeldende kunsten
St. Joost, Breda
Werkte eerder: in de marketingcommunicatie
(eigen reclamebureau)
Huidige functie: directeur/algemeen manager
Actief voor BiologiQ: sinds de oprichting
(eind 2004)
Hobby’s en passies: wielrennen, fotograferen,
architectuur, reizen en ontdekken
Bijzonder: gebruikt camper als ‘coronaproof’
mobiele vrijetijdsaccommodatie

“BiologiQ is meer dan 15 jaar geleden opgericht vanuit de gedachte dat je met bio-actieve, op regeneratie gerichte middelen
een nieuwe, betere weg inslaat. De natuur geeft ons in principe
genoeg: wat we in ons hebben moeten we proberen te ontginnen
en te gebruiken, zoveel mogelijk zonder chemisch-synthetische
middelen. Die gedachte is ook altijd leidend geweest bij de
samenstelling van onze productportfolio, met concrete productoplossingen voor elke fase in het wondgenezingsproces. Die
brengen we bij patiënten en hun behandelaars met een klein,
maar hecht team van loyale en gemotiveerde vakmensen. Als
directeur mag ik natuurlijk geen product als favoriet aanwijzen.
Wél wil ik zeggen dat honing en Revamil bij mij een bijzondere
plek innemen. Mijn vader was hobby-imker. Toen ik nog een
jongetje was nam hij mij op nazomeravonden altijd mee naar
de hei, om de bijenvolken te inspecteren. In het najaar mocht ik
hem dan helpen bij het slingeren van de honing. En met proeven,
natuurlijk. Ik had toen nog geen idee dat je zoveel méér kon
doen met honing dan alleen ervan smullen!”

Vaatchirurg Daniël Eefting legt uit: “Een diabetische voet is niet
direct levensbedreigend. Toch is snel handelen van uitermate groot
belang bij dit onderschatte ziektebeeld en beloop. Time is tissue:
tijd is weefsel.” Het risico bij diabetische voetwonden is dat ze veel
sneller kunnen gaan infecteren. Eefting: “Dat heeft te maken met
een minder goede doorbloeding en beschadigingen aan de zenuwen
als gevolg van een hoge bloedsuiker. Als niet snel genoeg wordt
opgetreden, is (onherstelbare) schade en zelfs amputatie soms onvermijdelijk […]. Wanneer een patiënt zich meldt, zorgen we […]
op onze spoedpost dat er binnen twee uur een behandelplan ligt.
Door zo snel mogelijk te handelen willen we zo veel mogelijk weefsel behouden.” Nóg een positieve uitkomst van de nieuwe aanpak is
dat de gemiddelde opnameduur nu rond de 6 à 7 dagen ligt: in 2016
was dat nog 11 dagen. Ook tijdens de coronaperiode bleef en blijft
de EDVH gewoon doordraaien, te meer omdat sommige patiënten
zich later melden, met ernstiger wonden als gevolg.
Bronnen: haaglandenmc.nl, wcs.nl

BiologiQ

Aldanex Skin Protectant en Skin & Incontinent Cleanser

-product

Productomschrijving: Beschermende barrièrecrème op basis
van dimethicon en vochtinbrengend huidreinigingsmiddel
Producent: BioMed Laboratories
Bedoeld voor: de dagelijkse verzorging van incontinente
patiënten, ter behandeling en voorkoming van
vochtgerelateerd huidletsel
Indicaties: Incontinence Associated Dermatitis (IAD),
luieruitslag, intertrigo en decubitus (t/m categorie 2)
In BQ assortiment: sinds 2014
Verkrijgbaar: in tubes van 85 gr en 115 gr (crème) en flacons van 237 ml (cleanser)
Vergoed: Aldanex Skin Protectant, als er sprake is van epitheelschade door
vochtgerelateerd letsel
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Hopelijk kan dit in 2021 weer: congressen
en scholingen. We begroeten u dan graag
op onze eigen BiologiQ stand!

BiologiQ

Balance

-product

Productomschrijving: Innovatief wondverband op basis
van Aquafilament® technologie
Producent: Biocell Biotechnologie GmbH
Bedoeld voor: het binden van proteasen en vrije
radicalen, herstel van de ECM en handhaving van
de juiste vochtbalans

Congres agenda
Door de aanhoudende corona-onzekerheid is er voorlopig
geen uitzicht op andere dan virtuele evenementen.
Dus nog steeds geen Congresagenda…

Indicaties: voor moeilijk genezende, niet-geïnfecteerde
wonden met of zonder veel exsudaat en/of fibrineus beslag/debris
In BQ assortiment: sinds 2012
Verkrijgbaar: als dressings van 5x5 cm en 10x15 cm
Vergoed: ja, indien voorgeschreven door bevoegde behandelaar

Mirjam Zijlstra-Collee (48)
Woont in: Apeldoorn
Opleiding: MTRO/NTI Communicatie
Werkte eerder: als Customer Service medewerker
Huidige functie: marketing manager bij Kebomed
Actief voor BiologiQ: van 2005 - 2010
Hobby’s en passies: tennis, skiën, stedentrips
Bijzonder: tipt iedereen op zoek naar een
goed restaurant of hotel op originele locatie in
Apeldoorn en wijde omgeving (‘tot op heden nog
nooit iemand de mist ingegaan’)

Reguliere nieuwsbrief content

CBS: trendbreuk
levensverwachting
dreigt door corona
Eind september kwam het CBS met cijfers over de levensverwachting in 2019. Die bleek dat jaar sterker toegenomen
dan het gemiddelde in de zeven voorafgaande jaren.
Dit jaar lijkt Corona echter een voorlopig einde te maken
aan die ontwikkeling.

Oversterfte
Voor mannen nam de levensverwachting in 2019 met vier maanden
toe tot 80,5 jaar. Voor vrouwen steeg de levensverwachting naar
83,6 jaar, een plus van 3 maanden. Deze stijgingen komen overeen
met de gemiddelde jaarlijkse toename in de periode 2002-2012.
In de zeven daaropvolgende jaren bedroeg de gemiddelde jaarlijkse
stijging van de levensverwachting twee maanden voor mannen en
één maand voor vrouwen. Voor 2020 verwacht het CBS overigens
dat de levensverwachting gelijk blijft of zelfs daalt als gevolg van de
oversterfte door de corona pandemie. Zo werd in de periode tussen
week 11 tot 20 (ruwweg medio maart-medio mei) een forse piek in
de ‘oversterfte’ genoteerd, die samenviel met de eerste coronagolf.
Vanaf week 39 (eind september) ziet het CBS weer een ‘hogere
sterfte dan verwacht’ als gevolg van de tweede golf van de pandemie. In week 45 (2 tot en met 8 november) overleden er in
ons land naar schatting 3.630 mensen, ongeveer 700 méér dan
‘normaal’ verwacht voor deze periode.
Bron: cbs.nl

“Ik had in 2005 gesolliciteerd naar de functie van medewerker
customer service. In het pand waar ik op gesprek ging zaten drie
bedrijven, waar ik ook allemaal voor zou gaan werken. De man
die me aannam was Hans Willemsen, directeur van BiologiQ.
Het werd een tijd waar ik leuke herinneringen aan heb. Het
eerste dat in mij opkomt zijn toch wel de tasjes, die we moesten
samenstellen voor de verschillende congressen en in grote kratten
doen. Voor elk product was er minstens één brochure, dus je
praat echt over honderden stuks drukwerk. Vanaf het begin
besteedde Hans veel aandacht aan goede voorlichting en
documentatie, ook trouwens online. Daaruit bleek toch wel zijn
achtergrond in de marketingcommunicatie. Maar als je dan
tijdens die congressen zag dat (wond)verpleegkundigen en
andere bezoekers in de rij stonden voor die tasjes, was het
duidelijk dat we die niet voor niets hadden ingepakt. Zelf vond
ik destijds de maden voor LDT en de Revamil de meest aansprekende producten. Moet wel bekennen dat ik voor die tijd maden
alleen kende van het sportvissen. Wist toen nog niet dat ze zulk
nuttig werk kunnen verrichten bij het schoonmaken van wonden!”

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing.
© BiologiQ 2020
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15+
jaar

BiologiQ dankt alle klanten, medewerkers,
toeleveranciers en overige relaties voor
hun geloof in het merk en het bedrijf BiologiQ
de afgelopen 15-plus jaar.
Zonder jullie zouden we niet zijn geworden
wat we nu zijn in Wondland.
Een extra bedankje voor de inzet van iedereen
die in het afgelopen lastige Coronajaar heeft gezorgd
dat de wondzorg grotendeels dóór kon gaan.
En dóórgaan is precies wat BiologiQ van plan is:
want de wonden zijn de wereld nog niet uit!
Namens iedereen die bij BiologiQ betrokken is wens ik u
Een wonderschoon Kerstfeest
&
een gezond en voorspoedig 2021!
Hans Wil
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