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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Strategieën om
‘te leven met
chronische wonden’
Een recente aflevering van Wounds International geeft de
resultaten van een kwalitatieve studie naar de vraag hoe
mensen omgaan met een chronische wond. De auteurs onderzochten welke aanpassingsstrategieën (succesvol of juist
niet) patiënten kozen om toch ‘welzijn’ te ervaren en welke
lessen wondzorgprofessionals hieruit kunnen trekken.

‘Coping strategies’
Een niet of traag genezende wond kan mensen ernstig beperken
in hun mobiliteit, sociale omgang en levensvreugde. Behalve pijn
en functiebeperkingen kunnen met name geïnfecteerde wonden
onaangenaam ruiken, wat verder kan bijdragen aan een – vaak
zelf verkozen – isolement. Om te achterhalen hoe mensen hierop
reageren voerden de onderzoekers een serie semigestructureerde interviews met patiënten die in hun thuissituatie werden
behandeld wegens één of meer chronische wonden. Ze analyseerden de verschillende ‘coping strategies’ en brachten deze
onder in 12 categorieën. Opvallend was de hoge mate waarin
de deelnemers zich bewust waren van het belang van een overlevingsstrategie voor het omgaan met chronische wonden. Als
belangrijkste strategieën identificeerden de auteurs sociale en
emotionele steun van anderen; het vinden van praktische oplossingen voor de problemen die gepaard gaan met chronische
wonden; openstaan voor nieuwe manieren om toch een gevoel
van gezondheid en welzijn te ervaren; afleiding; en het bewaren
van een positieve instelling (humeur en optimisme).
Bronnen: wcs.nl, woundsinternational.com. Artikel: Upton P,
Cartwright M, Upton D, Living with chronic wounds: an
exploration of adaptive and maladaptive coping strategies and
their association with wellbeing. Wounds International, 2021.

Wound Care Today
positief over
eKare inSight
Voor deze aprilmaand riep Wound Care Today, een gratis
Brits online magazine voor (wond)zorgprofessionals, eKare
inSight uit tot ‘Product van de maand’. In een uitgebreid
artikel worden de kenmerken en voordelen besproken
en komen gebruikers uit de NHS-praktijk aan het woord.
De redactie concludeert onder meer dat eKare inSight ‘een
uniek en gebruikersvriendelijk wondmanagement platform
is, dat gestandaardiseerde en accurate wondevaluatie
mogelijk maakt op de zorgplek’.

Zelflerend
eKare inSight combineert een app en moderne camera- en
sensortechnologie om een iPad of iPhone te transformeren tot
overal inzetbare tool voor wondmanagement. Dankzij ‘machine
learning’ (een vorm van AI) kan de app op basis van dataanalyse ‘leren’ van de verzamelde gegevens, bijvoorbeeld om
patronen te herkennen of zelfstandig beslissingen te nemen.
De app is downloadbaar in de Apple app store en heeft een
vertrouwde gebruikersomgeving. Het systeem biedt meerdere
voordelen. Om te beginnen maakt eKare inSight gestandaardiseerde wondfotografie, wondmetingen en weefselanalyse mogelijk binnen slechts enkele seconden en zonder dat er contact
met de wond nodig is. Bij meer traditionele methoden spelen
vaak te veel subjectieve factoren mee, wat de uitkomsten
minder betrouwbaar kan maken.

Telehealth
Bij het eerste gebruik maakt de camera een proefopname,
waarna de app automatisch variabelen als helderheid en opnamehoek optimaliseert voor nauwkeurige, door een algoritme
ondersteunde, metingen en kleurweergave van het wondweefsel. In combinatie met een iPad is ook 3D-wondmeting mogelijk
(wondoppervlak en -diepte). Bij latere opnames toont de camera ook de contouren van de eerste opname, wat helpt bij een
consistente rapportage. Een groot voordeel van deze techniek is
dat aan de hand van kleurgebruik razendsnel en zonder verdere menselijke tussenkomst een nauwkeurig onderscheid kan
worden gemaakt tussen helend/gezond weefsel in het wondbed
(rood) en afgestorven weefsel (geel of zwart). Alle data worden
Lees verder op de volgende pagina >
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‘in the cloud’ opgeslagen en zijn in real-time beschikbaar voor
alle toegangsgerechtigde behandelaars. Het systeem genereert
betrouwbare rapportage over het behandelverloop op individueel niveau, maar kan ook statistische informatie genereren voor
zorgmanagers. Daarmee vertegenwoordigt eKare inSight een
belangrijke stap voorwaarts op het gebied van ‘telehealth’.

Gebruikers in VK enthousiast
Inmiddels hebben meerdere ‘trusts’ (regionale NHS-afdelingen) ervaring opgedaan met eKare inSight, wat leidde tot zeer
positieve gebruikersreacties. Een NHS-manager uit ZO-Engeland
noemt als pluspunt dat er minder doktersbezoeken nodig zijn:
“Nu kunnen [behandelaars] het wondbeeld bekijken in combinatie met de automatisch gegenereerde afmetingen. Dit verbetert
de onderlinge communicatie en de wondevaluatie. Voor ons
is het een waardevolle tool gebleken.” Een wondconsulente in
Norfolk noemt tijdwinst en de communicatie met de patiënt als
voordelen: “[Met eKare inSight] beschikken we over veel betere
beelden, die we kunnen delen met zowel de patiënt zelf als
met huisartsen en specialisten. Op deze manier hebben we veel
sneller en effectiever toegang tot specialistisch advies, wat goed
is voor het vertrouwen en de motivatie van de patiënt.” Tot slot
de mening van een specialist in Bedford: “We hebben inmiddels
een half jaar ervaring met eKare inSight bij diabetische voetzorg
in twee regio’s en zijn zeer te spreken over de resultaten qua
betere klinische besluitvorming, efficiënter gebruik van
mensen en middelen en de patiënttevredenheid.”
Bronnen: woundcare-today.com, wondhuis.nl

Snellere goedkeuring door virtuele
RCT’s?

vaccins!). Traditionele RCT’s zijn notoir duur, tijdrovend en
hebben een relatief lage successcore. Gemiddeld verstrijken
er 9 jaar voordat een nieuw medicijn is goedgekeurd, wat zich
ook vertaalt in mogelijk vermijdbare mortaliteit in het geval
van levensreddende geneesmiddelen. De kosten van het hele
traject kunnen oplopen tot meer dan $ 2,5 miljard. Met name
het werven en vergoeden van deelnemers (als die al in voldoende aantallen gevonden kunnen worden) en het monitoren
op locatie werken sterk kostenverhogend. Door de groeiende
weerstand tegen deze gang van zaken wordt de roep om andere
opties steeds luider. Volgens de auteurs is er nu een alternatief
voorhanden dankzij de opkomst van sensoren, wearables en
andere telehealth technologieën. Ook regulerende instanties
als de Amerikaanse FDA en de Europese EMA onderschrijven de
noodzaak de RCT te moderniseren en daarbij ‘patient centricity’
voorop te stellen.

Pandemie maakt voordelen duidelijk
Het artikel gaat in op de mogelijkheden te evolueren van RCT
naar vRCT, en bespreekt aspecten als compliance met regelgeving, privacywetgeving en data-eigendom. Tevens inventariseren
de auteurs voorbeelden van succesvolle virtuele klinische trials.
Zo was de Serena Group Research Foundation (Cambridge,
Massachusetts, VS), een collectief op het gebied van wondzorgresearch, al lang vóór de pandemie begonnen met hybride en
virtuele trialoplossingen. Dit maakte het mogelijk om tijdens de
pandemie de continuïteit van zorg aan patiënten die deelnamen
aan lopende klinische trials te blijven waarborgen. In dit project
wordt onder meer gebruik gemaakt van video op afstand,
fotogebaseerde wondevaluatie, en toestemming (eConsent) en
casusbeoordelingen langs elektronische weg. Voor een andere,
nog lopende fase 3-studie naar de effectiviteit van een nieuwe therapie voor diabetische voetulcera maakt de producent
TissueTech (Miami, Florida, VS) onder meer gebruik van eKare
inSight (zie artikel elders in deze nieuwsbrief).
Bron: pub.med.ncbi.nlm.nih.gov. Artikel:Yaakov A et al,
Enhancing Patient Centricity and Advancing Innovation in
Clinical Research with Virtual Randomized Clinical Trials (vRCTs),
Diagnostics, 2021.

In een recent artikel in de online maandpublicatie Diagnostics breken de auteurs een lans voor virtuele Randomised
Controlled Trials (RCT) als alternatief voor bestaande RCT’s.
Alleen zo zou de huidige klinische trialcyclus, de weg van
‘lab naar lijf’, aanzienlijk kunnen worden verkort. Tevens
zou zo de patiënt meer centraal komen te staan.

‘Pistool’ spuit
nieuwe huid
op brandwond

‘Patient centricity’

Het Israelische bedrijf Nanomedic in Lod heeft een pistoolachtig apparaat ontwikkeld waarmee een ademende en

Als de pandemie één ding duidelijk heeft gemaakt, is ’t het
belang van snellere innovatie op het gebied van de gezondheidszorg en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen (inclusief
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doorschijnende huidvervanger kan worden gespoten op
brand- en andere wonden. Het Spincare-systeem biedt zo
een alternatief voor pijnlijker en meer beperkende verbandvormen. Behalve in Israel doen er al artsen in Europa en
India ervaring mee op. De eerste reacties zijn positief.

Eerste draagbare nanovezelapparaat
De werking van de Spincare is gebaseerd op ‘electrospinning’:
het produceren van nanovezels uit een oplossing met behulp
van elektrische stroom. Deze technologie bestaat al jaren, maar
Nanomedic is er als eerste in geslaagd deze onder te brengen in
een veel kleiner, draagbaar apparaat. Voor de pistoolvorm werd
gekozen omwille van het gebruiksgemak en de mogelijkheid de
nanovezels contactloos (dus relatief pijnloos) aan te brengen.
De beschermende laag bootst de menselijke huid na, waardoor
patiënten optimale bewegingsvrijheid houden. Andere grote
voordelen van het Spincaresysteem ten opzichte van traditionele wondverbanden zijn dat pijnlijke (met name bij brandwonden) verbandwissels niet langer nodig zijn; dat patiënten ermee
kunnen douchen; en dat visuele inspectie van de wond in elke
fase mogelijk is – en ook weer zonder verbandwissel.

Praktische toepassingen
Intussen druppelen de eerste gebruikservaringen binnen.
Sommige Duitse en Zwitserse ziekenhuizen gebruiken Spincare
vooral voor verwondingen in het gezicht, waar grote verbanden
hinderlijk kunnen zijn. Andere behandelaars passen het toe op
kleinere diabetische voetulcera. En een Britse brandwondenspecialist, Dr. Baljit Dheansa, meldde gunstige ervaringen met Spincare bij de behandeling van oppervlakkige brandwonden. Voor
diepere brandwonden vond hij het product minder geschikt, al
voegde hij daar direct aan toe dat de fabrikant deze indicatie
ook niet claimt. Volgens hem zijn ‘stick-on’ dressings op zich niet
nieuw, maar gaat dat wel op voor de zeer gebruikersvriendelijke
manier van aanbrengen. Zo is het Spincarepistool voorzien van
een ‘vizier’ in de vorm van een laserpen, die het richten op de
te behandelen wond vergemakkelijkt. Dheansa: “Tot nu toe doet
de Spincare wat de verpakking belooft”.

Bronnen: theguardian.com, joods.nl, wcs.nl

Plasmatechnologie:
steeds meer medische
toepassingen
Plasmatechnologie wordt steeds vaker gebruikt in medische
toepassingen, van wondgenezing tot kankertherapieën. Over

de inwerking van plasmastralen (‘plasma jets’) op biologisch
weefsel is echter nog veel onduidelijk. Met behulp van computersimulaties onderzochten Russische wetenschappers de
interactie tussen een atmosferische plasmajet en een oppervlak met op bloedserum lijkende eigenschappen.

Vierde fase
In de medische wereld zullen de meeste mensen bij het woord
‘plasma’ denken aan bloedplasma. Maar in de natuurkunde
wordt het woord ook gebruikt voor een vierde aggregatietoestand (na vast, vloeibaar en gas). Deze ontstaat wanneer gas
elektrisch wordt geladen en de atomen zich opsplitsen in ionen
en elektroden. Zo’n gasachtig plasma kan temperaturen hebben
van laag tot 100 miljoen graden Celsius. Plasma op kamertemperatuur (een relatief recente vondst) wordt al gebruikt voor
het ontsmetten van wonden en stimulering van de genezing.
Maar vóór er op grotere schaal ‘plasma - surface’ toepassingen
mogelijk zijn, is meer inzicht nodig in hoe plasmastralen het
oppervlak van biologische weefsels kunnen modificeren.

Voorspelbaarheid
Co-auteur Natalia Babaeva legt uit: “[…] Het is belangrijk te weten dat de aan- of afwezigheid van het behandelde oppervlak in
de nabijheid van een plasmajet een significante invloed heeft op
de jetparameters. Wonden en bloedserum kunnen bijvoorbeeld
verschillende eigenschappen hebben. Deze eigenschappen
kunnen ook veranderen gedurende de plasmabehandeling.”
Het onderzoek was er vooral op gericht de interactie van de talloze variabelen tijdens de plasmatoepassing beter te begrijpen,
te voorspellen en te beheersen. Babaeva: “…voorspelbaarheid
is zeer belangrijk, want dat bepaalt de potentie van plasmatherapie. Ons onderzoek voegt meer kennis toe over het specifieke
gedrag van de plasmastraal nabij sterk geleidende oppervlakken.”

Zeer effectieve viruskiller
Bijna tegelijk met de hierboven besproken studie publiceerden
researchers aan de UCLA (University of California Los Angeles,
VS) de resultaten van hun onderzoek naar het nut van plasma in
de strijd tegen Covid-19. Hieruit blijkt dat onder druk gebrachte argon-opgewekte koude plasmastralen binnen uiterlijk 3
minuten levende virusresten op allerlei oppervlakken (o.a.
metaal, leer, plastic en karton) kunnen doden. In de meeste
gevallen was 30 seconden spuiten al genoeg. Toen ze echter de
argon vervingen door helium, bleek dit plasma niet effectief. De
onderzoekers werken nu aan de ontwikkeling van een handzaam
plasma-apparaat om oppervlakken coronavirusvrij te houden.
Deze methode noemen ze ‘veiliger en gezonder’ dan chemische
of andere desinfectiemethodes. Een van de auteurs: “Dit is nog
maar het begin. We […] hebben zeer hoge verwachtingen voor
Lees verder op de volgende pagina >
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productinformatie, wetenschappelijke studies,
onderzoeksresultaten en andere relevante informatie over
alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma.
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plasma in nieuwe toepassingen. In de toekomst zullen veel
antwoorden op wetenschappelijke vragen komen van plasma.”
Bron: sciencedaily.com. Artikel (1): Babaeva NY, Naidis GV,
Reactive fluxes delivered by plasma jets to conductive dielectric
surfaces during multiple reflections of ionization waves.
Journal of Applied Physics, 2020.
Artikel (2): Zhiton C et al, Cold atmospheric plasma for
SARS-CoV-2 inactivation. Physics of Fluids, 2020.

Collectief Wondzorg
’s-Hertogenbosch
e.o. gestart
Per 1 maart jl. zet het Collectief Wondzorg ’s Hertogenbosch
en omgeving het werk voort van het wondzorgnetwerk
’s-Hertogenbosch. De regiefunctie is toebedeeld aan thuiszorgorganisatie en exploitant van zorgaccommodatie Vivent.
Ook hier dus een overstap naar een meer multidisciplinaire
aanpak en betere (wond)zorgcoördinatie.

Samenwerking
In het Collectief werken huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en ziekenhuis samen om de wondzorg te optimaliseren. Dit gebeurt door onderlinge communicatie en uitwisseling
van kennis, ervaringen en best practices. Binnen het werkgebied
is ook sprake van standaardisering van behandelingsprotocollen
en inzet van hulpmiddelen. Met name bij complexe wonden is
een sleutelrol weggelegd voor gespecialiseerde wondverpleegkundigen. Deelnemende organisaties zonder eigen wondconsulent kunnen een beroep doen op andere organisaties binnen
het Collectief. Na diagnose in multidisciplinair overleg worden
de behandelplannen opgesteld in samenspraak met de patiënt,
de huisarts en andere betrokken disciplines. Zo nodig wordt
doorverwezen naar het wondexpertisecentrum binnen het Jeroen
Bosch Ziekenhuis. Door deze geconcentreerde samenwerking
kan de genezingsduur van complexe wonden met gemiddeld
vier weken worden teruggebracht.

Kostenreductie
Met VGZ is inmiddels al een contractafspraak gemaakt over de
inschakeling van Vivent. Naar verwachting zullen andere zorgverzekeraars volgen. De regiefunctie van Vivent voorziet in een
zorgvuldige intake en wonddiagnostiek. Deze triage in de eerstelijns wondzorg wordt uitgevoerd door de (wond)verpleegkundig
specialisten van Vivent, die tevens collega’s binnen het Collectief

adviseren en assisteren. Daarnaast zijn zij betrokken bij de
overdracht van patiënten naar de thuiszorg en het opstellen of
aanpassen van behandelplannen. Behalve de forse reductie van
genezingstijden hoopt het Collectief het gezondheidswelzijn en
de zelfstandigheid van cliënten te verhogen. Ook beschikken
deze voortaan over één duidelijk aanspreekpunt. De zorgpartners binnen het Collectief hopen de zorgkosten aanzienlijk
omlaag te kunnen brengen door kortere behandelduren, minder
ziekenhuisopnames (amputaties!), minder polikliniekbezoek,
lagere verbandkosten en minder thuiszorguren.
Bronnen: vivent.nl, wcs.nl

VieCuri: nieuwe
methode voor
pijnstilling
chirurgische wond
Afgelopen zomer berichtten verschillende media over een
nieuwe methode in het VieCuri Medisch Centrum (Venlo)
voor postoperatieve pijnstilling bij patiënten die geopereerd
worden wegens kanker aan de dikke darm. Het nieuwe
protocol voorkomt veel van de bijwerkingen van traditionele
morfinetoediening.

Pijnstilkatheter
Het gros van alle patiënten met dikke darmkanker is ouder
dan 70 en daarom extra gevoelig voor beruchte bijwerkingen
van morfine als obstipatie, slaperigheid, evenwichtsverlies en
gewenning. Chirurgen in hetVieCuri voerden een pilot uit bij
tien patiënten, bij wie aan het eind van de operatie een dun
slangetje in de wond werd geplaatst. Via deze katheter wordt
continu en gedoseerd een pijnstillend middel afgegeven. Chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar: “Al langere tijd was ik op zoek
naar een methode om zo min mogelijk morfine te gebruiken als
pijnstilling na een operatie. Toen kwam ik in aanraking met deze
pijnstilkatheter en hebben we een succesvolle pilot gedaan.
Het is echt geweldig om patiënten kort na de operatie over
de gang te zien lopen zonder pijn!” De ervaringen met de
pijnstilkatheter zijn zo positief dat het VieCuri de techniek nu
standaard gebruikt. Ook wordt aan een bredere inzet gedacht,
bijvoorbeeld bij mammachirurgische ingrepen, met name
DIEP-borstreconstructies.
Bronnen: peelenmaasvenray.nl, viecuri.nl
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