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Twee BiologiQ medewerkers 
vieren jubileum

Deze maand viert BiologiQ twee jubilea van medewerkers. 
Daniël Hulleman (39, ordermanagement en ISO kwaliteits-
manager) trad 20 jaar geleden als stagiair in dienst bij Sigma 
Medical, het bedrijf dat back-office diensten voor BiologiQ 
verzorgt – en ging nooit meer weg. Henry van Beynum 
(59, logistiek en klantencontact) voegde zich 12,5 jaar 
geleden bij het team.

Kristal en koper
Daniël viert dus zijn ‘kristallen’ jubileum (volgens Onze Taal, dat 
ook ‘porselein’ of ‘verzilverd’ geeft voor een 20-jarig jubileum). 
Voor BiologiQ, dat in 2004 van start ging, is hij letterlijk een me-
dewerker van het eerste uur, die vanaf dat prille begin betrok-
ken is bij de logistiek en back-office administratie van BiologiQ. 
Daniël, terugkijkend op vier lustra: “Werken voor een kleine 
organisatie betekent een breed takenpakket, waardoor het werk 
erg afwisselend is en niet gaat vervelen. De medische sector is 
een interessante en innovatieve branche, die steeds in bewe-
ging is. Het blijft dan ook een uitdaging om als bedrijf hierop in 
te spelen en mee te ontwikkelen. Ook hebben we altijd met een 
leuke, vrij vaste groep gemotiveerde collega’s samengewerkt. 
Logisch dat ik na 20 jaar nog altijd met plezier naar mijn werk 
ga. Ook voor de komende jaren liggen hier nog genoeg uitdagin-
gen.” Koperen jubilaris Henry sluit zich hier van harte bij aan: 
“Mijn werk is heel  afwisselend, geen dag is hetzelfde. Ik heb 
veel contact met klanten, van groothandels tot ziekenhuizen en 
apotheken. Dat houdt je scherp. Ook de werksfeer is erg goed 
bij BiologiQ.” Ter viering is er voor eind deze maand een feeste-
lijk diner met alle BiologiQ collega’s gepland.

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.

Lees verder op de volgende pagina  >

Snellere regeneratie
In een ‘expert perspective’ in dezelfde Science-publicatie als de 
besproken studie, noemt moleculair celbioloog Esther Hoste van 
de Universiteit van Gent het onderzoek ‘een elegant uitgevoerde 
studie met heel geavanceerde technieken’, waarmee de onder-
zoekers “[…] veranderingen in de toegankelijkheid van chromatine 
en de consequenties voor genexpressie in de wond [bij] gemobili-
seerde stamcellen tot in detail hebben gevolgd tijdens de wondge-
nezing. Dezelfde onderzoekgroep heeft vier jaar geleden al laten 
zien dat meer oppervlakkig gelegen stamcellen uit de epidermis 
over een soort epigenetisch geheugen van verwonding beschik-
ken. Maar nu laten [de onderzoekers] zien dat dit ook speelt bij 
dieper gelegen stamcellen uit de haarfollikels. Bij verwonding 
worden zulke haarfollikelstamcellen gemobiliseerd en migreren 
[deze] naar de opperhuid om de schade te herstellen. Het mooie 
van de studie is dat ze vervolgens aantonen hoe deze stamcellen 
een geheugen opbouwen, waardoor ze een volgende keer sneller 
migreren, het weefsel herstellen en zelfs weer compleet nieuw 
haar weten te maken.”

Parallellen met adaptieve immuniteit
Volgens Hoste biedt deze studie meer inzicht in het wondherstel-
proces en de veranderingen in stamcellen, die een sleutelrol spe-
len bij regeneratie: “Het laat zien dat de stamcellen ‘onthouden’ 
waar ze vandaan komen en hoe ze zich kunnen aanpassen aan een 
nieuwe omgeving.” Na een eerste verwonding blijven de herinne-
ringen slapend aanwezig in de stamcellen, maar helpen ze deze 
snel te reageren als er later een nieuwe beschadiging van de huid 

Nieuwe wonden 
genezen sneller 
dankzij geheugen 
huidstamcellen 

Innovatieve muisproeven door Amerikaanse stamcelon-
derzoekers tonen aan dat huidstamcellen uit haarfollikels 
chromatineveranderingen na een verwonding opslaan en dit 
‘geheugen’ gebruiken om ‘herhaalwonden’ sneller te gene-
zen. De herinneringen aan migratie en wondherstel worden 
epigenetisch opgeslagen en verbeteren het herstellend ver-
mogen van de huid. Latere wonden worden hierdoor sneller 
gerepareerd, tot aan regeneratie van de beharing toe.

Henry                                                   Daniël                                                  
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Vervolg: Geheugen huidstamcellen...

optreedt. Dit lijkt op het werkingsprincipe van adaptieve immu-
niteit, waarbij de opgeslagen herinneringen aan een pathogeen 
na infectie of vaccinatie een snellere afweerrespons mogelijk 
maken. Hoste: “Het is heel interessant dat wondherstel blijkbaar 
ook zo mooi geregeld is. Het is aannemelijk dat als het werkt 
bij muizen, het waarschijnlijk ook opgaat voor mensen.” 

Bronnen: bionieuws.nl, science.org. Artikel: Gonzales KAU et al.
Stem cells expand potency and alter tissue fitness by accumu-
lating diverse epigenetic memories, Science, 2021.

Kikker regene-
reert verloren
poot met hulp 
van medi-
cijnenmix  

Onderzoekers aan de Tufts universiteit (Boston) en het Wyss 
Institute van Harvard University zijn erin geslaagd om met 
een speciale medicijnencocktail en toedieningswijze via 
een ‘BioDome’ een nieuw pootje te laten aangroeien bij 
Afrikaanse klauwkikkers (Xenopus laevis). Dat is bijzonder, 
omdat kikkers van nature niet in staat zijn tot regeneratie 
van verloren ledematen, zoals bijvoorbeeld salamanders.

Cocktail van 5 geneesmiddelen
Het opnieuw (laten) aangroeien van verloren gegane ledema-
ten en/of complexe organen is natuurlijk de Heilige Graal in de 
regeneratieve geneeskunde. Helaas hebben zoogdieren (inclu-
sief mensen) dat vermogen van nature niet, al kan de menselijke 
lever nog na 50% volumeverlies weer aangroeien tot de normale 
omvang. Er wordt veel onderzoek gedaan op dit gebied, met de 
natuur als voorbeeld en menselijke toepassingen als ideaal. De 
Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden de BioDome, een soort 
siliconen bekertje gevuld met een gel van zijdeproteïne, ge-
maakt van de cocon van de zijdeworm. De moleculaire structuur 
van zijde-eiwit lijkt op die van de collageenvezels in de mense-
lijke huid. Dat verbetert de huidelasticiteit en het functioneren 
van huidcellen. Daarnaast draagt de gel bij aan een strakkere 
en gladdere huid, wat rimpels voorkomt. Aan deze dragergel 
voegden de wetenschappers een cocktail toe van vijf verschil-
lende medicijnen. Elke werkzame stof in de mix heeft zijn eigen 
functie, waaronder het onderdrukken van infectie, het remmen 

van de collageenproductie om littekenvorming te voorkomen en 
het bevorderen van de aangroei van zenuwvezels, bloedvaten 
en spierweefsel. 

Vruchtwateromgeving 
De BioDome wordt direct na de am-
putatie op de wond geplaatst en blijft 
24 uur in situ, fungerend als een soort 
vruchtwateromgeving. Daarnaast gaan 
de BioDome en de speciale mix de na-
tuurlijke reactie van het lichaam tegen 
om de stomp zo snel mogelijk af te slui-
ten met littekenweefsel. In plaats daar-

van zorgt de combinatie van beschermende micro-omgeving 
en de medicijnencocktail dat er binnen 24 uur een regeneratief 
proces op gang komt. De onderzoekers stelden in de maanden 
erna bij veel van de zo behandelde kikkers een ‘indrukwekkende 
weefselgroei’ vast, uitmondend in een bijna volledig functio-
neel nieuw pootje. De nieuwe ledematen beschikken over een 
nagenoeg complete botstructuur en overvloedig intern weefsel, 
compleet met neuronen en zelfs opnieuw aangegroeide ‘tenen’, 
zij het zonder ondersteunende botjes. Ook reageren ze op ex-
terne prikkels, bijvoorbeeld aanraking met een hard object. Nog 
belangrijker: de kikkers kunnen hun nieuwe pootjes gebruiken, 
bijvoorbeeld om te zwemmen, waarbij nauwelijks verschil is 
met het bewegingspatroon van een normale kikker. 

Kan het bij zoogdieren?
Eerste auteur van de studie Nirosha Murugan vat de resultaten 
zo samen: “Er is maar een korte blootstelling aan de medicijnen 
nodig om een maandenlang proces van regeneratie op gang 
te brengen. Het lijkt erop dat kikkers en mogelijk nog meer 
dieren over sluimerende regeneratieve krachten beschikken, die 
getriggerd kunnen worden.” De volgende stap is uitvinden hoe 
deze therapie inzetbaar is bij zoogdieren. Co-auteur Michael 
Levin: “Misschien dat het bedekken van open wonden met een 
BioDome een vloeibare omgeving kan creëren, waarin de juiste 
pharmaceutische mix de signalen kan geven om een regenera-
tief proces in beweging te zetten. Deze strategie is gericht op 
het in gang zetten van de latent nog aanwezige, lichaamseigen 
anatomische programmering […] Volwassen dieren beschik-
ken nog steeds over de informatie nodig voor het creëren van 
lichaamsstructuren.” 

Bronnen: scientias.nl, now.tufts.edu, science.org. 
Artikel: Murugan NJ et al, Acute multidrug delivery via a 
wearable bioreactor facilitates long-term limb regeneration 
and functional recovery in adult Xenopus laevis. 
Science Advances, 2022.

Lees verder op de volgende pagina  >
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De trend om wondzorg te zien als apart specialisme zet 
onverminderd door, en daarmee de opkomst van aparte 
wondexpertisecentra, waar hardnekkige wonden behandeld 
worden door multidisciplinaire teams. Ook houden zieken-
huizen steeds vaker speciale voetspreekuren voor mensen 
met diabetes. Op de website van het Deventer Ziekenhuis 
werd afgelopen januari aandacht besteed aan het eigen 
Wond Expertise Centrum (WEC), dat complexe wonden 
behandelt met de nieuwste technieken.

Ultras(ch)oon
In 1996 was wondconsulent Eddy Koopman één van slechts acht 
wondspecialisten in heel Nederland en de eerste die zich in het 
Deventer Ziekenhuis uitsluitend met wondzorg bezig hield. Nu 
heeft hij in het WEC gezelschap van drie andere wondspecia-
listen en tien wondverpleegkundigen, die nauw samenwerken 
met huisartsen en thuiszorgorganisaties in de regio en zowel 
klinische als poliklinische wondzorg leveren. Het expertise-
centrum beschikt hiervoor over geavanceerde hulpmiddelen, 
als bijvoorbeeld een apparaat om wonden met behulp van 
ultrasone geluidsgolven schoon te maken. Koopman legt uit: 
“Zo verwijderen we een eiwitlaag (fibrine) in de wond. In deze 
eitwitlaag […] zitten vaak bacteriën die genezing bij complexe 
wonden belemmeren. Je kunt een complexe wond niet zo maar 
hechten. Bij hechten sluit je de bacteriën die er zijn als het ware 
op, waardoor infecties ontstaan. Een wond geneest het best 
als het [weefsel] op een schone wondbodem van binnenuit kan 
aangroeien. Dat schoonmaken kan heel goed met ultrasone 
golven. Een schone wondbodem is de hoeksteen van wondzorg. 
Met de ultrasone methode kunnen we een schone bodem rela-
tief pijnvrij realiseren en zo herhaalbezoeken terugbrengen.”

Waarschuwing
Nog niet zo lang geleden was wondzorg vaak iets wat artsen 
erbij deden. Koopman: “Wondzorg werd vaak gezien als een 
complicatie die bij een aandoening hoorde. Medisch specialis-
ten krijgen in hun opleiding ook maar zes uur les in wondzorg.” 
Recent nog kreeg een specialist ouderenzorg een waarschuwing 
van de tuchtrechter wegens te kort schietende wondzorg bij een 
oudere Alzheimer-patiënte met decubitus. Hem wordt verwe-

Steeds meer 
erkenning 
voor wond-
zorg als apart 
expertgebied 

ten onvoldoende regie te hebben gevoerd, geen behandelplan 
te hebben en te lang gewacht te hebben met het inroepen van 
wondverpleegkundige hulp. De zaak was aangespannen door de 
echtgenoot van de inmiddels overleden vrouw, die onder meer 
klaagde over gebrekkige communicatie met de arts in kwestie. 
Deze uitspraak laat zien dat artsen niet altijd wondzorg erken-
nen als volwaardig specialisme.

Bronnen: dz.nl/nieuws, nursing.nl, wcs.nl

Eiwit helpt bij 
herstel wonden 
door darm-
aandoeningen 
Een internationaal team van wetenschappers onder leiding 
van de Case Western Reserve University School of Medicine 
(Cleveland, Ohio, VS) heeft ontdekt dat het al langer be-
kende eiwit Gasdermin B ook bijdraagt aan het herstel van 
cellen die het maagdarmkanaal bedekken bij mensen met 
chronische infectieziektes, zoals de ziekte van Crohn 
en colitis ulcerosa. 

‘Goede’ gasdermine
Gasderminen zijn eiwitten waarvan bekend is dat ze pyroptose 
kunnen veroorzaken. Dit is een plotselinge pro-inflammatoire, 
geprogrammeerde celdood, getriggerd door pathologische 
stimuli, waaronder microbiële infecties en kankers. Bij pyroptose 
wordt ontstekingsinhoud afgegeven aan de omgeving en worden 
naburige cellen verstoord. Een uitzondering vormt Gasdermine 
B (GSDMB), dat geen pyroptose veroorzaakt – met name niet 
in epitheelcellen. GSDMB speelt daarentegen een rol bij het 
gezond houden van het maagdarmkanaal. Deze ontdekking is 
van groot belang voor de ontwikkeling van toekomstige thera-
pieën. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met 
genetische afwijkingen in GSDMB een groter risico lopen op het 
ontwikkelen van chronische ontstekingsziekten als astma of IBD 
(Inflammatory Bowel Disease, de groep waartoe ook de ziekte 
van Crohn en colitis ulcerosa behoren). Hoofdauteur van de stu-
die Therese Pizarro: “Tot nu toe was er weinig bekend over het 
mechanisme dat hiervoor verantwoordelijk is. Ons onderzoek 
laat nu zien welke functionele consequenties deze genetische 
variaties in GSDMB kunnen hebben.” Het komt erop neer dat bij 
patiënten met IBD een ‘fout’ GSDMB het regeneratievermogen 
van epitheelcellen verstoort, waardoor er geen gezonde barrière 
gevormd wordt om genezing toe te laten.

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.

Het BiologiQ Kenniscentrum

Kort & Krachtig nieuws

Brede relevantie
In het kader van dit onderzoek analyseerden de wetenschappers 
samples van patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcero-
sa. Ze gebruikten daarvoor de modernste technieken, waaronder 
single-cell RNA sequencing, CRISPR/Cas9 en op kweek gezette 
organoïden van het epitheel. Bij IBD-patiënten bleek een sterk 
verhoogde aanwezigheid van GSDMB in vergelijking met de 
GSDMB-niveaus in gezonde personen. Tot hun verrassing bleek 
hieruit ook dat GSDMB niet verantwoordelijk was voor celdood in 
het epitheel, maar dat verhoogde GSDMB-niveaus juist bevorder-
lijk waren voor de celproliferatie, celmigratie en -beweeglijkheid. 
Tezamen dragen deze processen bij aan het herstel van de epit-
heellaag en effectieve wondgenezing. De ontdekking is niet alleen 
relevant voor deze ziektes, maar mogelijk ook voor effectievere 
wondgenezing van longen, huid en andere organen die een goed 
onderhouden, efficiënt werkende epitheelbarrière nodig hebben 
ter bescherming tegen externe invloeden.

Bronnen: sciencedaily.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Artikel: 
Rana N et al, GSDMB is increased in IBD and regulates epithelial 
restitution/repair independent of pyroptosis. Cell, 2022.

Arts promoveert 
op snellere 
diagnose vlees-
etende bacterie 
Promovendus Jaco Suijker werkt aan een methode om 
Necrotiserende Wekedeleninfectie (NWDI) sneller te her-
kennen en te behandelen. Dit in het kader van het NWDI 
Kennisproject, in 2018 opgezet door het Amsterdam UMC 
en de Nederlandse brandwondencentra. Deze link is logisch. 
Patiënten met NWDI komen vaak in een brandwondencen-
trum terecht, omdat de behandeling sterk lijkt op die van 
ernstige, diepe brandwonden en hier ervaring is met huid 
besparende technieken.

Snel handelen essentieel
Suijker is al meer dan tweeënhalf jaar bezig met het verzame-
len en analyseren van patiëntengegevens van ziekenhuizen en 
brandwondencentra en het afnemen van interviews bij patiën-
ten met Necrotiserende Fasciitis, een ander woord voor NWDI, 
die in de volksmond bekend staat als ‘vleesetende bacterie’. 
Daarnaast enquêteerde hij chirurgen en werkt hij aan een me-
thode om vroeg in het ziekteproces voorspellingen te doen over 
het beloop van de infectie. Een snelle herkenning van NWDI is 

letterlijk van levensbelang, omdat de infectie zich razendsnel 
onderhuids verspreidt en zonder behandeling binnen 72 uur 
dodelijk kan zijn. Door die onderhuidse verspreiding wordt de 
infectie echter vaak te laat opgemerkt. Suijker: “Veel mensen 
dragen bacteriën bij zich die deze ziekte kunnen veroorzaken, 
maar het is nog onbekend waarom sommigen zulke heftige in-
fecties krijgen. Dat gebeurt jaarlijks in Nederland naar schatting 
zo'n 200 keer.” In rond de 30 procent van alle gevallen overlijdt 
de patiënt. 

Huid sparen
Suijker legt uit wat het probleem is: “Van een groep van 80 
patiënten is bij meer dan de helft eerst een andere diagnose 
gesteld. Het lijkt erop dat de infectie vaker gemist wordt als 
pijn niet op de voorgrond staat. Of als patiënten al een ernstige 
ziekte hebben, zoals kanker of een immuunstoornis, waardoor 
artsen in eerste instantie denken dat de klachten daarmee te 
maken hebben. Complicerend is ook dat verschillende bacteriën 
deze ziekte kunnen veroorzaken, waardoor het beloop varieert.” 
Na diagnose volgt een behandeling met antibiotica en in 80% 
tot 90% van alle gevallen opname op de Intensive Care, omdat 
beademing nodig is en/of nierdialyse door nieruitval. Meestal 
zijn er meerdere operaties vereist om necrotisch weefsel en 
vaak ook huid te verwijderen. De littekenvorming die hiervan 
het gevolg is kan ingrijpende gevolgen hebben voor de kwaliteit 
van leven van NWDI-patiënten. Suijker keek daarom ook naar 
de gebruikte operatietechnieken: “Want zo min mogelijk huid 
weghalen terwijl de infectie wel gestopt wordt, lijkt het herstel 
op langere termijn gunstig te beïnvloeden.” Het NWDI Ken-
nisproject wordt dit jaar afgerond en zal vooral een overzicht 
opleveren en interessante ideeën voor verdere studie.

Bronnen: amsterdamumc.org, dedikkeblauwe.nl, wcs.nl

WCS organiseert Masterclass dermatologie
Op 29 september in Leiden, voor zorgprofessionals die 
hun dermatologische kennis willen 
verdiepen. Accreditatie voor 
het V&VN-kwaliteitsregister is
 in aanvraag. 
Bron: wcs.nl

Nieuwe datum WCS Congres
De laatste online nieuwsbrief van WCS Kenniscentrum Wond-
zorg noemt 18 april 2023 als nieuwe datum voor het al diverse 
malen uitgestelde 18e WCS Congres.
Bron: wcs.nl

Lees verder op de volgende pagina  >
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Weer toename ziekteverzuim vierde kwartaal 2021
Het verzuimpercentage onder Nederlandse 
werknemers bedroeg in het laatste kwartaal 
van vorig jaar 5,4, tegen 4,9% in dezelfde 
periode van 2020. De gezondheids- en 
welzijnszorg kende met 7,5% het hoogste 
ziekteverzuim van alle bedrijfstakken. 
Bron: cbs.nl

CBS: gezondheid Nederlanders nauwelijks beter dan in 2018 
In 2021 had de helft van alle volwassenen in ons land over-
gewicht, evenveel als in 2018, bij de start van het Nationaal 
Preventieakkoord. Ook het percentage rokers (21%), overmatige 
alcoholgebruikers (7%) en zware drinkers (8%) was ongeveer 
gelijk gebleven. Overgewicht, obesitas en roken komen veel 
vaker voor onder lager opgeleiden en minder welgestelden. 
Bron: cbs.nl 

Congresagenda
Alles uiteraard onder coronavoorbehoud. Eerder aangekon-
digde evenementen die nu in dit overzicht ontbreken zijn 
afgelast of uitgesteld.

10 mei 2022
Nursing Wondcongres.
BiologiQ productspecialist Willem Masker verzorgt de introduc-
tie van een workshop door  Karina Halff, wondverpleegkundige 
bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. 
Het thema is Oncologische wond of oncologische ulcus… wat zijn 
de verschillen en mogelijke behandelingen.
Locatie: De Reehorst, Ede.

11 mei 2022
Erasmus Opleidingsmarkt. 
MC Zorgacademie, Rotterdam. BiologiQ productspecialisten 
beantwoorden vragen van studenten om hen te helpen 
beargumenteerde keuzes te maken voor een wondproduct, 
passend bij specifieke situaties.
Locatie: Erasmus MC, Rotterdam.

18 mei 2022
Erasmus Opleidingsmarkt.
MC Zorgacademie, Rotterdam. Programma: zie bij 11 mei 2022. 
Locatie: Erasmus MC, Rotterdam.

20 mei 2022
Erasmus Opleidingsmarkt.
MC Zorgacademie, Rotterdam. Programma: zie bij 11 mei 2022.
Locatie: Wenckebach Instituut UMC Groningen.


