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Weer genoeg 
voorraad Aldanex 
voor normale 
levering

Na een moeizame winter begint de aanvoer van Aldanex uit 
de VS gelukkig weer te normaliseren. Eind februari ontving 
BiologiQ een eerste voorraad per vliegtuig, gevolgd door 
diverse leveringen in maart. Afgelopen dagen is een om-
vangrijke zending in Nederland aangekomen. Aldanex is 
dan ook weer onbeperkt en direct leverbaar. 

Luchtvracht
BiologiQ directeur Hans Willemsen legt uit wat er aan de hand 
was: “Door de pandemie en de lockdowns haperde de we-
reldeconomie. Dat leidde over de hele wereld tot een tekort 
aan grondstoffen. Daarnaast waren er problemen in de trans-
portsector, onder andere door uitval van arbeidskrachten als 
gevolg van nieuwe coronavarianten. Het leidde over de hele 
linie, dus ook in de farmaceutische industrie, tot productie- en 
leveringsproblemen. Aldanex wordt gemaakt in de VS, waar de 
problemen door grondstoffengebrek, ziekte en transportproble-
men misschien wel het grootst waren. Daar hebben sommige 
van onze afnemers afgelopen winter helaas last van gehad, 
net als wijzelf natuurlijk. Het was dan ook pure overmacht. 
Zodra de productie begin dit jaar op gang kwam kreeg BiologiQ 
weer Aldanex aangeleverd. Ook nu ging het transport weer per 
vliegtuig, zodat de Aldanex die geleverd kon worden ook direct 
naar Nederland kwam. Per schip is goedkoper, maar kost weken 
meer tijd. De ergste problemen lijken achter ons te liggen. 
Gelukkig kunnen we vanaf nu Aldanex weer leveren zoals 
onze klanten van ons gewend zijn.”

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  >

Risicofactor voor alle gezondheidscategorieën
Voor dit onderzoek analyseerden onderzoekers van de uni-
versiteit van Cambridge de gegevens van 3 miljoen Britten uit 
de UK Biobank en Britse huisartsendossiers. Gekeken werd 
naar de incidentie van 116 ziektes die frequent of regelmatig 
voorkomen bij personen op middelbare leeftijd. Op 57 daarvan 
bleken diabetes type 2-patiënten een significant verhoogd 
risico te hebben, waaronder kanker (9% meer). Daarnaast 
lopen ze 5,2 keer zoveel kans een fatale nierziekte te krijgen; 
4,4 keer zoveel kans op leverkanker; 3,2 keer zoveel kans op 
maculadegeneratie en 2,3 keer zoveel kans op andere vormen 
van verminderd gezichtsvermogen; 2,6 keer zoveel kans op 
neurologische aandoeningen; 1,9 keer zoveel kans op spijs-
verteringsproblemen en 1,8 keer zoveel kans op geestelijke 
gezondheidsproblemen. Samenvattend levert diabetes type 
2 in alle 11 gezondheidscategorieën extra bedreigingen op in 
vergelijking met mensen zonder diabetes in dezelfde leeftijds-
klasse.

Essentieel
Voor deze studie lag de focus op mensen vanaf 30 jaar, omdat 
mensen die onder de 50 de diagnose ‘diabetes type 2’ krijgen 
relatief het meest gevoelig zijn voor additionele morbiditeit. 
Omdat er een duidelijke link is tussen deze vorm van diabetes 
en overgewicht en/of gebrek aan lichaamsbeweging (naast 

Grootschalige studie: 
diabetes type 2 
risicofactor voor 
57 ziektes 

Vorige maand werden de resultaten bekend van het 
grootst opgezette onderzoek ooit naar de gezondheid van 
mensen vanaf 30 jaar zonder en mét diabetes type 2. 
Belangrijkste conclusie: mensen met diabetes type 2 
hebben een hoger risico om één of meer van 57 andere 
ziektes op te lopen. Bovendien krijgen ze deze ziektes 
gemiddeld vijf jaar eerder dan mensen zonder diabetes. 
Onderzoeksdirecteur Elizabeth Robertson van Diabetes 
UK noemt de studie “schril bewijs van de ernstige en 
uiteenlopende langetermijneffecten van diabetes op 
het menselijk lichaam”.
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Vervolg: Grootschalige studie...

genetische factoren), benadrukken de onderzoekers het 
belang van maatregelen om de risico’s te verkleinen, bijvoor-
beeld door aanpassingen in de levenswijze. Klinisch epidemio-
loog Luanluan Sun, die mede leiding gaf aan het onderzoek, 
stelt dat het voorkomen, c.q. zo lang mogelijk uitstellen van 
diabetes type 2 ‘essentieel’ is voor het behoud van een goede 
gezondheid op middelbare en latere leeftijd. Het onderzoeks- 
rapport moet nog een ‘peer review’ ondergaan, maar is 
inmiddels al gepresenteerd tijdens de Diabetes UK Profes-
sional Conference 2022, die van 28 maart t/m 1 april jl. 
werd gehouden in Londen.

Bronnen: theguardian.com, businessinsider.nl, diabetes.org.uk. 

V&VN vraagt 
hulp wondzorg-
verleners voor Inventarisatie 
Wondexpertisecentra 
In de WCS nieuwsbrief voor april doet wondzorgconsulent 
Yvonne Siebers van de afdeling Wondexpertise van V&VN 
een oproep aan collega’s bij bestaande of nog op te richten 
wondexpertisecentra om mee te werken aan de jaarlijkse 
Inventarisatie Wondexpertisecentra (WEC’s) Nederland. 
De hiervoor in te vullen vragenlijst is te vinden via een 
link naar Siebers’ LinkedIn pagina.

Standaardisering wondzorg
Het vragenformulier is opgesteld conform de Kwaliteitsstan-
daard Organisatie van Complexe Wondzorg. De vragen zijn 
erop gericht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het 
functioneren van het WEC waarin de geënquêteerde werk-
zaam is. De antwoorden worden anoniem verwerkt en terug-
gekoppeld aan de ledenvergadering van V&VN. De organisatie 
is blij dat er steeds meer wondzorgprofessionals bereid zijn 
om een minuut of tien van hun tijd te geven voor het invullen 
van de lijst. Nóg verheugender is het dat de uitkomsten 
aantonen dat er steeds meer gewerkt wordt conform de 
kwaliteitsstandaard Wondexpertisecentra V&VN. 

Bronnen: venvn.nl, wcs.nl

Lees verder op de volgende pagina  >

Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Noord-Limburg en 
zorgverzekeraar VGZ zijn een proef begonnen met online 
wondzorg, waarbij 50 patiënten zijn betrokken. Centraal in 
de innovatieve aanpak staat de PGO (Persoonlijke Gezond-
heidsOmgeving), een individueel patiëntenaccount op 
website of app. Hierin staan alle medische gegevens van 
iemand bij elkaar en gemakkelijk in te zien door zowel 
de patiënt als de deelnemende zorgverleners. 

Eén medisch dossier
Via de PGO kunnen mensen op afstand foto’s van hun wond 
delen, vragen stellen aan individuele zorgverleners en op de 
hoogte blijven van de status van hun wond en de behandeling. 
Het voordeel is duidelijk: alle betrokken zorgverleners hebben 
zo gemakkelijk toegang tot een eenduidig medisch dossier en 
patiënten hoeven niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen als 
ze met een nieuwe zorgverlener te maken krijgen. De bedoeling 
van de proef is achterhalen of patiënten op deze manier meer 
inzicht krijgen, geruster zijn over de behandeling en of zij zo be-
ter in staat zijn hun wond zelf te verzorgen. Elke PGO bevat een 
wondbehandelplan, wondzorginstructies, medicijnenoverzicht, 
een lijst van nuttige contacten en andere relevante informatie. 
De hoop is dat PGO’s kunnen helpen de wondzorg effectiever 
en efficiënter te maken. In het RBO werken de belangrijkste 
zorgpartners van Noord-Limburg samen, waaronder VieCuri, 
Coöperatie Cohesie, De Zorggroep, Proteion en de Limburgse 
apothekers.

Bronnen: vgz.nl, wcs.nl

Regio 
Noord-Limburg 
en VGZ doen 
proef met wondzorg 
op afstand

Ontdekking: 
autofagie speelt 
ook rol bij de 
wondgenezing 
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Vervolg: Ontdekking: autofagie speelt rol...

Een team van wetenschappers aan de universiteit van Keu-
len heeft in Drosophila melanogaster (een soort fruitvlieg) 
aangetoond dat tijdens de wondgenezing autofagie een 
belangrijke rol speelt. Het proces wordt op gang gebracht en 
gereguleerd door het eiwitcomplex TORC1. Dit is een nieuw 
ontdekte functie van autofagie en tevens het bewijs dat 
autofagie verantwoordelijk is voor de vorming van syncytia 
(cellen met meerdere kernen).

Regeneratieve functie
Autofagie (uit het oud-Grieks, letterlijk: ‘zelfeting’) is een bio-
logisch proces waarbij onnodige of beschadigde componenten 
van een cel worden afgebroken om te kunnen worden herge-
bruikt voor de opbouw van nieuwe macromoleculen. Ooit dacht 
men dat autofagie een overlevingsmechanisme van de cel was 
bij voedingstekorten of andere bedreigingen. Tegenwoordig 
wordt het gezien als een herstelmechanisme, dat essentieel is 
voor de homeostase van meercellige organismen. Tijdens dit 
‘recyclingprogramma’ fuseren meerdere cellen tot syncytia, 
cellen met meervoudige kernen. Dit fenomeen treedt op bij de 
ontwikkeling van de placenta en van spieren, maar dat het ook 
van belang is voor de wondgenezing is nieuw. Toch is het niet 
vreemd, gezien de functie die autofagie heeft bij het herstellen 
van door veroudering, infectie of ziekte aangetaste cellen. Een 
niet goed functionerend autofaagsysteem vergroot het risico op 
neurodegeneratieve aandoeningen als Alzheimer en Parkinson 
en op kanker en infectieziektes.

Perspectieven
In deze studie werkten wetenschappers van drie verschillende 
instituten van de universiteit van Keulen samen: het ‘Exzellen-
zcluster’ voor verouderingsonderzoek CECAD (Cellular Stress 
Responses in Aging-Associated Diseases); het Zentrum für 
Molekulare Medizin en het Institut für Genetik. Het onderzoek 
concentreerde zich op de functie van autofagie in de wond-
genezing bij fruitvliegen met een gezonde en gave epidermis. 
Het ging dus niet om het onschadelijk maken van virussen of 
bacteriën, maar om cellen die hun eigen membraan ‘opeten’, 
waardoor de grenzen tussen cellen verdwijnen en een grote 
cel ontstaat met meerdere kernen. Geconstateerd werd dat in 
cellen rondom een wond autofagie toeneemt, wat leidt tot een 
selectieve afbraak van de tussenliggende plasmamembranen 
en de vorming van syncytia. Eerste auteur van de studie: 
“Wat ons verbaasde is dat de vorming van syncytia […] zich 
ook voordoet tijdens de wondgenezing. De rol die autofagie 
hierbij speelt kan meer inzicht verschaffen in het ontstaan 
van bepaalde ziektes, omdat meerkernige cellen ook worden 
aangetroffen in tumoren en geïnfecteerde weefsels.” Bij de 

ontwikkeling van spierweefsel en de placenta zorgen syncytia 
voor mechanische stabiliteit en een barrière tegen pathogenen. 
Mogelijk is dit ook het geval bij wondgenezing. De onderzoe-
kers denken wel te weten waarom de autofagie niet leidt tot 
verwoesting van de epidermis: dat is te danken aan het TORC1 
eiwitcomplex, dat het celmetabolisme aanstuurt en ook de 
autofagie regelt. 

Bronnen: sciencedaily.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 
Artikel: Kakanj P, Autophagy-mediated plasma membrane 
removal promotes the formation of epithelial syncytia. 
The EMBO Journal, 2022.

Researchers verbonden aan diverse wetenschappelijke in-
stituten en een ziekenhuis in Bangalore (India) publiceerden 
begin dit jaar een overzichtsartikel over de rol van Comple-
mentary and Alternative Medicine (CAM) in de wondgene-
zing, met name van chronische wonden. Het gebruik van 
CAM in de wondzorg neemt toe, maar volgens de auteurs 
blijft het nodig ‘het kaf van het koren te scheiden’. 

Plantaardig
Na een algemene inleiding over het proces van wondgenezing 
gaan de auteurs in op het verschijnsel ‘natuurgeneeskunde’ 
(natural medicine) als hoeksteen van de traditionele heelkunde. 
De meeste ‘natuurlijke producten’ vinden (nog) geen wijdver-
breide toepassing in de reguliere geneeskunde, omdat er onvol-
doende klinische bewijsvoering (clinical evidence) is voor hun 
effectiviteit. Toch zijn er onmiskenbare aanwijzingen dat veel 
phytochemicals (plantaardige derivaten) en andere ‘naturally 
derived substances’ beschikken over anti-inflammatoire, antioxi-
derende, angiogenetische of celsynthese modulerende eigen-
schappen. Eeuwenlang was CAM ook de enige bestaande vorm 
van medische interventie: nog steeds zijn er landen waar de 
benaming ‘traditionele geneeskunde’ gebruikt wordt om com-
plementaire of alternatieve geneeskunde aan te duiden. Naar 
schatting maakt in industriële landen 30 tot 50 procent van de 
volwassen bevolking gebruik van een vorm van CAM. Natuurlijke 
producten die vaak al duizenden jaren bekend zijn vormen ook 
steeds vaker het onderwerp van wetenschappelijke research, 
met soms verrassende uitkomsten, die zeker ook relevant zijn 
voor de wondgenezing. Aan de hand van recente studies dragen 

Indiase weten-
schappers 
over rol ‘CAM’ 
in wondgenezing 
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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

Vervolg: Indiase wetenschappers over 'CAM'...

de auteurs hiervan verschillende voorbeelden aan, met planten 
als Lawsonia inermis, Azadirachta indica en de Punica granatum 
(granaatappel, met name de schil) in de hoofdrol.

Bronnen: frontiersin.org, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. 
Artikel: Prakash M et al, Challenges in Healing Wound: Role of 
Complementary and Alternative Medicine. Front. Nutr., 2022.

Nursing Experience op 30 juni en 1 juli
Eindelijk weer live, in de Reehorst, Ede. 

Het Diabeteszorg Congres 14 juni 2022
Eveneens in de Reehorst, Ede.

BIG-register: herregistratie weer verplicht
De nieuwe uiterste herregistratiedatum (UHD) is 31 december 
2022 en geldt voor alle zorgverleners die door corona uitstel 
hadden voor de herregistratieplicht. NB: niet voor geregistreer-
den met een UHD tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2028. 
Zij krijgen 6 tot 8 maanden voor de afloopdatum een standaard 
oproep.

CBS: bijna 40.000 coronadoden
In 2021 overleden 19.400 mensen in Nederland aan Covid-19. 
De totale sterfte als gevolg van de pandemie sinds maart 2020 
bedraagt 39.552. 

Congresagenda
In de komende maanden is BiologiQ vertegenwoordigd op en/
of betrokken bij diverse wondzorgevenementen.

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.

17 juni 2022
Wondcongres 2021
Thema: “De wonden zijn de wereld nog niet uit”.
Stichting Wondgenezing en Wondbehandeling.
Locatie: WTC, Rotterdam.


