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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  >

Tien interessante
casus rondom 
‘gedeelde 
wondzorg’

Vorige maand plaatste Wounds International een artikel met 
10 wondcasus uit Australië, Canada, Nederland en het VK. 
Hierin evalueren de auteurs niet alleen de behandeling zelf, 
maar meer specifiek hoe de Shared Wound Care Discussion 
Guide in de klinische praktijk wordt toegepast. Aan het arti-
kel werkten twee Nederlandse verpleegkundig specialisten 
mee: Ben Elsinga en Henri Post, beide werkzaam bij Evean. 

Omgeving betrekken bij de wondzorg
‘Shared wound care’ is een benadering in de wondzorg, die 
erop is gericht de patiënt en zijn/haar partners, familieleden, 
mantelzorgers en overige directe omgeving directer en actiever 
te betrekken bij de (chronische) wondzorg. In deze aanpak is de 
patiënt een actieve deelnemer en geen passieve zorgontvanger. 
Deze betrokkenheid levert niet alleen betere behandelresulta-
ten op, maar draagt ook bij aan lagere zorgkosten en een hoge-
re kwaliteit van leven. Dit vraagt wel om een andere manier van 
werken voor de behandelende wondzorgprofessionals, bijvoor-
beeld bij het juist inschatten van de bewustheid, bereidheid en 
vaardigheid van de ‘informele’ zorggevers om bij de wondzorg 
ingeschakeld te worden. Als hulpmiddel hierbij is in 2021 een 
Shared Wound Care Discussion Guide (SWCDG) ontwikkeld, 
gebaseerd op internationaal onderzoek en richtlijnen. 
De SWCDG heeft meerdere doelstellingen: 
–  In kaart brengen welke patiënten en hun mantelzorgers baat 
 kunnen hebben van meer betrokkenheid via een gedeelde
 wondzorgaanpak;
–  Betere resultaten, zowel klinisch als qua dienstverlening,
 dankzij een hoger kennisniveau onder patiënten en hun
 persoonlijke zorgomgeving en het bevorderen van constante
 en consistente zorg op basis van overleg en samenwerking;
–  De behandelaar meer inzicht geven in welke behandelaanpak
 en interventies het best geschikt zijn voor de individuele 
 patiënt (denk aan wondverzorging, verbandkeuze, leef-
 stijlaanpassingen en/of verdere ondersteuning van de 
 relatie patiënt-behandelaar).

Tool
De eigenlijke casebeschrijvingen in het artikel worden voorafge-
gaan door een schematische samenvatting van het SWCDG-mo-
del als ‘tool’ voor wondzorgverleners. Deze krijgen handvatten 
aangereikt voor het vaststellen van de ontvankelijkheid (‘aware-
ness’) bij de patiënt en diens omgeving om een rol te spelen bij 
de wondzorg. Stap 2 en 3 bieden ondersteuning bij het bepalen 
van de basishouding en geschiktheid van de patiënt/omgeving 
en welke rol beide partijen concreet kunnen spelen in de wond-
zorgpraktijk. Hierbij gaat het om vragen als ‘Kunnen zij daadwer-
kelijk een deel van de wondzorg overnemen?’, ‘Is de patiënt in 
staat en bereid tot gedragsverandering?’ en ‘Kunnen de patiënt 
en zijn/haar mantelzorgers zorgen voor voldoende feedback 
aangaande de ontwikkeling van wonden?’. Hoe dit in de praktijk 
werkt laten de eigenlijke caseverslagen in de studie zien, waarin 
structureel veel aandacht wordt gegeven aan zowel de ‘Patient 
feedback’ als de ‘Clinician feedback’. De casus komen uit de vier 
genoemde landen en omvatten verschillende soorten wonden, 
van postoperatief tot diabetische voet. 

Bronnen: wcs.nl, woundsinternational.com. Artikel: Elsinga 
B et al, Case series: Shared wound care discussion guide. 
Wounds International, 2022.

Smart glasses 
rukken steeds 
verder op in de 
(wond)zorg

Steeds meer zorgorganisaties stappen over op ‘smart glasses’ 
om op afstand betere zorg tegen lagere kosten te kunnen 
verlenen. Treant Zorggroep (regio Emmen) voerde onlangs de 
bril met camera en computer in op alle 17 woonzorgcentra. 
Bij Tergooi MC heet hij de HoloLens, maar dient hetzelfde 
doel: wondcontrole op afstand, zodat met name kwetsbare 
patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

Minder reistijd 
Google introduceerde de eerste smart glasses in 2013. Via een 
internetverbinding kan een (thuis)zorgverlener via de bril in ver-
binding staan met een specialist in het ziekenhuis, bijvoorbeeld 
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Vervolg: Smart glasses...

een wondconsulent. Deze kijkt op afstand mee en begeleidt de 
zorgverlener bij diagnoses en de behandeling. Dit biedt aller-
lei voordelen. Patiënten houden contact met hun vertrouwde 
zorggevers, die ter plaatse de handen vrij hebben om hun werk 
te doen. Het systeem spaart ook (reis)tijd uit, voor zowel de 
behandelaars als de patiënten. Via een groepsgesprekfunctie is 
het zelfs mogelijk begeleiders uit meerdere disciplines tegelijk 
te laten meekijken en zo tot een multidisciplinair verantwoorde 
aanpak te komen. De slimme bril past dus prima in het streven 
naar betaalbare en efficiënte zorg. Esther Dekker, wondver-
pleegkundige bij Treant is blij met de slimme bril en legt uit 
waarom: “Als ik meekijk, kan ik foto’s maken, inzoomen, of een 
deel van het wondgebied omcirkelen. Ik krijg op afstand een 
compleet beeld van de wond. Op basis daarvan geef ik een 
gericht behandeladvies.”

Kruisbestuiving
Maar Esther ziet nóg een voordeel: “De introductie van de slim-
me bril is voor [alle] collega’s een taakverrijking. Dat geldt niet 
alleen voor het gebruik van dit innovatieve apparaat, ze krijgen 
ook een grotere rol binnen de wondzorg.” Ook vaatchirurg 
Evert Jan Hollander van Tergooi MC heeft oog voor dit aspect: 
“In de eerste plaats is het voor de patiënt veel minder belas-
tend. Daarnaast delen wij onze kennis en ervaring met de eer-
stelijnszorg binnen de regio. Door die kruisbestuiving is er dus 
inhoudelijke en praktische kwaliteitswinst te behalen. En er is 
een warme overdracht waardoor je samen het wondbeleid een-
duidig kunt handhaven.” Mede-initiatiefneemster van de proef 
met de HoloLens was Ellen Vreeburg, specialist ouderenge-
neeskunde. Zij legt uit waarom er met name op het gebied van 
de geriatrische zorg nog veel meer toepassingen van de smart 
glasses worden voorzien: “Er komen steeds meer kwetsbare ou-
deren en minder specialisten ouderengeneeskunde. We kijken 
hoe we ons werk […] toekomstbestendiger kunnen maken. Eén 
van onze actielijnen is meer zorg op afstand en dus dichter bij 
de patiënt. […] Een aantal van onze kwetsbare, revaliderende 
ouderen moet elke week naar de poli voor wondcontrole. Dat 
kost hen veel energie én er moet vaak een mantelzorger mee.” 
Het is duidelijk: de slimme bril ‘is here to stay’. 

Bronnen: icthealth.nl, tergooi.nl, wcs.nl

Lees verder op de volgende pagina  >

‘Echopleister’ 
baant pad voor 
nieuwe toepas-
singen echografie

Wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) hebben een draagbare echografische monitor 
ontwikkeld in de vorm van een hechtpleister. De ‘pleister 
met sonar’ is niet groter dan een postzegel, maar genereert 
dezelfde beelden voor diagnostisch gebruik en medische 
controle als de bekende grote apparaten. De vinding kan 
een veel ruimere en flexibelere inzet van de echografie 
mogelijk maken.

Ultrageluid
Echografie is een medische beeldvormingstechniek waarbij 
gebruik wordt gemaakt van ultrageluid. Dit is geluid met een 
zeer hoge frequentie (2,5 - 5 megahertz), die voor mensen niet 
hoorbaar is. Deze geluidsgolven dringen door in het lichaam van 
de patiënt en worden teruggekaatst door de inwendige weefsels 
en vloeistoffen. De stevigheid en dichtheid van het weerkaatste 
materiaal bepalen de snelheid waarmee dit gebeurt. Door deze 
verschillen is het mogelijk de echosignalen om te zetten in 
goed duidbare beelden van hoge resolutie. Echografie (Engels: 
ultrasound imaging) is een veilige en niet-invasieve manier om 
binnen in het lichaam te kijken hoe interne organen functione-
ren. Tot nu toe is hiervoor echter omvangrijke, weinig mobiele 
apparatuur voor nodig. Ook moet de behandelaar eerst gel op 
de huid aanbrengen, voordat de echokop (‘transducer’) zijn 
signalen kan uitzenden. Daarnaast is het lastig om patiënten in 
beweging te monitoren, met name over een langer tijdsverloop. 

Continu monitoring
In het vakblad Science leggen de MIT-onderzoekers uit hoe ze 
hun ‘echopleister’ ontwikkeld en getest hebben. Eén van de 
problemen die ze moesten oplossen is hoe de geluidsgolven 
zonder gellaag door het lichaam te laten reizen en een voldoen-
de hoge beeldresolutie te halen. Uiteindelijk lukte dit door een 
combinatie van een rekbare kleeflaag met een vaste reeks mi-
nuscule omvormers. De kleeflaag bestaat uit twee dunne lagen 
elastomeer, die een tussenlaag van vaste hydrogel op zijn plek 
houden. Hydrogel is een materiaal op waterbasis dat geluidsgol-
ven goed geleidt. Het verschil met bestaande ultrageluidgel is 
dat de nieuwe gel elastisch en rekbaar is – en blijft dankzij het 
elastomeer. De onderste elastomeerlaag hecht aan de huid, en 
de bovenste laag aan de omvormers (transducers), die het team 



BIOLOGIQ   •   Watermanstraat 72   •   7324 AK Apeldoorn - NL
T  +31(0)55 368 44 60   •   F  +31(0)55 368 44 66   •   E  Info@BiologiQ.nl   •   I  www.BiologiQ.nl

Veilige oplossingen voor Wondgenezing
en Infectiebestrijding

BiologiQ Nieuwsbrief Juli/Augustus 2022

Lees verder op de volgende pagina  >

Vervolg: 'Echopleister'...

zelf ontworpen heeft. Het apparaatje kan tot 48 uur in situ blij-
ven en produceert dan continu echografische beelden van het 
interne doelgebied. Op dit moment kunnen de verzamelde data 
alleen met behulp van speciale apparatuur worden uitgelezen. 
De volgende stap is echter het draadloos laten functioneren 
van de echopleister en deze te laten communiceren met een 
mobiele telefoon. De beelden kunnen dan met behulp van 
slimme algoritmen worden geanalyseerd. Dankzij de veel grote-
re mobiliteit en flexibiliteit is de vinding met name van belang 
als langdurige monitoring vereist is. Mogelijk liggen er zelfs 
toepassingen door sporters en gewone consumenten 
in het verschiet.

Bronnen: eurekalert.org, sciencenews.org, scientias.nl, Science.
Wang C et al, Bioadhesive ultrasound for long-term continuous 
imaging of diverse organs. Science, 2022.

Wondzorgverleners 
moeten meer 
oog hebben voor 
verschillen in 
huidskleur

In de wondzorg ontbreekt het aan een gestandaardiseerde 
methode om wonden te beoordelen en te behandelen met 
inachtneming van de huidskleur van de patiënt. In zowel 
de opleidingen tot wondprofessional als in de gebruikelijke 
terminologie wordt nog te weinig rekening gehouden met 
de specifieke symptomen van wonden bij personen met een 
donkerder huidskleur. Dit is de conclusie van een enquête, 
recent gepubliceerd in Wounds International. De auteurs 
dringen aan op een meer inclusieve benadering. 

Roodheid
In totaal stuurden 266 wondzorgprofessionals (waaronder 
artsen, wondconsulenten, thuiszorgverleners en podologen) uit 
meerdere landen de vragenlijst in. Hoewel het merendeel van 
hen (72%) afkomstig is uit het Verenigd Koninkrijk, zijn de resul-
taten relevant voor alle landen met een heterogene bevolkings-
samenstelling, dus ook Nederland. De onderzoekers vroegen 
respondenten onder meer om aan te geven welk percentage van 
hun patiënten een andere huidskleur heeft dan zij zelf en welke 
tools zij gebruiken om de verschillen te beoordelen. Op de vraag 
welke aandoeningen moeilijk(er) zijn vast te stellen bij patiënten 

met een donkerder getinte huid antwoordde 51% ‘roodheid van 
de huid’ (bijvoorbeeld bij patiënten met chronisch vaatlijden); 
48% noemde cellulitis; eveneens 48% decubitus; 39% wondin-
fectie en 31% vochtgerelateerd huidletsel (IAD). Ook veneuze 
beenulcera, diabetische voet, brandwonden en littekenvorming 
leveren regelmatig problemen op bij de diagnose. 

Oproep
Roodheid van de huid en ‘bleek’ zijn misschien bruikbare 
termen bij personen met een lichtere huidskleur, maar proble-
matischer bij mensen met een donkerder huid. Bij hen hoeft de-
zelfde conditie zich niet te uiten als ‘roodheid’ of ‘bleekheid’. Dit 
probleem speelt nog meer als visuele inspectie de belangrijkste 
of enige diagnostische methode is, bijvoorbeeld bij diabetische 
voetwonden en er sprake is van een verminderde of ontbrekende 
pijnbeleving door neuropathie. De auteurs besluiten het artikel 
dan ook met de oproep om zowel bij de opleidingen tot wond-
zorgprofessional als in de klinisch gebruikte terminologie veel 
meer aandacht te besteden aan de grote verscheidenheid van 
huidskleuren waar moderne zorgverleners op voorbereid moeten 
zijn. Dit is niet alleen van belang in de diagnostische fase, maar 
ook bij het opstellen van een adequaat behandelplan.

Bronnen: woundinternational.com, wcs.nl. Artikel: Dhoonmoon
L & Fletcher J, Assessing skin tones in practice: Results of an 
international survey. Wounds International, 2022.

Ontdekking rol 
TGF-β ook van 
belang voor 
wondheling

Wetenschappers aan de Universiteit van Californië (River-
side, VS) hebben ontdekt dat één chemische stof (TGF beta) 
bepalend is voor het lot van haarfollikels. Bij gematigde 
aanmaak van TGF-β speelt de stof een rol bij de celdeling. 
Een teveel aan TGF-β leidt echter tot apoptose, een proces 
van ’georkestreerde’ celdood. De ontdekking kan zowel 
leiden tot een remedie tegen kaalheid als tot meer inzicht 
in het wondhelingsproces.

Stamcellen
Wat haarfollikels zo interessant maakt is dat ze stamcellen 
produceren en het enige organisme in het lichaam vormen dat 
automatisch regenereert. Dus zonder getriggerd te worden door 
verwonding, zoals het vermogen tot regeneratie van de lever en 
de maag. Na de geboorte hebben de meeste cellen in het men-
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Vervolg: Ontdekking rol TGF-β...

Kort & Krachtig nieuws

Inschrijving geopend voor 18de WCS Wondcongres
Het ééndaagse congres staat gepland 
voor 18 april 2023 en biedt plaats aan 
maximaal 1400 deelnemers. Accre-
ditatiepunten zijn aangevraagd voor 
verpleegkundig specialisten, physician 
assistents, huidtherapeuten en overige verpleegkundigen/
verzorgenden. Meer info en inschrijven via wcs.nl

Certificering WCS Academy weer vier jaar verlengd
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) heeft 
WCS Academy positief getest, waarmee de CRKBO-certificering 
weer met vier jaar is verlengd. Omdat de WCS Academy dus 

Lees verder op de volgende pagina  >

selijk lichaam een vastliggende rol, die al tijdens de embryonale 
fase is bepaald. Daardoor kan bijvoorbeeld een bloedcel niet 
veranderen in een zenuwcel en omgekeerd. Alleen stamcellen 
zijn in staat tot het aannemen van een nieuwe rol. Zoals met zo-
veel chemicaliën bleek de hoeveelheid aangemaakte TFG-β het 
verschil tussen celdeling en celdood te bepalen. Co-auteur van 
de studie Qixuan Wang legt uit: “TGF-β heeft twee tegenover-
gestelde rollen. Het stelt sommige cellen in haarfollikels in staat 
nieuw leven te produceren, terwijl het later kan helpen bij het 
inzetten van apoptose.” Over het waarom van celdood bestaan 
nog veel vragen. Een mogelijke verklaring is dat het een overblijf-
sel is uit een dierlijk verleden, waarin haarverlies nuttig kon zijn 
om hete zomers te weerstaan. Andere theorieën houden het op 
een noodzaak tot camouflage als overlevingsmechanisme. 

Beharing 
Meer inzicht in het proces waarmee TGF-β celdeling dan wel 
celdood reguleert kan niet alleen leiden tot een remedie tegen 
kaalheid, maar ook helpen bij de ontwikkeling van middelen en 
therapieën om de wondgenezing te verbeteren. Wang: “[ons 
onderzoek] verschaft meer inzicht in het gedrag van stamcel-
len, zo dat we dit beter kunnen beïnvloeden ten gunste van de 
wondgenezing […] Zelfs al doodt een haarfollikel zichzelf, het 
reservoir van stamcellen blijft altijd intact. Wanneer de overle-
vende stamcellen het signaal krijgen om te regenereren, delen 
ze zich en vormen ze nieuwe cellen, die zich weer ontwikkelen 
tot nieuwe follikels.” Veel dieren en ook mensen hebben een 
behaarde huid. Dit impliceert dat volmaakte wondgenezing niet 
mogelijk is zonder regeneratie van de haarfollikels. De hoop 
is dat een beter begrip van het functioneren van TGF-β en de 
interactie met andere genen kan leiden tot manieren om de 
stamcellen van haarfollikels te activeren en zo (nieuwe) haar-
groei te stimuleren.

Bron: sciencedaily.com. Artikel: Dinh K & Wang Q, A 
probabilistic Boolean model on hair follicle cell fate regulation 
by TGF-β. Biophysical Journal, 2022.

Nieuw wondverband
geïnspireerd door 
haaienhuid

Wetenschappers uit onder meer de VS 
hebben een wondverband ontwikkeld dat 
is geïnspireerd op de huid van haaien. 

Deze heeft een unieke structuur, waardoor de haai zeer snel 
door het zeewater kan bewegen. De complexe huidpatronen 
bieden nóg een belangrijk voordeel: ze voorkomen dat bac-
teriën zich aan de ruwe huid kunnen hechten. Het wondver-
band kopieert de huidstructuur van de haai en is daardoor 
bacterieafstotend.

Biomimetica
De Sharkskin Wound Dressing is een mooi voorbeeld van bio-
mimetica (Engels: biomimicry, ‘natuurnabootsing’). Dit is een 
belangrijke trend in de medische wetenschap, waarbij de natuur 
als direct voorbeeld dient voor innovaties en verduurzaming. 
‘De evolutie heeft vier miljard jaar de tijd gehad om allerlei pro-
blemen in de natuur op te lossen, waarom zouden wij mensen 
daar niet van leren’, redeneren de voorstanders. Haaienhuid 
is ruw, want bestaat uit minuscule schubben, waarop zich nog 
kleinere groeven en uitstulpingen bevinden, die in een com-
plex patroon met elkaar zijn verbonden. Dankzij deze struc-
tuur is haaienhuid extreem waterafstotend, wat zich vertaalt 
in minimale weerstand en hoge zwemsnelheden – belangrijk 
voor een roofdier. Nóg interessanter voor de wetenschappers 
zijn de bacterieresistente eigenschappen van haaienhuid. Bij 
nabootsing van het patroon op kunstmatige materialen bleken 
deze ook bacteriën te weren, en bij toepassing als wondverband 
de wondsluiting te bevorderen. Dit heeft inmiddels geleid tot 
commerciële aanwendingen, niet alleen voor wondverband, 
maar ook voor bijvoorbeeld infusen en katheters. Een pionier 
op dit gebied is Sharklet Technologies Inc. in Aurora (Colorado, 
VS), opgericht door een wetenschapper met een achtergrond in 
biomaterialen voor dentale toepassingen.

Bronnen: nemokennislink.nl, sharklet.com, uschamber.com.
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Congresagenda
Na de zomervakanties is BiologiQ betrokken bij of vertegen-
woordigd op de volgende wondzorgevenementen:

15 september 2022
Symposium con2pro. “Wondzorg… een zorg voor iedereen 
2022”.
Locatie: P3, Purmerend.

6 oktober 2022
Wondsymposium I Jacare
‘Decubitis onder druk’.
Locatie: Theater De Mythe, Goes.

4 november 2022
Wondpracticum I Mark Two Academy
Een dag waarbij het oefenen en verbeteren van vaardigheden 
centraal staan. BiologiQ is aanwezig met een stand en onder-
steunt de workshop met LDT Madentherapie.
Locatie: Postillion Hotel Bunnik.

voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen, kunnen de WCS-
cursussen zonder BTW worden aangeboden. 
Meer info: wcs.nl

Nursing Experience 2022
Op 13 en 14 december a.s. in 
het Congrescentrum, Den Bosch. 
Voor meer info en inschrijven: nursing.nl/congressen

CBS: covid-sterfte en oversterfte 2022
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
overleden er in het eerste kwartaal van dit jaar 
3.480 personen aan covid-19, wat neerkomt op 
8,1% van alle sterfte. Toch was er in deze periode 
geen sprake van oversterfte. Dat was wél het 
geval vorige maand: in elke week van de maand 
juli was er oversterfte (in totaal 1350 meer overlijdens dan 
verwacht), waarschijnlijk als gevolg van de hitte. 

Vervolg: Kort & Krachtig nieuws...

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


