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Nieuwe OASIS® 
brochure toont 
belang ECM bij 
weefselherstel

Recent bracht fabrikant Cook Biotech nieuwe product-
documentatie uit over OASIS Extracellulaire Matrix (ECM), 
speciaal ontwikkeld voor de Europese markt en het Verenigd 
Koninkrijk. De 16 pagina’s tellende brochure in het Engels 
en diverse andere talen gaat uitgebreid in op de rol van 
ECM in de wondgenezing, de achterliggende SIS-technolo-
gie, het scala van toepassingsmogelijkheden, klinische data, 
overige studies en aansprekende casus.

Het BiologiQ Team wenst u
een fijne Kerst & 

een gezond en vredig 2023

Nederlandse Wond 
Expertise Meeting 
wil verdieping 
wondkennis
Op 8 en 9 februari 2023 vinden in respectievelijk Tilburg en 
Nijkerk de eerste Nederlandse Wond Expertise Meetings 
plaats. NWEM is een gezamenlijk initiatief van (in alfabe-
tische volgorde) BiologiQ, Flen Health en Urgo Medical, 
drie aanbieders van producten en therapieën op het gebied 
van de wondgenezing. NWEM is bedoeld als aanvulling 
van het door Covid wat teruggelopen congresaanbod 
op wondzorggebied. 

Sprekers van topniveau
Het programma is voor beide data gelijk en voorziet in drie 
sprekers die de top op het gebied van de wondzorg vertegen-
woordigen. In de middag spreekt Prof. Dr. Esther Middelkoop 
over De biologie van wondgenezing. Zij is hoogleraar ‘Huidre-
generatie en wondgenezing’ aan het Amsterdam UMC (locatie 
VUmc), afdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie en 
tevens directeur van de Vereniging Samenwerkende Brandwon-
dencentra Nederland (VSBN). Prof. Middelkoop gaat tijdens 
haar lezing in op onderwerpen als ‘Wat gebeurt er eigenlijk in 
de verschillende fases van de wondgenezing? Waarom geneest 
een wond en waar kan het misgaan? En welke rol speelt de 
extracellulaire matrix (ECM) in het wondgenezingsproces? 
Zij wordt gevolgd door Henk Hoeksema, Zorgcoördinator Brand-
wondencentrum en Wetenschappelijk medewerker dienst 
Plastische en Reconstructieve Heelkunde, Universitair Zieken-
huis Gent. Hij bespreekt de inzet van de LDI-techniek (Laser 
Doppler Imaging) om de diepte van een brandwond te bepalen 
en het enzymatisch debridement van diepe brandwonden 
(autolytisch debridement).  

Na het diner
Na de dinerpauze is het woord als eerste aan Dr. Wouter 
Brekelmans. Hij is hoofd van het  Alrijne Wondcentrum in 
Leiderdorp en behandelt het onderwerp De diabetische voet. 
Daarbij benadrukt hij hoe belangrijk het is diabetische voetulce-
ra tijdig te onderkennen en te behandelen met een diabetisch 
voetenteam. Met een gedegen multidisciplinaire benadering kan 
40 % van de amputaties bij diabetespatiënten worden voorko-

men. De avondsessie wordt afgesloten door Daniel Seesink van 
Bewust Zoo - Gedrag van Aap tot Mens. Hij is geen wondexpert, 
maar gedragsbioloog met een verfrissende kijk op menselijke 
organisaties vanuit chimpanseeperspectief. De deelnamekosten 
bedragen slechts € 25,00 per persoon (plus € 1,50 service-
kosten). NWEM doneert de opbrengst volledig aan de Stichting 
Vlinderkind, die zich inzet voor kinderen met Epidermolysis 
Bullosa (EB). Bij voldoende belangstelling bestaat er een reële 
kans dat NWEM een structurele voortzetting krijgt. 

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN voor wondverpleeg-
kundigen en verpleegkundig specialisten.

Voor meer informatie of aanmelding: www.nwem.nl of 
neem contact op met Willem Masker, tel. 06 22 916 169
of Raymond van Gerwen, tel. 06 42 543 220.

https://nwem.entranz.nl/
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Van overgewicht tot obesitas
Het percentage mensen met overgewicht is in Nederland al 
jaren vrij stabiel. Overgewicht komt voor bij 53% van de mannen 
en bij 47% van de vrouwen, maar bij mannen is dat overgewicht 
vaker ‘matig’ dan bij vrouwen. Obesitas (een BMI van 30 of ho-
ger) komt voor bij 17% van de vrouwen en 12% van de mannen. 
In 2021 had 5% van alle volwassenen in Nederland diabetes 
type 2. De aandoening komt drie keer zo vaak voor bij mensen 
met matig overgewicht (6%) en zes keer zo vaak bij mensen met 
obesitas (12%). In alle leeftijdscategorieën komt diabetes type 2 
vaker voor bij mensen met obesitas dan bij mensen zonder over-
gewicht. Overgewicht komt vaker voor bij personen met lagere 
inkomens dan bij mensen boven de lage-inkomensgrens (56% 
versus 51%). Ernstig overgewicht (obesitas) komt voor bij 
19% van de lage inkomens en bij 15% van de hogere inkomens. 

Hoogste diabetesrisico bij combinatie obesitas 
én langdurig laag inkomen
Als norm voor een laag inkomen hanteert het CBS een inkomen 
dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum. Dat komt 
dit jaar neer op maximaal € 1322,18 per maand (inclusief vakan-
tietoeslag) voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 
jaar en ouder. Voor gehuwden en samenwonenden van 21 jaar 
en ouder is het maximale nettobedrag € 1888,84 per maand (in-
clusief vakantietoeslag). Voor mensen vanaf de pensioengerech-
tigde leeftijd gelden aangepaste bedragen. Van de volwassenen 
met langdurig een inkomen onder de lage-inkomensgrens had 
60% overgewicht; 40% had matig overgewicht en bij 20% was 
sprake van obesitas. Ook komt diabetes type 2 vaker voor onder 
mensen met een laag (9%) of langdurig laag (10%) inkomen. 
Voor mensen met obesitas en een langdurig laag inkomen stijgt 
dit percentage naar 23%: bijna een kwart.

Bronnen: cbs.nl, skipr.nl, wcs.nl

Vervolg: Nieuwe OASIS brochure...
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SIS
De extracellulaire matrix is de structuur buiten de cellen die 
structuur en ondersteuning biedt aan biologische weefsels. 
De gecoördineerde activiteit van cellen in de ECM zorgen voor 
weefselherstel, wat verklaart waarom een niet, of minder goed, 
functionerende ECM de wondgenezing remt. OASIS extracel-
lulaire matrix is sinds de introductie bijna 20 jaar geleden een 
zeer effectieve vervanging gebleken. Het wordt gewonnen uit 
de submocusa van de dunne darm (Small Intestinal Submucosa, 
vandaar SIS) van varkens en bevat bestanddelen die van nature 
voorkomen in de menselijke dermis, zoals collageen, glycosa-
minoglycanen, proteoglycanen en glycoproteïnen. De driedi-
mensionale structuur van het biomateriaal SIS ondersteunt 
de vorming van nieuw weefsel en bloedvaten. Naarmate de 
wondgenezing vordert, wordt SIS geïntegreerd in het lichaam. 
Met behulp van tal van verhelderende afbeeldingen en tabellen 
gaat de brochure in op het weefselherstelproces en de onder-
steunende rol die SIS daarin heeft.

Evidence based
Een aparte sectie in de brochure is gewijd aan de klinische 
toepassingen van OASIS, waaronder postoperatieve wonden, 
(tweedegraads) brandwonden en decubituswonden. Daarbij is 
de effectiviteit van de SIS-technologie en OASIS Extracellulaire 
Matrix inmiddels uitgebreid bestudeerd en bewezen. Cook 
Biotech kan verwijzen naar 36 RCT’s (gerandomiseerde gecon-
troleerde tests) over SIS, 10 specifiek over OASIS Extracellulaire 
Matrix, 95 wetenschappelijke artikelen, ruim 700 klinische 
studies en meer dan 1700 gepubliceerde artikelen. Behalve 
als onmisbare update van het productaanbod is de nieuwe 
brochure ook bedoeld om een strategiewijziging te onder-
steunen. Met OASIS wil Cook Biotech zich meer gaan focussen 
op postchirurgische wonden en brandwonden. OASIS Extra-
cellular Matrix is verkrijgbaar in de VS, veel Europese landen 
en een aantal landen in Zuid-Amerika. 

De brochure OASIS® Extracellular Matrix is als bijlage bij deze 
nieuwsbrief toegevoegd en ook te downloaden op www.biolo-
giq.nl (Home -> OASIS Extracellulaire Matrix -> Kenniscentrum). 

OASIS 3×3,5 cm en OASIS 3×7 cm komen
in aanmerking voor vergoeding door de 
zorgverzekeraars.

Onlangs kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met 
een analyse van de cijfers uit de laatste Gezondheidsenquê-
te. Daaruit bleek onder meer dat in 2021 bij maar liefst de 
helft van de bevolking boven de 18 sprake was van over-
gewicht. Ook komen overgewicht, obesitas en diabetes type 
2 vaker voor bij volwassenen onder de lage-inkomensgrens. 

CBS: hoger diabetesrisico 
bij mensen met obesitas 
en laag inkomen
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Een onderzoeksteam aan de Pohang University of Science & 
Technology (POSTECH, Zuid-Korea) heeft een bio-adhesief 
ontwikkeld op basis van een eiwit uit mosselen (MAP), dat 
huidtransplantatie zonder hechtingen mogelijk maakt. Dank-
zij toevoeging van twee werkzame stoffen verloopt ook de 
wondheling veel sneller. Het belangrijkste voordeel van het 
nieuwe systeem is de sterk verminderde littekenvorming.

Coacervaat
Een bekend probleem bij huidtransplantaties is te trage of on-
voldoende weefselregeneratie van de getransplanteerde huid 
en littekenvorming als gevolg van de gebruikte hechtmetho-
de met draad of nietjes (‘stapling’). Fibrinelijm heeft weer als 
nadeel dat het kan leiden tot ontstekingen als gevolg van de 
heterogene samenstelling. Nóg een variabele van invloed op 
de littekenvorming is de chirurgische bekwaamheid van het 
operatieteam. Bij hechtingen kan het bovendien meer dan 
een maand duren vóórdat de operatiewonden zijn genezen. 
Al deze risicofactoren brachten de Zuid-Koreaanse onderzoekers 
op het idee te experimenteren met een bio-adhesief coacer-
vaat (minuscuul druppelvormig colloïdaal deeltje) op basis 
van het sterk hechtende mosseleiwit MAP. Hieraan voegden 
zij allantoïne en epidermale groeifactoren toe, die vrijkomen 

Huidtransplantatie 
zonder littekens 
door bioadhesief 
uit mosselen

Virussen werken
samen om immuun-
systeem te misleiden

Onderzoekers van het Centre for Virus Research (CVR) van 
de Universiteit van Glasgow en de Medical Research Council 
(MRC), hebben voor het eerst geobserveerd hoe twee 
alledaagse virussen ‘fuseren’ en zo een nieuw hybride virus 
vormen dat het menselijk immuunsysteem kan ontwij-
ken. Het gaat om RSV (Respiratoir Syncytieel Virus) en het 
influenza A-virus. De hoop is dat deze ontdekking kan leiden 
tot meer inzicht in voor kwetsbare patiënten extra riskante 
co-infecties, waaronder virale longontstekingen.

Palmboomvormige hybride
Het ‘alledaags’ in de introductie wil overigens niet zeggen 
‘ongevaarlijk’. Wereldwijd moeten er elk jaar rond de 5 miljoen 
mensen worden opgenomen wegens influenza A. Voor kinde-
ren onder de vijf is het verkoudheidsvirus RSV de belangrijkste 
oorzaak van infecties aan de onderste luchtwegen. Hoewel 
co-infecties (gelijktijdige infecties met beide virussen) relatief 
vaak voorkomen, was het niet duidelijk wat er gebeurt als beide 
virussen samenkomen in dezelfde lichaamscel. Onderzoeksleider 
en eerste auteur van de studie Dr. Joanne Haney legt uit: “Respi-
ratoire virussen maken deel uit van een gemeenschap van aller-
lei virussen, die het gemunt hebben op hetzelfde lichaamsdeel, 
hun ecologische niche. We willen méér inzicht in de biologie van 
elk virus, om beter te begrijpen hoe ze elkaar bij gelijktijdige 
infectie beïnvloeden.” Om antwoorden te krijgen infecteerden 
Haney en haar team menselijke longcellen met beide virussen. 
Ze ontdekten dat dit niet leidt tot een onderlinge concurren-
tiestrijd, zoals bij veel andere virussen, maar tot een fusie. 
Het resultaat is een palmboomvormig hybride virus, waarbij 
RSV de stam vormt en het influenzavirus de bladeren. 

Paard van Troje
“Dit type hybride virus is nooit eerder beschreven”, stelt pro-
fessor Pablo Murcia, die de supervisie had over het onderzoek. 
“We hebben het hier over twee virussen uit totaal verschillende 
families, die bij elkaar komen met de genomen en eiwitten van 
allebei. Het is een nieuw type virale pathogeen.” Na forma-
tie blijkt het hybride virus ook in staat belendende cellen te 
infecteren, zelfs als er antistoffen tegen influenza aanwezig zijn 
die normaliter zulke infecties tegengaan. Weliswaar hechten 
de antistoffen zich aan de influenza-eiwitten aan de oppervlak-
te van het hybride virus, maar gebruikt het virus de naburige 
RSV-eiwitten om alsnog longcellen te infecteren. Murcia vat dit 

zo samen: “De influenza gebruikt hybride virusdeeltjes als een 
paard van Troje.” Op deze manier ontwijkt het samengestelde 
virus niet alleen het afweersysteem, maar door de krachtenbun-
deling krijgt het toegang tot een breder scala van longcellen. 
‘Gewone’ influenza-infecties blijven meestal beperkt tot de 
neus, keel en luchtpijp, terwijl RSV een voorkeur heeft voor de 
luchtpijp en longcellen. De hybride verbreedt dus het werkter-
rein. Mogelijk ook vergroot deze modus operandi het risico op 
levensbedreigende virale longontstekingen. Verder onderzoek is 
nodig, zowel op dit punt als naar de vraag of alleen influenza en 
RVS tot dergelijke fusies in staat zijn, of dat ook andere combi-
naties van virussen zich kunnen vormen bij zowel mensen als 
dieren. De verwachting is van wel.

Bronnen: theguardian.com, nature.com. Artikel: Haney J et al,
Coinfection by influenza A virus and respiratory syncytial virus 
produces hybrid virus particles. Nature Microbiology, 2022.
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na aanbrenging op de transplantatiesite en de regeneratie van 
de huidweefsels ondersteunen. Ze constateerden dat het zo 
behandelde wondgebied veel sneller genas dan bij gebruik van 
gangbare hechtmaterialen. Met name viel het minimale verlies 
van haarfollikels op in het transplantaat, alsmede de effectieve 
regeneratie van collageen en huidfactoren. 

Een effectieve en veilige biolijm
Veruit het grootste voordeel van deze ‘biolijm’ is dat het in ver-
gelijking met gangbare mechanische hechtmethoden tot sterk 
verminderde littekenvorming leidt. Omdat het om een compati-
bel bio-adhesief gaat, is de nieuwe methode ook volstrekt veilig 
voor mensen. Co-auteur professor Hyung Joon Cha vat het zo 
samen: “We gebruikten het kleefkrachtige mosseleiwit, een bio-
materiaal uit Zuid-Korea, in een nieuw-ontwikkeld bio-adhesief 
voor huidtransplantaties met als resultaat minimale litteken-
vorming en versnelde huidregeneratie. Dit nieuwe systeem kan 
effectief worden toegepast bij alle vormen van huidtransplan-
tatie waarbij voorspoedige weefselregeneratie een vereiste is.” 
Met de start van humane klinische trials is inmiddels een grote 
stap gezet richting de ontwikkeling en commerciële verkrijgbaar-
heid van de nieuwe weefsellijm.

Bronnen: personalcareinsights.com, sciencedaily.com, 
sciencedirect.com. Artikel: Park WH et al, Sutureless full-thick-
ness skin grafting using a dual drug-in-bioadhesive coacervate. 
Chemical Engineering Journal, 2022. 

Vervolg: Huidtransplantatie zonder littekens...

Achmea investeert 
in zelfhulptool 
voor diabetici

Vorige maand werd bekend dat het Achmea Innovation 
Fund, samen met het Future Food Fund en Antler, een be-
lang van € 700.000 heeft genomen in Clear.bio. Eerder haal-
de deze start-up al bijna € 3,8 miljoen op voor de ontwik-
keling van hun gelijknamige zelfhulptool voor mensen met 
diabetes type 2. De tool helpt hen digitaal bij het concreet 
verbeteren van hun eetgedrag, leefwijze en gezondheid. 

Online voedingscoaches
Clear.bio wil mensen met diabetes type 2 helpen “de beste en 
meest gezonde versie van zichzelf te worden, met data in plaats 
van pillen.” Zo kunnen gebruikers de tool gebruiken om op een 
simpele manier een volledig gepersonaliseerd dieet samen te 

Kort & Krachtig nieuws

Pensioenen Zorg en Welzijn met 6% omhoog
Gepensioneerden en (oud-)werknemers 
die deelnemen in het Pensioenfonds Zorg
en Welzijn krijgen per 1 januari a.s. 6% 
pensioenverhoging. De premies voor nog 
in de zorg werkenden gaan niet omhoog. Bron: fd.nl

Lees verder op de volgende pagina  >

stellen, dat het beste bij elke individuele gebruiker past. Piet 
Hein van Dam, oprichter en directeur van Clear.bio legt uit hoe 
het werkt: “Realtime biodata, een slimme app en voedingscoa-
ches (via de app) geven onze gebruikers 100 procent persoonlijk 
voedingsadvies en 24/7 hulp om zelf thuis hun eetgedrag en ge-
zondheid te verbeteren. We brengen de zorg naar de patiënt in 
plaats van de patiënt naar de praktijk. Digitale zorgoplossingen 
zijn de toekomst: ze zijn op maat, real time, continu bereikbaar 
en geven veel meer gevoel van controle. Waar je ook bent, zelfs 
op vakantie. Wij zijn blij met de investering van Achmea in Clear.
bio. Het is mooi dat daarnaast ook bestaande investeerders, 
zoals Future Food Fund en Antler, deze ronde meedoen. Daar 
spreekt vertrouwen uit.”

Succesvolle pilots
Het Achmea Innovation Fund is in het leven geroepen om te in-
vesteren in ondernemingen die met een goed idee en bewezen 
product-marktcombinatie voorop lopen. Manager Katharina 
Maass: “Dit past in onze ambitie om te investeren in betaalbare 
digitale businessmodellen die maatschappelijke vraagstukken 
helpen oplossen. In dit geval rond het thema gezondheid. En 
uiteraard sluit het ook goed aan bij de missie van Zilveren Kruis 
om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen.” De zorg-
verzekeraar (een merk van Achmea) heeft samen met maat-
schappelijk partner Diabetesvereniging Nederland, het afgelo-
pen half jaar Clear.bio getest via twee pilots met mensen die al 
diabetes type 2 hebben. Dat leverde positieve resultaten op in 
termen van gezondheid, patiëntmotivatie en zorgverlening. Veel 
deelnemers slaagden erin binnen drie maanden hun aandoening 
te stabiliseren of zelfs te verbeteren. De zelfhulptool voorziet 
duidelijk in een behoefte. Dat is nodig ook: Nederland telt meer 
dan 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Daar komen elke 
week duizend nieuwe patiënten bij. Clear.bio helpt deze mensen 
zelfredzamer te zijn en zélf hun kwaliteit van leven te verbete-
ren. Daarnaast neemt de tool zorgverleners werk uit handen
en helpt deze te besparen op zorgkosten. 

Bronnen: achmea.nl, skipr.nl, zorgvisie.nl
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Vervolg: Kort & Krachtig nieuws...

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

producten 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.

Congresagenda
In de eerste maanden van het nieuwe jaar is BiologiQ 
betrokken bij of vertegenwoordigd op de volgende wondzorg-
evenementen:

31 januari 2023
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: Wenckebach Instituut UMC Groningen.

8 februari 2023
Erasmus Opleidingsmarkt, MC Zorgacademie, Rotterdam. 
Voor programma zie 31 januari 2023. 
Locatie: Erasmus MC, Rotterdam.

8 februari 2023
NWEM, Nederlandse Wond Expertise Meeting, een gezamenlijk 
initiatief van Flen Health, Urgo Medical en BiologiQ. Evenement 
voor wondconsulenten en andere wondprofessionals, gericht 
op kennisverdieping. Met sprekers uit de top van de wondzorg. 
Meer info: www.nwem.nl. Locatie: Van der Valk, Tilburg

9 februari 2023
NWEM, Nederlandse Wond Expertise Meeting, tweede sessie 
voor noordelijk Nederland. Voor programma zie hierboven. 
Meer info: www.nwem.nl
Locatie: Hotel Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Nijkerk

8 maart 2023
Carrousel-bijeenkomst studenten opleiding Wondverpleeg-
kundige U-Consultancy. 24 Wondverpleegkundigen in opleiding 
zullen dit dagdeel in kleine groepjes rouleren langs de stand van 
BiologiQ en andere aanbieders. Hun opdracht: wondproducten 
selecteren voor een opdrachtcasus. Daarbij kunnen ze de hulp 
inroepen van BiologiQ productspecialisten.
Locatie: U-Consultancy, Utrechtsestraatweg 34, Nieuwegein

9 maart 2023
V&VN Symposium wondexpertise.
Locatie: Van der Valk hotel, Vianen

CBS: verzuim door werkdruk bijna twee keer zo lang
In 2021 was hoge werkdruk voor meer dan een half
miljoen werknemers (6,7%) de verzuimoorzaak. 
Onder leraren was het verzuimpercentage het 
hoogst (10,9%). De sector Zorg & Welzijn staat op 
de vierde plaats met 7,7% (dus bovengemiddeld) 
ziekteverzuim door werkdruk. Bron: cbs.nl

Zorgpremies 4 grootste verzekeraars naar
rond de € 140 per maand
De meest gekozen basis zorgverzekeringen 
worden gemiddeld rond de € 10 per maand 
duurder. Door het verdwijnen van de collectiviteitskortingen 
kan de premieverhoging voor meer dan de helft van alle 
Nederlanders oplopen tot meer dan € 20 per maand. Naar 
verwachting gaan dit jaar daarom méér mensen dan gebruikelijk 
‘shoppen en switchen’. Met een maandpremie van € 141,95 
lijkt VGZ de duurste, maar de verschillen met andere grote 
aanbieders zijn gering. Bron: fd.nl

2021: grote VVT-organisaties 24,5% meer kwijt aan zzp’ers  
Zeven van de acht zeer grote VVT-organisaties gaven vorig jaar 
42,4 miljoen euro méér uit aan de inhuur van zzp’ers dan het 
jaar daarvoor. Alleen Buurtzorg slaagde er in 2021 in juist min-
der uit te geven aan medewerkers die niet in loondienst waren. 
Bron: zorgvisie.nl


