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met hun lopende onderzoek bezig zijn. Maar juist in deze
‘restvragen’ zagen we een interessante uitdaging voor onze
studenten.” De groep werd zo ingedeeld dat iedere twee
studenten samen één probleem te lijf gingen. Dit duo kreeg
één docent als begeleider en daaromheen schaarde zich nog
een kring van experts, zoals de instrumentmakers van DEMO,
de clinici uit diverse ziekenhuizen en TU-medewerkers die
gewend zijn zich meer te richten op de commerciële kant
van een idee.

Slijmvlies
Wat voor problemen kregen de studenten zoal voorgelegd?
Een voorbeeld! 30% van de kinderen heeft regelmatig last
van een middenoorontsteking. Zo’n ontsteking gaat gepaard
met veel pijn. Om dit probleem te verhelpen, krijgen de
meeste kinderen buisjes in hun trommelvlies, zodat het vocht
gemakkelijker naar buiten kan. Maar daarmee is de oorzaak
van de ontstekingen nog niet achterhaald. Om daar achter te
komen zouden de artsen graag het slijmvlies onderzoeken dat
achter het middenoor zit. In principe zouden ze vóór het
plaatsen van de buisjes met een instrument naar binnen
kunnen gaan om wat slijmvlies weg te schrapen. Ze maken
namelijk een inkeping in het trommelvlies om de buisjes te
kunnen plaatsen. Alleen, met de huidige instrumenten is het
risico groot dat ze bij die ingreep het gehoorbeentje raken
én het is lastig om de hoeveelheid slijmvlies te bepalen.
Daarom hebben de studenten een instrumentje ontworpen
dat die twee problemen omzeilt. John haalt het biopttangetjeP6
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tudenten Werktuigbouw die na hun

afstuderen ontwerper worden, hebben

in de meeste gevallen nog nooit met

constructeurs en instrumentmakers gewerkt.

Ze zijn theoretisch geschoold en kunnen op

papier prachtige ontwerpen maken, maar over

de maakbaarheid van hun ideeën hebben ze

zelden nagedacht. 

Om dat hiaat tussen theorie en praktijk

te verkleinen, heeft de faculteit van Werk-

tuigbouw in nauwe samenwerking met

DEMO een cursus Praktijkgericht onderwijs

gegeven. John van den Dobbelsteen

(docent BioMedical Engineering) en Aad

Beeloo (DEMO) evalueren dit succesvolle

project voor DEMO Magazine.

Praktijkonderwijs is een effectieve vorm van onderwijs, daar
zijn de meeste partijen het wel over eens. Dat het toch zo
weinig wordt gegeven, heeft vooral een financiële reden: de
begeleiding is intensiever en de organisatie complexer. Bij de
faculteit 3mE (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en
Technische Materiaalwetenschappen) namen ze die bezwaren
op de koop toe en organiseerden met financiële steun van de
decaan de praktijkgerichte cursus Medical Device Prototyping.
John: “De kern van deze cursus is dat studenten medische
instrumenten ontwikkelen en daar vervolgens ook een proto-
type van laten maken door DEMO. Het is uniek dat ze nu ook
met een constructeur en instrumentmakers aan de slag gaan,
want meestal eindigt een cursus na afronding van een ontwerp.
Wat je dan ziet, is dat studenten geen idee hebben over de
realisatie van zo’n ontwerp. Ze denken: als mijn idee op papier
staat en ik kan het simuleren op de computer, dan zal het in de
praktijk ook wel werken. Maar je weet pas echt of iets werkt als
je het ook daadwerkelijk bouwt. Daarom hebben we die stap nu
aan het onderwijs toegevoegd.”

De cursus werd aangeboden in de master BioMedical
Engineering. De basis vormden zes praktische problemen
waar clinici tijdens hun werk tegenaan lopen. John: “Onze
onderzoekers werken intensief samen met artsen. Die samen-
werking is meestal gericht op één specifiek onderzoek, maar
natuurlijk horen en zien onze mensen ook andere problemen
waar de clinici mee te kampen hebben. Het is voor de onder-
zoekers niet mogelijk om die vragen op te pakken zolang ze

Eén van de ontwikkelde prototypes:
biopttangetje voor onderzoek aan middenoor.  

Links John van den Dobbelsteen (faculteit 3ME) en
rechts Aad Beeloo (projectleider DEMO): “Eén ding
weten we zeker: praktijkonderwijs werkt.”

DEMO EN
WERKTUIGBOUW
DOEN TRY-OUT
MET PRAKTIJK-
ONDERWIJS
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ovengronds zien wat er ondergronds

gebeurt. Dat kan met de Triaxbank;

een enorme installatie die onlangs uit

het gebouw van Mijnbouw naar het gebouw

van Civiele Techniek is verhuisd. Onderzoeker

Hans de Pater zag het somber in. “Ik dacht:

als we deze installatie uit elkaar gaan halen,

werkt-ie nooit meer.” Maar uiteindelijk

viel het mee en na de verhuizing werd ook

meteen een ander heet hangijzer aangepakt:

de modernisering van het dertig jaar oude

regelsysteem. Rein van den Oever (DEMO)

tekende voor de uitvoering.

tevoorschijn en laat zien hoe het werkt. Het ziet eruit als een
schaartje, dat na de handgreep een haakse bocht maakt en dan
uitloopt in een lang metalen pennetje. In dat pennetje zit een
besturingsmechanisme, waarmee je een minuscuul bakje in en
uit de buis kunt draaien. Omdat het bakje pas in het oor naar
buiten komt en minder dan een halve millimeter groot is, is de
kans op beschadigingen aan omliggende delen klein. Bovendien
garandeert het bakje de afname van een vaste hoeveelheid
slijmvlies. Dankzij dit instrument kan de KNO-arts in de nabije
toekomst gemakkelijker slijmvlies afnemen en zo onderzoek
doen naar de oorzaken van middenoorontstekingen.

John: “De studenten moesten eerst hun probleem helder zien
te krijgen. Daarvoor brachten ze in kaart wat volgens de arts
de oorzaak van het probleem was, ze volgden een paar
operaties waarbij de huidige apparatuur werd gebruikt, en
ze zetten hun eigen ideeën op papier. Als hun beeld van het
probleem helder was, kwamen vaak de eerste ideeën. Maar
het was niet de bedoeling dat ze die ideeën al in een ontwerp
goten, want voor die tijd moesten ze nog met de constructeur
en de instrumentmakers in gesprek.”
Aad: “En dat is nu precies waar het in de praktijk altijd misgaat.
Ik werk nu veertig jaar bij DEMO en altijd zie je dat onder-
zoekers eerst een ontwerp maken, dan subsidie aanvragen
en pas als ze daar een akkoord voor hebben, bij ons komen.
Pas gaandeweg komen ze erachter dat ze veel beter eerst bij
ons kunnen komen. Wij kunnen namelijk veel beter inschatten
hoeveel tijd en geld het kost om iets te maken. En daarmee
kun je ontzettend veel ellende voorkomen, want als je één ton
subsidie aanvraagt en volgens onze berekeningen komt het op
twee ton uit, probeer die extra ton er dan nog maar ‘ns bij te
sprokkelen. Door dit praktijkproject laten we studenten meteen
zien: zo werken wij, dus doe er je voordeel mee.”

Try-out
Aad Beelo was namens DEMO coördinator van het project. Hij
was de eerste aanspreekpersoon voor John én hij begeleidde
de samenwerking tussen de studenten, de constructeur en
instrumentmakers. Aad: “Het was in feite mijn taak om ze te
sturen in de maakbaarheid van hun ideeën. Om dat goed te
doen, ben ik begonnen met een presentatie. Daarin heb ik ze

uitgelegd wat de beste route was van ontwerp tot uitvoering en
met welke dingen ze zoal rekening moesten houden. Zo is het
handig als iemand in een vroeg stadium weet welke onderdelen
er te koop zijn en welke niet. De onderdelen die je gaat kopen,
moet je namelijk tijdig bestellen. Wacht je daar te lang mee,
dan heb je een probleem met je planning.” John vult aan:
“Studenten die geen praktijkervaring hebben, denken als ze
hun ontwerp af hebben: als mijn tekening klaar is breng ik
‘m naar de werkplaats en dan heb ik na twee weken mijn
prototype.” Aad: “Ze weten niet dat er een heel proces bij
hoort waarin je aanpassingen moet doen voor de maakbaar-
heid. Daarom was dit project een uitgelezen kans om al die
hiaten op te vullen en de studenten te laten zien: zo werkt het
écht.” 

De cursus is opgezet als try-out, maar de uitkomst is zo
verrassend dat alle partijen hopen op een vervolg. De zes
medische instrumenten zijn alle zes als prototype gemaakt
binnen de gestelde termijn. Alleen de assemblage van het
biopttangetje bleek erg lastig, zodat dit instrument nog een
kleine aanpassing nodig heeft. Voor één instrument (dat wordt
ingezet bij de verwijdering van een baarmoeder) is inmiddels
patent aangevraagd. Ook wordt er een vervolgonderzoek
gestart om dit prototype verder te verfijnen. De kans dat ook
de andere prototypes binnen enkele jaren op de markt komen
is groot, want ook hier ging de vraag vóór de vinding uit.

John: “We hebben de cursus afgesloten met een feestelijke dag
waarop de studenten hun prototypes hebben gepresenteerd
aan een breed publiek. Dat publiek bestond uit clinici, con-
structeurs, instrumentmakers en zakenmensen, kortom uit
iedereen met wie de studenten in hun toekomst als ontwerper
te maken krijgen. Na de presentatie heeft een vakjury het
beste ontwerp gekozen. Deze student werd beloond met een
speciaal door DEMO gemaakte DEMO-bokaal. Al met al was
het een dag waar alle deelnemers met veel plezier op terug-
kijken. En natuurlijk willen we deze vorm van onderwijs heel
graag continueren. We gaan er nu actief over nadenken hoe
we dat moeten doen, maar één ding weten we zeker: praktijk-
onderwijs werkt en de resultaten van deze try-out waren boven
verwachting.” 

DEMO MODERNISEERT
REGELSYSTEEM TRIAXBANK

“Rein heeft
als een
archeoloog
het oude
systeem ge-
analyseerd”
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Het zal niet meevallen om zo’n immense installatie
als de Triaxbank te verhuizen. Hoe hebben jullie dat
aangepakt?
Hans: “Dat hebben we uitbesteed aan een gespecialiseerde
verhuizer. Dat bedrijf heeft samen met onze constructeur en de
hydrauliekspecialist van CiTG zowel de verhuizing geregeld als
de herplaatsing van de bank. Met de hulp van een externe
elektronicus is het wonderwel gelukt om de installatie weer
aan de praat te krijgen. Maar daarmee was de kous nog niet af.
Ik wist namelijk dat het regelsysteem ook aan vernieuwing toe
was. Het draaide al ruim dertig jaar op een oude Olivetti, maar
ging die computer kapot, dan was ook het systeem naar de
fillistijnen. Dus toen de verhuizing geregeld was, dacht ik:
nu moeten we met de renovatie van het systeem aan de slag.
Voor dat doel heb ik DEMO benaderd.”

Kun je uitleggen waar de Triaxbank voor wordt
gebruikt?
Hans: “Dat is goed. De Triaxbank is een installatie waarmee
we op een gecontroleerde manier stenen onder hoge spanning
kunnen brengen. Met behulp van de bank kunnen we de
spanning nabootsen die normaal gesproken plaatsvindt in de
grond. Dat doen we door een proefstuk tussen zogenoemde
flenzen te plaatsen. Daarna is het de bedoeling dat het frame -
met daarop een aantal metalen platen - naar het proefstuk
toebeweegt en zo flink druk uitoefent. Het frame wordt in

EN DE WINNAAR IS... 
Ewout Arkenbout heeft de DEMO-bokaal gewonnen. Hij sleepte deze aanmoedigingsprijs in de
wacht voor zijn ontwerp om mensen met weinig beenkracht een extra zetje te geven als ze
overeind willen komen uit hun stoel. Het hulpmiddel dat hij ontwierp is een staander waarin
een knikarm en een veer zijn verwerkt. Als de cliënt wil zitten, zet hij eerst zijn voeten op de
staander. Gaat hij vervolgens zitten, dan spant de veer aan. Gaat de cliënt na een tijdje weer
staan, dan wordt de eerder opgeslagen energie vrijgegeven, zodat hij net dat zetje in de rug
krijgt wat hij nodig heeft om overeind te komen. Dit is het enige project waarbij de vraag niet
vanuit de markt kwam. Ewout heeft het instrument ontworpen voor zijn nichtje, dat nu zonder
de hulp van haar moeder overeind kan komen. Bijkomend voordeel is dat het hulpmiddel
makkelijk aan iedere stoel bevestigd kan worden. 

Hans de Pater (links) en Rein van den Oever
(projectleider DEMO) bij de Triaxbank. 


