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Delftse techniek 
springt te hulp
studenten uit Delft werken aan medische apparatuur.  
Zij ontwikkelden een instrument voor hielbeenoperaties - 
én ze bedachten een nieuwe manier van glazenwassen.  
Een kwestie van preventie.

door Jos Overbeeke  foto’s lumc

De samenwerking tussen lumc en TU Delft wordt steeds 
hechter. Meer en meer techniekstudenten werken aan pro-
blemen die door medici van het lumc worden aangedra-

gen. Zo vond onlangs in Delft de Uitvindersdag plaats. De officië-
le naam is Medical device prototyping. Op deze middag presen-
teerden zes teams van TU-studenten hun zelf ontwikkelde instru-
menten, alle een oplossing voor een medisch probleem.

lover’s fracture
Eén van de zes kwesties was aangedragen door traumachirurg 
Kees Bartlema (Heelkunde). Hij is bezig met de verbetering van 
de zogenoemde distractor, een hulpinstrument bij de operatieve 
behandeling van calcaneusfracturen. De calcaneus oftewel het 
hielbeen is geen sterk, massief bot. Als je van enige hoogte op 
een hard oppervlak springt, kan het in elkaar gedrukt worden. 
“Vergelijk het met een kartonnen doos waar je op gaat staan”, 
zegt Bartlema. “Het dak stort in en de zijwanden vallen naar bui-
ten.” De calcaneusfractuur heeft de bijnaam lover’s fracture. Wan-
neer de geheime minnaar ontdekt dat de ware echtgenoot thuis-
komt, moet hij hals over kop het pand verlaten. Een sprong vanaf 
het balkon is het enige dat hem rest.
De hielbeenfractuur is een lastige aandoening, zowel voor patiën-
ten als voor behandelaars. “Er zijn chirurgen die de blessure niet 
opereren vanwege het grote risico op complicaties”, zegt Bartle-
ma. “In Leiden gebruiken we een minimaal invasieve techniek, 
waarmee de kans op infecties kleiner wordt. Met een distractor 
trekken we het aangedane bot op z’n plaats en we fixeren dit met 
enkele schroeven. Het is een gecompliceerde klus en de huidige 
techniek heeft z’n bezwaren. Bij het plaatsen van de schroeven en 
bij het maken van röntgenbeelden zit de distractor in de weg.”
Om een nieuw instrument te ontwerpen riep Bartlema de hulp in 
van studenten Werktuigbouwkunde uit Delft. Deze hebben een 
‘Calcaneus Repair Kit’ ontwikkeld, een frame dat de omliggende 
botstructuren aantrekt en zo de belangrijkste fractuurelementen 
op hun plaats zet. “Het is zo gemaakt dat je tijdens de operatie de 
herplaatsing beter kan beoordelen en er meer ruimte ontstaat om 
te opereren.” De Calcaneus Repair Kit is nog niet uitontwikkeld. 
Binnenkort wordt hij getest op kadavers.

Schoonmaken
Twee andere prototypen op de Uitvindersdag betroffen een 
hoofd- en een armsteun voor mensen met een spierziekte. Ergo-
nomische apparaten dus. “Iedereen, artsen, maar ook patiënten-
verenigingen, kan met ideeën komen voor een instrument”, zegt 
Frank Willem Jansen. Behalve gynaecoloog is hij hoogleraar in 
zowel Leiden als Delft, om de samenwerking tussen de twee in-
stellingen te bevorderen.

Bij de ontwikkeling van een nieuw medisch instrument gaan de 
ontwerpers niet over één nacht ijs. “Eén van de dingen waar zij op 
moeten letten is de steriliseerbaarheid van het instrument”, zegt 
Jansen. “Het komt voor dat sterilisatieafdelingen een instrument 
afkeuren, puur omdat het niet goed schoongemaakt kan worden.” 
Een andere eis is dat een nieuw instrument breed inzetbaar moet 
zijn. “Het mag niet de oplossing zijn voor één patiënt of één arts.”

Glazenwassen
Op de Uitvindersdag werd ook een nieuwe manier van glazenwas-
sen gepresenteerd. Glazenwassen? “Een kwestie van preventie”, 
zegt Bartlema. “Als je preventie goed aanpakt, heeft het meer ef-
fect dan behandelen achteraf.” Glazenwassers mogen tegenwoor-
dig niet meer op hoge ladders staan, maar ook de nieuwe  
telescoop-borstels hebben hun nadelen. Deze zijn behoorlijk 
zwaar en vormen daarmee een forse belasting voor armen, schou-
ders en rug. Een Delfts team heeft een tuig ontwikkeld dat de gla-
zenwasser om zijn lijf draagt en waar de lange borstel op steunt. 
Ook deze glazenwasserskit is nog niet klaar. “Er moet nog geke-
ken worden of er andere klachten ontstaan, bijvoorbeeld bij de 
huiddelen waar het apparaat op rust”, zegt Frank Willem  
Jansen. “Sowieso zou ieder nieuw apparaat beoordeeld moeten 
worden door een team van specialisten, die allen vanuit hun  
vakgebied de risico’s beoordelen. Maar zover zijn we nog niet.”  ■

Iedereen - artsen, patiënten - kan met  

ideeën komen voor een nieuw instrument

De huidige manier van opereren bij een hielbeenfractuur: pennen van de 
distractor steken dwars door de voet.

Een prototype van de nieuwe distractor, te gebruiken bij calcaneus- 
fracturen. De schroeven dienen als spalk voor de fractuurdelen.


