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Voorwoord 
 
In het tweede jaar van de opleiding elektrotechniek (electrical engineering) aan de Hogeschool Utrecht doet 
elke student een bedrijfsstage van een half jaar ter oriëntatie op het professionele leven als engineer. 
 
Als onderdeel van het verbredende Honoursprogramma aan de Hogeschool Utrecht, heb ik eerder dit jaar 
het vak Systems Engineering gevolgd bij lector Puik. Zijn contacten met het UMC Utrecht leidden tot het 
idee voor deze stage. In het verlengde van het vak Systems Engineering ga ik een handgemaakt gipsproduct 
analyseren en daarvan een 3D-geprinte versie realiseren. Dit startdocument dient als plan van aanpak voor 
mijn onderzoek. 
 
Mijn dank aan Erik Puik voor zijn vertrouwen in mij om deze stage uit te voeren, aan Annemieke de Raad 
van Fieldlab 3DMedical voor het mede opzetten van het onderzoek, aan Stijn Hazenberg, Ronald Nellestein 
en Froukje Euwe voor hun begeleiding op het UMCU, en aan Abdelhak El Jazouli voor zijn begeleiding vanuit 
de HU. 
 
Utrecht, 8-3-2020 
Ewoud Dronkert 
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Inleiding 
 
De gipskamer van het Universitair Medisch Centrum Utrecht maakt vrijwel alle gipsproducten met de hand. 
Enkele producten worden met behulp van 3D-printing gerealiseerd. De gipskamer is geïnteresseerd in 
bredere inzet van 3D-printing en heeft de inlegzool voor diabetische voet aangewezen als kandidaat. De 
inlegzool wordt nu voornamelijk door één gipsverbandmeester gemaakt en heeft bewezen beter te zijn dan 
bestaande oplossingen. De gipskamer vraagt een stagiair van de Hogeschool Utrecht om het huidige 
product te analyseren en te onderzoeken hoe een versie met 3D-printing gemaakt kan worden. Mogelijke 
voordelen zijn reproduceerbaarheid, flexibiliteit en snelheid. 
 
De analyse van het huidige product zal gebeuren volgens de theorie van Systems Engineering, door middel 
van functionele decompositie, Qualitative Modelling and Analysis of Processes (QMAP) en Structured 
Analysis and Design Technique (SADT). De beschrijving zal alle voorwaarden, samenhang en 
afhankelijkheden bevatten van de kennis en vaardigheid die in het huidige product zit. Vanuit deze 
beschrijving zal via enkele iteratiestappen een proof-of-concept van het nieuwe product gerealiseerd 
worden met 3D-printing. 
 
Het doel van dit onderzoek is een structurele beschrijving te maken van de huidige inlegzool die door de 
gipsverbandmeester met de hand gemaakt wordt, een nieuw proces te ontwerpen voor een inlegzool die 
met 3D-printing gemaakt wordt, en een advies te geven voor bredere implementatie van 3D-printing voor 
producten van de gipskamer. 
 
Dit verslag is een plan van aanpak voor de analyse en het onderzoek van de inlegzool als 3D-print. 
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1 Universitair Medisch Centrum Utrecht 
 
Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis gelieerd aan de Universiteit Utrecht. Naast algemene 
patiëntenzorg is het met name gericht op onderzoek en opleiding. Het ziekenhuis is gesitueerd op het 
Utrecht Science Park, voorheen De Uithof, in de gemeente Utrecht. Het is in 1999 ontstaan uit de 
samenvoeging van de onderdelen Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU), het Wilhelmina Kinderziekenhuis, 
het Ooglijdersgasthuis, de Bijzondere Tandheelkunde van de faculteit Tandheelkunde, en de Medische 
faculteit van de Universiteit Utrecht1. Er werken ruim 11500 mensen op het UMC. 
 
Het ziekenhuis heeft een gipskamer die de gipsproducten levert voor het hele ziekenhuis. De gipskamer 
werkt in opdracht van chirurgen, sport- en revalidatieartsen. Op de gipskamer werken verpleegkundigen of 
fysiotherapeuten die een opleiding tot gipsverbandmeester hebben gevolgd. Naast gips voor de behande-
ling van het steun- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld bij botbreuken, maken zij ook gips voor langdurige 
wondbehandeling. In dat laatste geval biedt het gips ondersteuning, bescherming en ontlasting 
(“offloading”) gericht op herstel van de wond. 
 
De afdeling voor Medische Technologie en Klinische Fysica (MTKF) ondersteunt de patiëntenzorg, het 
onderzoek en de algemene bedrijfsvoering met technische hulpmiddelen en oplossingen, en met 
onderhoud aan medische apparatuur. Daar werken onder meer ingenieurs, technici, instrumentmakers en 
programmeurs. Zij hebben enkele 3D-printers om ter plaatse bepaalde 3D-prints te realiseren. 
 

 
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Universitair_Medisch_Centrum_Utrecht 
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2 Organisatie en werkwijze 
Gebruikte afkortingen voor de diverse organisaties en afdelingen: 
UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht 
MTKF Medische Technologie en Klinische Fysica, facilitair bedrijf van het UMC Utrecht 
HU Hogeschool Utrecht 
IED Instituut voor Engineering en Design van de Hogeschool Utrecht 

2.1 Organisatie 
Het UMC Utrecht is gevestigd aan de Heidelberglaan 100, Utrecht. Het algemene telefoonnummer is 088 
755 5555. 
 

Rol Naam Organisatie Omschrijving 
Opdrachtgever Dr. C.E.V.B. (Stijn) 

Hazenberg 
UMCU, chirurgie Vaatchirurg, behandelt onder meer 

patiënten met een diabetische voet. 
Praktijkbegeleider W.R. (Ronald) 

Nellestein 
UMCU, gipskamer Teamleider gipskamer, senior 

gipsverbandmeester, maker van de 
inlegzool voor de diabetische voet. 

Technische 
begeleider 

Ir. F.E. (Froukje) 
Euwe 

UMCU, MTKF Projectleider en ontwerper medische 
hulpmiddelen. 

Projectmanager Ir. A. (Annemieke) 
de Raad 

Fieldlab 3DMedical Coördinator van het samenwerkings-
verband tussen onder meer de afdeling 
chirurgie van het UMCU en het IED. 

Vakinhoudelijke 
begeleider 

Dr. E. (Erik) Puik HU, IED Lector systeemtechnologie, coördinator 
Honoursprogramma van het IED. 

Student E. (Ewoud) 
Dronkert 

HU, IED Tweedejaars student elektrotechniek 
(electrical engineering), richting 
embedded systems. 

 
Student E. Dronkert 
Studentnummer 1743524 
Opleiding Elektrotechniek, Honoursprogramma, Hogeschool Utrecht 
E-mailadres ewoud.dronkert@student.hu.nl, e.dronkert@umcutrecht.nl 
Telefoonnummer +31 6 17598742 
 
Organogram 
 

  Utrecht Science 
Park 

  

 UMC Utrecht  Hogeschool 
Utrecht 

 

 Divisie 
heelkundige 
specialismen 

Fieldlab 
3DMedical 

Instituut voor 
engineering en 
design 

Honours-
programma 

Afdeling 
vaatchirurgie 

Afdeling 
gipskamer 

 Opleiding 
elektrotechniek 

 

  Student / Stagiair   
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2.2 Werkwijze 
De stage is een voltijdsaanstelling (36 uur) op de afdeling Gipskamer van het UMC Utrecht. De aanstelling is 
administratief voor zes maanden van februari tot en met juli 2020. De stagevergoeding bedraagt ongeveer 
€ 350 per maand. 
 
De stagiair analyseert het product en de werkwijze van de gipsverbandmeester, in directe samenwerking 
met hem en andere medewerkers van de gipskamer. In dienst van deze analyse neemt de stagiair initiatief 
om demonstraties en uitleg te krijgen van, en in overleg te gaan met, de gipsverbandmeesters en andere 
medewerkers zoals wondspecialisten, vaatchirurgen en revalidatieartsen. 
 
De stagiair heeft een eigen werkplek direct naast de gipskamer met een bureau en computer voor 
communicatietaken, theorie-onderzoek en verslaglegging. De stagiair deelt in overleg met de 
praktijkbegeleider zijn eigen tijd in. Tijdens de realisatiefase zal de stagiair voornamelijk op de afdeling 
MTKF werkzaam zijn. 
 
Contact 
 

Frequentie Partner Doel 
Dagelijks Praktijkbegeleider Analyse, dagelijkse planning 
Wekelijks Projectmanager, 

vakinhoudelijke 
begeleider 

Vordering rapporteren, strategisch overleg, contacten 
leggen 

Tweewekelijks Opdrachtgever Vordering rapporteren, inhoudelijk overleg, nieuwe 
inzichten of invalshoeken verwerven 

Naar behoefte Vakinhoudelijke 
begeleider 

Kennisverwerving 

Vijf maal Stagebegeleider vanuit 
school, leerteam 

Tussentijds toetsen van de voortgang en invulling van de 
stage 
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3 Opdracht 

3.1 Achtergrond 
De gipskamer is geïnteresseerd in de mogelijkheden die 3D-printingtechnieken kunnen bieden voor het 
werk dat zij doen. Voordelen van het inzetten van de techniek zouden kunnen zijn: 

• snelheid; 
• flexibiliteit; 
• synergie; 
• reproduceerbaarheid. 

Uitdagingen liggen niet alleen op het gebied van materiële investeringen en het aanleren van nieuwe 
methodieken, maar vooral op het in kaart brengen van huidige kennis en vaardigheden, en hoe die vertaald 
kunnen worden om met 3D-printing tot een effectief, wellicht beter en zelfs innovatief gipsproduct te 
komen. 
In het kader van de masteropleiding Next-level Engineering geeft de Hogeschool Utrecht het vak Systems 
Engineering. Dit interdisciplinaire vak leert hoe complexe systemen te analyseren, ontwerpen en managen. 
Via de in het veld bekende en tried and tested technieken zoals 

• functionele decompositie; 
• Qualitative Modelling and Analysis of Processes; 
• Structured Analysis and Design Technique 

krijgt de systems engineer inzicht in het product, de techniek, processen en methodieken, kennis en 
vaardigheden, en hun verbindende factoren die dit alles tot een complex systeem maken. 
 

3.2 Vraagstelling 
De gipskamer wenst inzicht in wat er precies nodig is om van het inzetten van 3D-technieken een succes te 
maken, specifiek voor één gipsproduct, namelijk de inlegzool voor de diabetische voet. Wat zijn de 
voorwaarden, de kennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het maken van de huidige inlegzool en hoe 
kan dit vertaald worden naar een digitale werkwijze, waarbij de inlegzool met 3D-printing gerealiseerd 
wordt? Hiernaast stelt de gipskamer tevens prijs op een algemeen advies voor het inzetten van 3D-printing. 
 

3.3 Opdrachtformulering 
Het maken van een gipsproduct is een complex proces dat afhangt van vele factoren die nog niet in kaart 
gebracht zijn. Het zonder meer inzetten van een nieuwe techniek, hoe veelbelovend ook, zal disruptief zijn. 
Een Systems Engineering-aanpak lijkt geschikt om 

• functionele eisen voor het product tot in detail op te stellen; 
• te analyseren hoe deze eisen samenhangen, van elkaar afhangen en ontkoppeld kunnen worden; 
• te leren hoe het huidige product gerealiseerd wordt en welke processen, technieken en kennis 

daarvoor ingezet worden; 
• een ontwerp te maken voor mogelijke integratie van 3D-printing in een nieuw proces; 
• de nieuwe werkwijze te doorlopen voor één specifiek product; 
• een advies uit te brengen voor bredere implementatie. 

Binnen de stageperiode zal de Systems Engineering-student bovenstaande processen doorlopen in 
samenwerking met gipsverbandmeester Nellestein, specifiek gericht op het realiseren van een ontlastende 
inlegzool voor een patiënt met wondhelingsproblemen. 
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3.4 Productbeschrijving 
De opdrachtgever wil een functionele analyse van de huidige inlegzool, een proof-of-concept van een 3D-
geprinte versie, inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle transitie, en een advies voor bredere 
implementatie van 3D-printing, zoals beschreven onder de opdrachtformulering. 
 

3.5 Eisen en randvoorwaarden 
De analyse van het gipsproduct, en van de voorwaarden en processen daaromheen, gebeurt volgens de 
theorie van het vak Systems Engineering. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende technieken: 

1. Functionele decompositie 
2. Qualitative Modelling and Analysis of Processes (QMAP) 
3. Structured Analysis and Design Technique (SADT) 

 
Het huidige gipsproduct is handwerk van de gipsverbandmeester, gemaakt op gevoel en inzicht vanuit zijn 
jarenlange ervaring. Er zijn daarom geen kwantitatieve eisen vanuit de opdrachtgever. De kwalitatieve eisen 
zijn: 

1. Offloading van de wond onder de voet. 
2. Druk wordt zoveel mogelijk weggenomen of verdeeld daar waar de voet er niet tegen bestand is. 
3. Geen knel- of drukpunten die voor nieuwe wonden kunnen zorgen. 
4. Past in een verbandschoen. 
5. Vervormt niet of nauwelijks tijdens gebruik als inlegzool. 
6. Is bestand tegen beschadiging tijdens normaal gebruik, zoals stoten of op iets scherps staan. 
7. Beschermt, fixeert en stabiliseert de voet. 
8. Geeft ruimte voor afwikkeling waar nodig. 
9. Is ongeveer binnen een week beschikbaar voor de patiënt. 

 
Er is een werknorm of aanbeveling voor de diabetische voet, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek, 
die zegt dat op geen enkel de punt de druk onder de voetzool hoger mag zijn dan 200 kPa.2 Met een 
meetsysteem van Novel heeft een orthopedisch schoenmaker eenmalig de inlegzool van Nellestein 
gemeten en geconstateerd dat die beter presteerde dan zijn schoen, namelijk 0 kPa (niet meetbaar) versus 
60 kPa3. Het nieuwe, 3D-geprinte product zal uiteindelijk even goed moeten zijn als het huidige gipsproduct. 
Om dat te verifiëren lijkt de volgende eis onontkoombaar: 

1. Met een gevalideerd drukmeetsysteem onder de voetzool zal de nieuwe versie minimaal even 
goed moeten presteren als de huidige versie. 

 
Behalve de eis voor vergelijkbare prestatie van het nieuwe product, voorziet de opdrachtgever nog de 
volgende eisen voor het nieuwe product: 

1. Het materiaal is toepasbaar als medisch hulpmiddel met huidcontact. 
2. De hard- en software die nodig zijn voor het inscannen van de voet, het eventueel bewerken van 

de scan en het transformeren van de scan naar een 3D-printbestand, moet bedienbaar zijn voor 
alle gipsverbandmeesters. 

 
De randvoorwaarden voor de analyse en het proof-of-concept van het nieuwe product zijn: 

 
2 Van Netten et al. (2018). Diabetic Foot Australia guideline on footwear for people with diabetes. Journal of 
Foot and Ankle Research (2018) 11:2 
3 Informatie uit e-mail van orthopedisch schoenmaker d.d. 18-3-2019 
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1. Een complete beschrijving van het huidige proces en product, die voldoende is voor iemand die het 
product niet kent om het te implementeren met behulp van 3D-printing. 

2. Primair voor het product zijn kwaliteit en duurzaamheid, de prijs is secundair. Bij gelijke kwaliteit is 
het nieuwe product goedkoper of niet veel duurder dan het huidige product. Een grove schatting 
van de huidige kosten zijn €200. Als het nieuwe product hetzelfde presteert en €400 kost, dan is 
dat te duur. Als het nieuwe product twee keer zo lang meegaat, dan is die prijs wel 
gerechtvaardigd. 

 

3.6 Eindproducten 
De opdrachtgever verwacht de volgende producten: 

1. Structurele product- en procesanalyse van de huidige inlegzool voor diabetische voet, volgens de 
Systems Engineering-aanpak 

2. Beschrijving van een nieuw proces voor de inlegzool gebaseerd op 3D-printing 
3. Proof-of-concept van een 3D-geprinte inlegzool 
4. Advies voor bredere implementatie van 3D-printing voor producten van de gipskamer 
5. Optioneel: een artikel over het onderzoek voor publicatie in een vaktijdschrift 

 
De Hogeschool Utrecht verwacht de volgende producten: 

1. Startdocument (dit rapport) 
2. Tussenverslag professioneel functioneren 
3. Eindverslag professioneel functioneren 
4. Eindverslag van de stage 
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4 Vooronderzoek en analyse van de opdracht 

4.1 Opdracht-overview 
3D-printingtechnieken zijn in opmars in de medische wereld. De gipskamer vermoedt dat er in vergelijking 
met de huidige werkwijze met hand-lay-up van gipsverband voordelen te behalen zijn, zoals: nauwkeurigere 
afmetingen, snellere oplevering, goedkoper, een meer geautomatiseerd werkproces, comfort, 
duurzaamheid, hygiëne. 
 
Om meer kennis te vergaren over zowel bestaande als nieuwe processen, wordt een pilotproject 
georganiseerd als stageopdracht, waarbij de student één casus gaat onderzoeken: een ontlastende 
inlegzool voor een patiënt met wondhelingsproblemen. Dit is een bestaand, succesvol product dat dient als 
referentie voor het product dat gemaakt gaat worden door middel van het inzetten van 3D-technieken. De 
huidige werkprocessen worden geanalyseerd, en stapsgewijs wordt onderzocht wat er nodig is om 3D-
printing succesvol in te zetten voor dit product. Het gipsproduct zoals nu gemaakt door gipsverbandmeester 
Nellestein is zeer goed, want het levert een zeer lage druk. De uitdaging ligt in het in kaart brengen van de 
processen zoals ze nu zijn en welke kennis en kunde daarvoor nodig is. Vervolgens zal de digitale 3D-
techniek en het printen moeten bewijzen dat de nieuwe werkwijze, en daarmee het product, werkbaar is en 
voldoet aan de voor te leggen specificaties. 
 
In een periode van vijf maanden, van februari tot en met juni 2020, gaat de student volgens het volgende 
plan te werk: 

• Inventariseren welke processtappen in de oude en nieuwe situatie gebruikt worden. Uit de analyse 
van de huidige situatie en uit een zo goed mogelijke inschatting van gewenste situatie, ontstaat 
een eerste benadering van de te overbruggen afstand, de gap. 

• Methodieken zoeken die het beste de gewenste situatie implementeren. Niet alle onderdelen van 
de complete methodiek zullen in eerste instantie optimaal zijn, maar hieruit volgt wel een nieuw 
proces of product dat getest of ingezet kan worden voor de casus. 

• Evaluatie van de nieuwe situatie: is de verandering een verbetering, is het nieuwe proces 
werkbaar, hoe goed is de nieuwe inlegzool voor de patiënt? De bedoeling is dat we dichter bij de 
gewenste situatie zijn gekomen, of beter weten wat die situatie moet zijn. 

• Een keuze maken voor het meest kritische punt in het proces: dat wat nu aangepast kan worden 
om de gap nog verder te verkleinen. Eén of meer veranderingen worden aangebracht in het proces 
en daarmee wordt de productie opnieuw gestart. Dit is de feedback loop. 

 
Bij het telkens doorlopen van dit innovatieproces zal kennis en kunde verzameld worden, die uiteindelijk zal 
leiden tot het gewenste inzicht: hoe 3D-printing succesvol ingezet kan worden, specifiek voor de inlegzool, 
maar ook meer algemeen voor andere producten van de gipskamer. In het stageverslag zal dit advies 
uitgewerkt worden. 
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4.2 Vooronderzoek 
Vanwege de korte aanloop naar de stage heb ik geen vooronderzoek gedaan, anders dan het reguliere 
onderwijs. Een samenvatting van de lesstof van het vak Systems Engineering staat in figuur 1.4 
 
Het belangrijkste onderdeel van het Systems Engineering-proces is het identificeren van de Functional 
Requirements (FR) van het proces en het product in de eerste stap, de Requirements Analysis. De basis-FR 
van de inlegzool zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “Offloading van diabetische voetulcer”. Door middel van 
systematisch uitsplitsen vanuit een top-down approach, zou een lager gelegen FR kunnen zijn: “De helling 
van de offloading-uitsparing is 45º”. 
 
Het decomponeren in functies van lager niveau en het beschrijven van de verhoudingen in een diagram, is 
het tweede onderdeel van de Requirements Loop, de Functional Analysis. Het diagram wordt gemaakt met 
de IDEF0-methodologie5 vanuit de Structured Analysis and Design Technique (SADT), zie figuur 2 op de 
volgende pagina. 
 
Het ontwerpen van de nieuwe proces voor 3D-printing tenslotte, gebeurt vanuit de Functional Analysis door 
middel van de Design Loop, richting de Synthesis. Het vertalen van de Functional Requirements naar het 
nieuwe proces is een transformatie naar andere systeemconcepten en procesoplossingen. De Synthesis 
wordt verfijnd door het meermaals doorlopen van de Design Loop met verbeterde Gap-analyses. 
 
  

 
4 Defense Acquisition University Press (2001). Systems Engineering Fundamentals. Fort Belvoir, Virginia USA: 
DAU Press 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/IDEF0 

Figuur 1: het proces van Systems Engineering 
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4.3 Onderzoeksvragen 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Wat zijn de kenmerken van de ontlastende inlegzool voor 
diabetische voet en hoe kan de inlegzool getransformeerd worden naar een 3D-geprinte versie?” 
 
Mogelijke deelvragen zijn: 

1. Welke materialen worden gebruikt voor het maken van de inlegzool? Wat is de beschikbaarheid en 
de prijs, wat zijn de medische kenmerken, wat zijn de materiaaleigenschappen zoals breeksterkte 
en poreusheid? 

2. Hoe worden de materialen verwerkt? Wat zijn de overwegingen voor de manier waarop het 
materiaal nu ingezet wordt, kan het dikker of dunner, hoe snel moet het uitharden, hoeveel 
handen zijn nodig? 

3. Waarom is de vorm zoals hij is? Hoe nauw moet het aansluiten, waar moet er extra ruimte gelaten 
worden, op welke hoogte wordt de zool afgesneden, hoe diep is de uitsparing voor de wond, 
hoeveel ruimte is er rond de wond? 

4. Wat zijn de typische kenmerken van de wond? Hoe groot is de wond, op welke plaats zit de wond, 
hoe lang moet de wond ontlast worden, moet de arts of verpleegkundige toegang hebben tot de 
wond, bij welke wond of voor welke patiënt is de inlegzool het beste product? 

5. Hoe wordt de passing geëvalueerd? Is de offloading correct, ontstaat er niet een nieuw drukpunt 
op de uitsparing, hoe flexibel moet de rand zijn, wat is de functie van het inlegvilt? 

6. Wat is de beste manier om een scan van de voet te maken? Zijn er verschillende technieken die op 
de gipskamer ingezet kunnen worden, wat is de benodigde nauwkeurigheid, welk bestandsformaat 
is nodig, moet er ruimte zijn voor afwikkeling van de voet, wat is het verschil tussen een positieve 
en negatieve scan? 

7. Welke aanpassingen zijn nodig om van een scan naar een 3D-printbestand te gaan? Heeft elke 
patiënt individuele aanpassingen nodig, kan morphing-software een goede passing geven, zijn er 

Figuur 2: IDEF0-diagram 
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standaardmodellen nodig voor verschillende situaties, kan elke gipsverbandmeester dit proces 
doorlopen? 

8. Welke 3D-printtechnieken zijn er en wat zijn de voor- en nadelen? Welke techniek is optimaal voor 
dit product gelet op beschikbaarheid, afmeting, vorm, productietijd, kosten, afwerking, 
buigsterkte, stootsterkte, flexibiliteit, huidgevoeligheid, reinigingsmogelijkheid en duurzaamheid? 

9. Hoe kan de inlegzool gevalideerd worden? Verifiëren aan eerder opgestelde eisen is direct 
mogelijk zodra de eisen compleet en correct opgesteld zijn. Valideren als volwaardig product is 
moeilijker, want het UMC Utrecht heeft geen voetzooldrukmeetsysteem. Welke meetsystemen zijn 
er en wat zijn hun voor- en nadelen? Hoe kan een meetsysteem ingezet worden ter validatie van 
de inlegzool? 

10. Hoe kan de verworden kennis over het nieuwe  3D-geprinte product veralgemeniseerd worden om 
als advies te dienen voor bredere inzet van 3D-printing op de gipskamer? 

 

 
 
  

Figuur 3: 3D-printer Ultimaker3, FDM-techniek 
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5 Projectmethodiek, proces en planning 

5.1 Gekozen projectmethodiek 
De afdeling Gipskamer heeft geen voorkeur voor projectmethodiek. Het werk dat op de gipskamer gedaan 
wordt, vergt meestal geen uitgebreide planning volgens een bepaalde methodiek. Ik kies ervoor om een 
gemengde methodiek toe te passen. Het grootste deel van de stage plan ik volgens de watervalmethode 
met fasering, mijlpalen en strokenplanning. In de laatste zes weken plan ik twee iteratieslagen voor het 
nieuwe product, wat meer volgens het V-model gaat. 
 
Ik kies voor de watervalmethode omdat de manier van analyseren in het onderzoek nieuw is voor mij, en 
het onderwerp van het onderzoek mij onbekend is. Het is lastig tot onmogelijk voor mij om op dit moment 
validatietesten te bedenken en vast te leggen. Bij voortschrijdend inzicht in de materie verwacht ik dat wel 
te kunnen doen voor de twee iteratieslagen. 
 

5.2 Werkwijze projectmethodiek 

5.2.1 Fasering en deliverables 
Ik herken vijf fases voor deze stage, met daarbij de deliverables: 

1. Analyse van het huidige product en proces, en van de daarin opgesloten voorwaarden, kennis, 
kunde en vaardigheden. Hierna wordt een Systems Engineering-model gemaakt. Tijd: 5 weken om 
alle relevante details van het huidige proces en product te leren kennen, en ook zelf het product te 
leren maken. 

2. Onderzoek naar een nieuw proces gebaseerd op 3D-printing, met keuzes voor materiaal, 
printtechniek, scanning, modelvorming en het printen zelf. Hierna wordt een beschrijving van het 
nieuwe proces opgeleverd. Tijd: 5 weken om uitgebreid onderzoek te doen naar alle voorwaarden 
en mogelijkheden van het voor mij nog onbekende 3D-printing-proces. 

3. Realisatie van een proof-of-concept van het nieuwe product, waarbij alle voorwaarden geschapen 
worden, het scannen uitgevoerd wordt, misschien handmatige modelvorming nodig is, en het 
product geprint wordt. Daarna wordt het product geverifieerd aan nog op te stellen kenmerken 
van de passing en de drukverdeling. Tijd: 4 weken voor het realiseren van een eerste proof-of-
concept. Minder dan de vorige fases omdat al veel voorwerk is gedaan. 

4. Twee iteratieslagen voor verbetering van het product. De analyse, het onderzoek en de realisatie 
worden gecomprimeerd nog eens gedaan, met als doel de gap tussen verwachting en realisatie te 
verkleinen. Tijd: 2x 3 weken om een verbetering te bedenken, te plannen en te realiseren. 

5. Verslaglegging ten bate van de op te leveren eindproducten voor de opdrachtgever en de 
Hogeschool Utrecht. Tijd: doorlopend, bij elkaar ongeveer 21 dagen. 

 

5.2.2 Mijlpalen en activiteiten 
Fase 1: Analyse 
1.0 Kennismaking. Complexiteit: laag. Af: na de eerste week op de stageplaats. Tijd: 28 uur voor 
kennismaking, administratie, algemene introductie van het werk op de gipskamer. Activiteit: aanwezig zijn. 
Deze mijlpaal is verder niet vermeld in de verslaglegging. 
1.1 Globale planning. Complexiteit: laag. Af: globale planning is klaar voor de hele stageperiode. Tijd: 8 uur, 
na de kennismakingsweek zodat een beeld ontstaan is van de taken. Activiteit: planning maken. 
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1.2 Kenmerken diabetische voet. Complexiteit: hoog. Af: les gekregen van wondspecialist over diabetische 
voet, wetenschappelijke onderzoeken over diabetische voet opgezocht en gelezen. Tijd: 20 uur om te weten 
wat nodig is voor het maken van de inlegzool. Activiteiten: analyse doelgroep, analyse wond. 
1.3 Uiterlijke kenmerken inlegzool. Complexiteit: gemiddeld. Af: beschrijving van de samenstelling en de 
vorm van de inlegzool. Tijd: 30 uur om te kijken hoe de inlegzool gemaakt wordt en zelf de inlegzool te leren 
maken. Activiteit: analyse huidig product. 
1.4 Expertiseoverwegingen inlegzool. Complexiteit: hoog. Af: beschrijving gemaakt van de kennis die bij 
diverse betrokkenen aanwezig is over de inlegzool. Tijd: 24 uur om gerichte vragen te stellen aan de 
gipsverbandmeesters, de wondspecialist en de vaatchirurg, en de kennis te structureren. Activiteit: analyse 
huidige kennis. 
1.5 Proceskenmerken inlegzool. Complexiteit: hoog. Af: Systems Engineering-beschrijving gemaakt van het 
proces van de huidige inlegzool. Tijd: 22 uur om het proces te analyseren en te beschrijven volgens de 
theorie van systems engineering. Activiteit: analyse huidig proces. 
 
Fase 2: Onderzoek 
2.1 Algemene workflow 3D-printing. Complexiteit: gemiddeld. Af: goed beeld gevormd van de manier 
waarop in het algemeen modellen gemaakt worden voor 3D-printing, en kennis genomen van de 
beschikbare software. Tijd: 34 uur om vanaf nul te leren hoe 3D-printing werkt. Activiteit: onderzoek nieuw 
proces. 
2.2 Passend materiaal en printtechniek. Complexiteit: laag. Af: keuze gemaakt voor een geschikt materiaal 
en de juiste printer. Tijd: 18 uur om de mogelijkheden te inventariseren bij verschillende printservices. 
Activiteiten: onderzoek printer, onderzoek materiaal. 
2.3 Effectieve scanning. Complexiteit: hoog. Af: keuze gemaakt voor de beste manier om voor dit product 
een scan te maken. Tijd: 24 uur om te testen wat de beste manier is om een scan van een voet te maken, 
bijvoorbeeld positief of negatief, met of zonder bedekking. Activiteit: onderzoek scanning. 
2.4 Bruikbare software. Complexiteit: gemiddeld. Af: beeld gevormd, overlegd en keuze gemaakt voor de 
software waarmee de gipsverbandmeester zal moeten scannen en modelleren. Tijd: 34 uur om 
mogelijkheden te inventariseren, te overleggen met geprefereerde partners en eisen en randvoorwaarden 
op te stellen. Activiteiten: onderzoek software. 
2.5 Ontwerp nieuw proces. Complexiteit: hoog. Af: Systems Engineering-beschrijving gemaakt voor een 3D-
geprinte inlegzool. Tijd: 42 uur om alle facetten van het huidige handmatige product te vertalen naar een 
digitale workflow. Activiteit: onderzoek nieuw proces. 
 
Fase 3: Realisatie 
3.1 Procesvoorwaarden scheppen. Complexiteit: gemiddeld. Af: aan de hand van het nieuw opgestelde 
proces met bijbehorende eisen en randvoorwaarden bepaald wat nodig is om hier en nu een proof-of-
concept te maken volgens de beschreven methodiek. Tijd: 20 uur om alle voorwaarden te inventariseren, 
op volgorde te leggen en te plannen. Activiteit: realisatie preparatie. 
3.2 Scannen van diabetische voet. Complexiteit: gemiddeld. Af: volgens de gekozen methodiek een 
bruikbare scan maken. Tijd: 20 uur om het proces te doorlopen, te optimaliseren en uit te voeren in 
samenwerking met gipsverbandmeesters. Activiteit: realisatie scannen. 
3.3 Omzetten van scan naar model. Complexiteit: onbekend. Af: van de scan een model gemaakt dat 
geschikt is voor 3D-printing. Tijd: onbekend. Activiteit: geïntegreerd met realisatie scannen en printen. 
3.4 Print maken. Complexiteit: laag. Af: van het model een print gemaakt met een lokale of ingehuurde 3D-
printer. Tijd: 32 uur om prints te doen met verschillende instellingen voor het beste resultaat. Activiteit: 
realisatie printen. 



Inlegzool voor diabetische voet als 3D-print  17 van 20 

3.5 Verificatie van print aan voet. Complexiteit: hoog. Af: geëvalueerd in hoeverre de gemaakte print past 
op de voet en, idealiter, wat de drukverdeling is. Tijd: 48 uur om zo gedetailleerd mogelijk te evalueren wat 
de goede en slechte punten van het nieuwe product zijn. Activiteiten: realisatie passing en druk. 
 
Fase 4: Iteratie 
4.1 Gap-analyse. Complexiteit: gemiddeld. Af: evaluatie van het nieuwe product ten opzichte van de 
gewenste situatie. Tijd: 2x 32 uur voor een uitgebreide analyse van de bestaande en de gewenste situatie 
aan de hand van eerder opgestelde beschrijvingen en evaluatie van het nieuwe product met alle 
betrokkenen. Activiteit: iteratie analyse. 
4.2 Verbetering beschrijven. Complexiteit: hoog. Af: onderzoek afgerond naar mogelijke verbeterpunten en 
hoe die te implementeren. Tijd: 2x 32 uur voor een grondig onderzoek en beschrijving van de aanpassingen 
aan het proces om de gap te verkleinen. Activiteit: iteratie onderzoek. 
4.3 Nieuwe realisatie. Complexiteit: gemiddeld. Af: het complete realisatieproces is doorlopen met de 
nieuwste aanpassingen aan het proces. Tijd: 2x 28 uur voor preparatie, scannen, modelleren, printen, 
passen en eventueel drukmeting. Activiteit: iteratie realisatie. 
 
Fase 5: Verslaglegging 
5.1 Startdocument. Complexiteit: hoog. Af: het startdocument is ingeleverd en goedgekeurd. Tijd: 48 uur 
voor inventariseren van de eisen, interpreteren van de voorbeelden, verzamelen van de benodigde 
informatie en schrijven van het document. Activiteit: maak plan van aanpak. 
5.2 Tussentijds verslag professioneel functioneren. Complexiteit: laag. Af: het verslag is ingeleverd en 
goedgekeurd. Tijd: onbekend, in algemene uren verslaglegging. Activiteit: werk het verslag bij. 
5.2 Verslag professioneel functioneren. Complexiteit: gemiddeld. Af: het verslag is ingeleverd en 
goedgekeurd. Tijd: onbekend, in algemene uren verslaglegging. Activiteit: werk het verslag bij. 
5.3 Eindverslag. Complexiteit: hoog. Af: het eindverslag is ingeleverd en goedgekeurd. Tijd: 120 uur 
verspreid over vijf maanden voor alle verslaglegging. 
5.4 Artikel voor publicatie. Optioneel, in overleg met dr. Hazenberg. 
 

5.2.3 Risico’s 
1. Gebrek aan theoretische kennis op kritieke momenten. Veel kennis moet ik mij tijdens de stage 

eigen maken om het lopende onderdeel te kunnen voltooien. Vooraf weet ik niets van de 
diabetische voet en van gipsverbanden, en weinig van Systems Engineering en 3D-printing. Wel 
ben ik intelligent en leergierig en word ik door veel mensen enthousiast begeleid. 

2. Suboptimale planning. Door voortschrijdend inzicht zal ik waarschijnlijk moeten schuiven met de 
aan het begin gemaakte planning, en de telkens betere planning ook moeten aanhouden. Dit vergt 
discipline die ik niet altijd heb. Dit is een belangrijk leerpunt voor mijn professioneel functioneren. 

3. Ontbreken van de mogelijkheid om de scan te vertalen naar een bruikbaar model. De beoogde 
partner Spentys heeft niet de resources om binnen de termijn van mijn stage hun custom software 
af te stemmen op het nieuwe gipsproduct. De enige manier om van de scan een bruikbare print te 
maken, zal zijn om zelf het 3D-bestand handmatig aan te passen. De vraag is of ik binnen de 
gestelde tijd mij die expertise eigen kan maken, of kan verwerven. 

4. Vertraging door het nieuwe coronavirus. Ikzelf, mijn begeleiders of mensen wiens kennis ik nodig 
heb kunnen ziek worden of andere prioriteiten krijgen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan 
afgesloten worden. 

5.2.4 Strokenplanning 
Zie figuur 4 op de volgende pagina. 
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Figuur 4: strokenplanning  
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6 Realisatie 

6.1 Globale fasering 
Fase 1: Analyse 
Fase Product Mijlpaal Week 
1.1 Globale planning Strokenplanning voor de gehele 

stageperiode 
Planning gemaakt 3 

1.2 Kenmerken diabetische 
voet 

 Noodzakelijke kennis 
verworven 

4 

1.3 Uiterlijke kenmerken 
inlegzool 

Requirements Analysis van 
materiaal en vorm 

Beschrijving gemaakt 5 

1.4 Expertiseoverwegingen 
inlegzool 

Requirements Analysis van kennis 
en kunde 

Beschrijving gemaakt 6 

1.5 Proceskenmerken 
inlegzool 

Requirements Analysis van het 
proces 

Beschrijving gemaakt 6 

Fase 2: Onderzoek 
Fase Product Mijlpaal Week 
2.1 Algemene workflow 3D-
printing 

 Noodzakelijke kennis 
verworven 

8 

2.2 Passend materiaal en 
printtechniek 

Keuze voor geschikt materiaal en 
juiste printer 

Keuze gemaakt 8 

2.3 Effectieve scanning Keuze voor beste manier om voet 
te scannen 

Keuze gemaakt 9 

2.4 Bruikbare software Functional Requirements van de 
software voor de 
gipsverbandmeester 

Beschrijving gemaakt 11 

2.5 Ontwerp nieuw proces Functional Analysis & Synthesis Beschrijving gemaakt 11 
Fase 3: Realisatie 
Fase Product Mijlpaal Week 
3.1 Procesvoorwaarden  Voorwaarden geschapen 12 
3.2 Scannen van diabetische 
voet 

Bruikbare scans volgens gekozen 
methode 

Scans gemaakt 13 

3.3 Omzetten van scan naar 
model 

Bestand voor 3D-printer op basis 
van scans 

Bestand gemaakt 13-14 

3.4 Print maken 3D-geprinte inlegzool Inlegzool geprint 14 
3.5 Verificatie van print aan 
voet 

 Geverifieerd door expert 
of norm 

15 

Fase 4: Iteratie 
Fase Product Mijlpaal Week 
4.1 Gap-analyse Gap-analyse van nieuw product 

t.o.v. gewenste situatie 
Analyse gemaakt 16+19 

4.2 Verbetering beschrijven Verbeterd ontwerp Ontwerp gemaakt 17+20 
4.3 Nieuwe realisatie 3D-geprinte inlegzool Inlegzool geprint 18+21 
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Fase 5: Verslaglegging 
Fase/Product Mijlpaal Week 
5.1. Startdocument Ingeleverd 5 
5.2. Tussentijds verslag professioneel functioneren Ingeleverd 10 
5.3. Verslag professioneel functioneren Ingeleverd 15 
5.4. Eindverslag Ingeleverd 21 
5.5. Artikel voor publicatie Optioneel 26 

 
 


