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3D-printing in de 

gipskamer, UMC Utrecht



Gipskamer

• Eén gipskamer voor UMCU

• Voornamelijk gipsproducten in 

opdracht van chirurgen, sport-

en revalidatieartsen

• Behandeling aan steun- en 

bewegingsapparaat 

("botbreuken")

• Langdurige wondbehandeling



Diabetische voet

• Ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders diabeet. In 2017 60200 

nieuwe patiënten.

• Chronische stofwisselingsziekte. Complicaties: neuropathie, 

nieren, ogen, huid. Vaatlijden, stijfheid, gevoelloosheid.

• Niet-helende wond aan voet: diep, open, vervorming. 

Ongeveer een kwart van alle diabeten krijgt dit.

• Gipskamer helpt diepe wond te genezen door immobilisatie 

en ontlasting ("offloading").

• Waarschuwing: wondfoto's





Opdracht

• Analyseer huidig complex systeem van product, kennis, 

vaardigheden en processen

• Stel functional requirements op, maak functionele 

decompositie

• Gebruik Structured Analysis and Design Technique om 

alternatief product en proces te ontwerpen

• Doorloop de nieuwe werkwijze met 3D-printing

• Geef advies voor bredere implementatie



Systems Engineering



Planning



Ontlastende inlegzool



Huidig proces 1

• Alles handmatig, op ervaring en gevoel. Eén expert.

• Wond afplakken met dik vilt (7 mm) als offloading space.

• Elastische viltlaag (3,5 mm) op voet als bescherming, 
afvlakking en ruimte.

• Elastisch polyester verbandtape, 8 à 10 lagen op plakzijde 2e

viltlaag, uitharding in <5 minuten na nat maken.

• Vilt tegen vilt op de voet, plastic wrap (huishoudfolie) ter fixatie 
en hantering.

• Aanpassen / vormen met de hand vanuit middenvoet.



Huidig proces 2

• Ruimte houden voor tenen, afwikkeling, breedte.

• Afsnijden in grove vorm voor passing in verbandschoen.

• Met schuurmachine de randen vormen en dunner maken 
voor flexibiliteit.

• Onderkant afvlakken voor stabiliteit.

• Tegen voet houden, inschatten. In verbandschoen leggen, 
passen.

• Niet of nauwelijks feedback van patiënt! Klaar in een uur.



Belangrijkste kenmerken
• Off-loading van de wond: tegen normaalkrachten (grootte, 

vorm, diepte?).

• Immobilisatie van de voet: tegen schuifkrachten (strak, 

ruimte, wanddikte, vilt?).

• Vorm, sterkte en flexibiliteit geschikt voor gebruik tijdens 

incidenteel lopen (onderkant, afwikkeling, ruimte, 

verbandschoen?).

• Software geschikt voor gebruik in gipskamer!

• Productietijd niet van grootste belang.



Uitdagingen

• Scannen in welke positie? Positieve of negatieve scan? 
Ruimte reserveren voor afwikkeling?

• Variatie in positie, grootte en vorm van de wond. Hoeveel 
ruimte rond de wond? Hoe steil is het gat in de zool?

• Variatie in algehele vorm van de voet. Meerdere 
standaardmodellen in de software? Aanpassingen 
geautomatiseerd en/of handmatig?

• Ownership van data en proces. Partner Spentys lijkt goed, 
maar is nog startup en wil softwarebedrijf worden.

• Printmateriaal en –proces lijken niet problematisch.


