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TECHBISCHE WETE~TSCH~PPEB 
Verlengingsaanvrage STW-project 

88 02 18 

WFW 88.055 

1. Naam en adres van de aanvrager: 
Prof.dr.ir. J.D. Janssen, vakgroep Fundamentele Werktuigkunde. 
faculteit der Weuktuigbouwkundel Technische Universiteit Eindhoven: 
Postbus 513? 5600 HB Eindhoven! tel 040-472773. 

2. Titel van het nroiect: 
Ontwikkeling van hartklepprothesen met vezelversterkte kunststof- 
vliezen. 

2.1. Proiectnummer: 
ETW55-0857, toegekend op 19 maart 1986. 

2.2. Proiectleidina: 
Profadr.ir. J.D. Janssen, algehele leiding: 
ing. H. Verduin? dagelijkse begeleiding, 

2.3. Deelproiektleidina: 
A.  Openen en sluiten van de klep: 
Prof.dr.ir. D.H. van Campen en dr-ir. A , A .  van Steenhoven, 
vakgroep Fundamentele Werktuigkunde, faculteit der Werktuigbouwkunde. 
Technische Universiteit Eindhoven (TUE) 
B. Bezwij kanalyse: 
Prof.drair. J.D. Janssen en dr.ire C.V.J. OoEens. 
vakgroep Fundamentele Werktuigkunde. faculteit der werktuigbouwkunde. 
Technische Universiteit Eindhoven. 
C. Prototype ontwikkeling: 
Ing. N. Verduin en dr-ir. G.W.N. Peters, 
vakgroep Fundamentele werktuigkunde, faculteit der Werktuigbouwkunde, 
Technische Universiteit Eindhoven; 
Prof.dr. A.L. German en prof.dr. P,J. Lemstra, 
vâkgroep KunststoftechnologieI faculteit der Scheikundige Technologie, 
Technische Universiteit Eindhoven. 
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D. Pre-klinische evaluatie: 
Profadre H.A. Huycmanc en dr. G.L. van Rijk-Zwikker, 
vakgroep Thorax-Chirurgie, Faculteit der Geneeskunde, 
Rijksuniversiteit Leiden (RUL). 

3 .  Aantal junior-onderzoekers/afstudeerders: 
Junior-onderzoekers 2 

Afstudeerders 4 

Stagiaires 3 
HTS-ingenieur electronic% 1 

4.  Geschatte duur van het woiect: 
ca. 2 jaar (1 augustus 1988 - 1 november 19901. 

5,  Korte samenvattina van het proiect: 
Doel van het onderhavige project is om. door aiddel van een analyse 
van de werking van de natuurlijke aortaklep. te komen tot technische 
specificaties voor en het ontwerp van een verbeterde vliesklepprothese 
met vezelversterkte kunststofvliezen, 
In het kader van dit onderzoek is tot 1986 de aandacht met naiEe ge- 
richt geweest op de mechanische analyse van een gesloten vliesklep- 
prothese. Op basis van numerieke gevalideerde modellen z i j n  de eerste 
concrete ontwerpspecificaties geformuleerd. Tevens zijn procedé's voor 
het maken van vliesmaterialen ontwikkeld en beproefdl tiaardoor het 
mogelijk is de gewenste mechanische eigenschappen aan de oliesmatrix 
en de vezels voor te schrijven. Daarnaast is. met name bij de RUL. 
ruime ervaring opgedaan met het onderzoek naar calcificatie van bio- 
prothesen in proefdieren, 
Aanvankelijk was - naast het deelproject "Voorontwikkeling klepvi - een 
deelproject "Polymeeronderzoek/vezeiversterking" onderscheiden. Beide 
projecten zijn in de afgelopen periode zodanig verstrengeld dat een 
onderscheid louter kunstmatig zou z i j n .  Be nadruk is nu vooral gelegen 
op de onderlinge relatie t u s s e n  "geometrie" en "materiaa3eigenschap- 
g r n " ,  maronder de lay-out vitn de vezels en de eigenschappen van vezel 
ea natrix. Tevens speelt hier het vervaardiginasproces een essentiële 
rol. 
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De verdere afronding van het project behelst de voortzetting van het 
onderzoek dat nog nodig is voor de finale roirmgeving van geometrie en 
 ate er ia al eigenschappen van de klep. Zet name moeten de volgende deel- 
onderzoeken nog worden afgerond: 
A.  ID hoeverre het openen en sluiten van de kiep aanleiding geeft tot 
andere ontwerpspecificaties dan die vielke uit het reeds eerder af- 
gesloten onderzoek van de gesloten klep volgen. Deze specificaties 
leveren uiteindelijk de basis voor de voorontwikkeling. inclusief de 
optimalisering, van een nieuwe vliesklep. 

E. Hoe het bezwijkgedrag van vliezen met vezelversterking i s ,  waarbij 
vooral gedacht moet worden aan het onderzoek naar schade die ent- 
staat na langdurig, cyclisch belasten met een relatief lage last, 
doch in een nogal agressief milieu. Een van de schade veroorzakende 
elementen is afkomstig van calcificatie, 

C.  Welke klepvorif,en Tjan een gegeven vezel- en matrix aateriaal zijn te 
realiseren en hoe de  ate er ia al eigenschappen Bunnen sarden aange- 
past. 

D. Evaluatie ten aanzien van biocompatibilileit en calcificatie var! 
materialen en prototypen. 
Evaluatie van chirurgische en functionele bruikbaarheid van de pro- 
totypen. 

6. Becrroîina: 
0-1 Percsneelspiaatsen: ------------------- 

1 promovendus voor A (naîv.urkundig ir - 1 voor 2 jaar! 
1 caugustus 1988 - 1 zugustus 1990 

1 progovendus voor E (fundaixenteel werktuigk. ir) voor 2 jaar, 
1 november 1988 - 1 november I990 

1 tijdelijk onderzoeker voor D {fysioloog) voor 2 jaar. 
1 november 1988 - 1 november i990 

1 laboratorium-assistent (HTS-ingenieur electronical yoor 2 jaar, 
1 november 1388 - 1 november 1990 

Voor het deelproject D was in de oorspronkelijke aanvraag een promo- 

vendus gevraagd voor een periode van 4 jaar. De huidige stand van za- 
ken wettigt de verwachting dat dit deel. van het onderzoek in 2 jaar 
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6 . 2  

6 . 3  

kan worden afgerond. Op grond hiervan wordt de omvang van de gevraagde 
personele ondersteuning met 2 manjaren verminderd. 
In het project-element C is een vergrote eigen inbreng gerealiseerd 
doordat de vakgroepen Kunststoftechnologie en Fundamentele Werktuig- 
kunde op het terrein van de composieten intensief samenwerken. Naast 
promovendi, gefinancierd uit 2e en 3e geldstroom, is "tussen" beide 
vakgroepen een ervaren onderzoeker aangetrokken in de persoon van 
dr.ir. G . W . E .  Peters. ESin van zijn belangrijke activiteiten is gelegen 
op het terrein van het onderhavige project. 

Investeringskrediet: .................... 
Ten behoeve van project A : 

Stationaire flow pomp 
Frequentie-tracker f diode LDA 

Bijdrage aan aanschaf supermini-computer 
Laserprinter 

Ten behoeve van pr~ject B: 
Voorzieningen t.b.v, bi-axiale trekbank: 
2 kanaals Hottinger %eetversterker 
PC/AT + data-aquisitiekaart 
Krachtopnemers 
Plotter 
Printer 

Ten behoeve van project C: 

Bijdrage aan de uitbreiding van het Apollo-netwerk 

Ten behoeve van project D: 
F i be rop t i e k Y id eo- a p p a r a tuur 

Platerieel krediet: 
Ten behoeve van project A : 

Laser-Doppler vloeistof? opstellingshulpstukken, 
en fotografisch materiaal 

____--___--_------ 

fl. 5.0001- 

fl. 18.000,- 
fl. 50.000,- 

fl. lO.0OO1- 

fl. 13.06)0?- 

E l .  15,00Q1- 

fl, 5,300,- 

fl. 6,000,- 

fl. 1.000,- 

fl. 20.000?- 

fl. 100.000,- 

fl. 10.000,-/jaar 
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6.4 

6.4 

Ten behoeve van project E : 
Onderdelen voor vermoeilngsopstellingen en materiaal 
karakteriseïings experimenten fl. 3,00O,-/jaar 
Foto-materiaal voor distributie metingen fl. 1.000,-/jaar 
Grondstoffen voor te onderzoeken vliezen: 
eheBicalieën en supersterke vezels fl, l.OOO1-/jaar 

Ten behoeve van project C: 

3Iateïiaalkos ten 

Ten behoeve van project D: 
gateriaal- en proefdierkosten 
Bijdrage in de kosten van overige apparatuur 

fl. 15.000 I - / j  aar 

overige kosten: 
- In verband met de noodzakelijke onderlinge contacten 
is voor binnenlandse reis- en verblijfkosten een 
bedrag nodig van fl. 2,50O,-/jaar 

. - In het kader van het onderzoek zullen regelmatig 
contacten met groepen in Europa en de Verenigde Staten 
meten worden onderhouden fl. 5.000.-/jaar 

- De junior-onderzoeker Paas maakt een studiereis naar 
Japan, gedeeltelijk op koster, van Shell, fl. 1.500,- 

- Be junioronderzoeker Horsten maakt een studiereis 
naar de Verenigde Staten 

- Kosten i.v.m. commercialisering 
fl. 4.000,- 

fl. 10*000,- 

Andere financierings~oaelijkheden: 
Gezien de in het verleden steeds verleende grote steun door de betrok- 
ken universitaire instellingen zijn, voor het nog te aeïrichten onder- 
zoek vanuit de eerste geldstroon:, behoudens een grotere inzet van per- 
soneel in vaste dienst, zoals de recente toevoeging van dr. Peters, 
en gebruik van reeds in rube rfiate aanvezige apparatuur, geen verdere 
extra bijdragen te verwachten. Het preject heeft erg veel. steun van de 
resultaten van fundamenteel en toegepast onderzoek in en tussen de 
vakgroepen Fundamentele Werktuigkunde en Kunststoftechnologie. Dit 

_____________--=-==--------------- 
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onderzoek richt zich op het gebruik van kunststoffen in het algemeen, 
waarbij hartklepprothesen zijn gekozen ais concrete toepassing! omdat 

het juist daarbij gaat om zeer dunne vezelversterkte vliezen, waarzee 
tot nu toe nog weinig of geen ervaring is opgedaan. 

6.6 p g g - f  
Maast de reeds in het oorspronkelijke projectvoorstel aangegeven steun 

voor het project kunnen nog de volgende uitbreidingen aorden genoemd: 

Zoals reeds onder punt 2 . 3  verrneid i s  drair. C.V.J. ûomens toegevoegd 

als deeiprojectleider voor het deel materiaaleigenschappen/be~~ij~- 
gedrag. Dr. Ooaens is deskundig op het gebied van bioiogiscke materia- 
ien en treedt  dan ook op a l s  begeleider en co-pronotor voor de promo- 
vendus die belast is iaec dit deel van het onderzoek. ETieneens onder 
gunt 2 . 3  is dr.ir. G.W-E. Peters toegevoegd als deelprojectleider Foor 
de voorontwikkeling van de klep. Dr. Peters is in het bijzonder belast 
met de coardinatie van de werkzaamheden binnen de vakgroepen Fundamen- 
tele Werktuigkunde en Kunstatoftechnologie. 
Met onderzoek naar de bloed-compatibiliteit en de calcificatie van 
hartkiepprothesen kan wellicht in positieve zin worden belnvloed door 
een samenwerking inet de groep van prof.dr. H. KEinkniann van de Wil- 
hel&-Pieck Universitat te Rostock (DDR), Tussen de Technische Univer- 
siteit Eindhoven en de Wilheim-Pieck Universitat bestaat een overeen- 
komst. die deze sairenwerking mogelijk makt, Be groep van prof. Klink- 
aann is in principe bereid t o t  saaenwerken. 
Participatie vanuit Piet bedrijfsleven biijkt in dit stadium van het 
onderzoek erg Koeilijk. Vastgesteld m e t  Forden dat v e e l  hartklep- 
bedrijven momenteel in grote financ8Ele moeilijkheden verkeren. waar- 
door het aangaan van verplichtingen die zich over veel jaren uitstrek- 
ken niet erg voor de hand ligt. Anderzijds wordt vee7 geëxperimenteerd 
met kunststoffen. Mergens evenwel bestaat de combinatie "vorw en m- 
teriaal optinalisering" in één systematisch project. Zie ook par. 1 2 .  

Overleg get de bedrijven EITRAL -"IEDICAL en SORIM leverde geen concrete 
resultaten. Hoewel met name dr. John Wright, tot voor k o r t  vice-presl- 
dent van EITRAL EEDICAL, de t o t  dusver behaalde resultaten bijzonder 
waardeerde, zag men ook bij HITRAL in dit stadium geen concrete moge- 
lijkheden om t o t  een vorm van saaenwerking te komen, waaraan ook voor 
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HITRAL verplichtingen verbonden waren. In een recent contact van prof. 
Huysmans met de firma SORIN bleek dat van die zijde wellicht toch be- 
langstelling bestaat voor een eventuele samenwerking. De afspraak is 
daarbij gemaakt dat SORIN voor eind maart 1988 met een definitieve 
reactie komt. 
Eind October 1987 vond een eerste gesprek plaats met Er. D. Balding. 
hoofd van de afdeling kvaliteit van Bentley Laboratories. Dit bedrijf, 
dat zich bezig houdt :get de ontwikkeling en vervaardiging van produk- 
ten voor de hartchirugie! heeft sinds enige tijd een vestiging in Uden 
ibloord-Brabant) . Op korte terinijn moet blijken o f  vanuit dit bedrijf 
belangstelling bestaat voor een mogelijke samenwerking. 

6.7 andere aan-ygpgmf 
Er is geen aanvrage h i j  een ander subsidie-orgaan ingediend. 

6-8 
_________-____----_-__I_______ Samenvatting van de begroting: 

1988 1989 1990 

personeel 3 4 4 

investeringskrediet kfl 143 100 

ina t e r i e e I I; r ed i e t kf 1 3 2 , 5  7 9 . 5  65 

binnen I arid s e re i ze n kfl 1 2!5 2 

buitenlandse reizen k f I  7 ! 5  5 4 

commercialisering kf 1 - 5 5 

- 

7 .  Namen van onderzoekers: 
De namen van de tot dusver aangestelde promovendi zijn: 
ir. J.B.A.M. Horsten en ir, M.H,J.IJ* Paas, 
De naam van de HTS-ingenieur is: 
ing, J.B.C.Hf. Verbeek. 

8. Voortaana van het onderzoek in de Deriode 1 aua. 86 tot 20 ian. 88: 

De voortgang van het onderzoek is beschreven in de voortgangsrapporten 
nrs. 25 en 2 6 r  resp. over de tijdvakken 1 mei 86 tot 1 mei 87 en 1 mei 
87 tot  1 nov. 87. De voorgangsrapporten zijn âls bijlagen 1 en 2 

toegevoegd. In dit kader zullen ve hiervan de hoofdlijnen vermelden? 
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terwijl we tevens zullen aangeven op welke punten sprake is iJan een 

wijziging t .o .v .  de oorspronkelijke aanvraag- we gaan achtereenvolgens 
op elk van de deelprojecten nader in. 

_ _  

A. Openen en sluiten van de klep: 
___--___I--------------------- 

D e  doelstelling van dit deelonderzoek is om. op grond van de analyse 
van het openen en sluiten van de klep, na te gaan in hoeverre de ont- 
werpspecificaties, gebaseerd op het eerder uitge7oerde onderzoek aan 
de gesloten klep, aanvulling behoeven. Tijdens het openen en sluiten 
van de klep voeren de vliezen een tamelijk ingewikkelde beweging uit. 
die het g e i i ~ l g  is van de krachten die door de vloeistof worden uitge- 
oefend. Hierbij kunnen in het vlies grote krommin-sveranderingen op- 
treden. Er bestaan sterke aanwijzingen dat calcificatie hierdoor 
gelnitiëerd enlof bevorderd wordt, De numerieke bepaling aan deze 
krommingsveranderingen is een moeilijk probleem, vanwege de vloeistof- 
structuur interactie en de geometrische complexiteit. Vanurege het 
belang van een nauwkeurige bepaling van de lokale buigrek-Tarlaties 
kan de vliesvorrc niet vereenvoudigd worden voorgeschreven. Inleidende 
proeven aan de vliesvorrn van een 2 dimensionaal Eodel. van een vlies- 
klepprothese k Cl] < [ 8 ]  * [SI 1 bevestigde de complexiteit van stroming en 
vliesgeometrie. Daaron is eerst een uitgebreide literatuurstudie ge- 
daan naar mogelijke vloeistof-structuur interactie ( [IO] I fl21 1 en as 

een strategie uitgestippeld, die met Joldoende nauwkeurigheid en bin- 
nen de gestelde tijd tot een betrouwbaar numeriek model moet leiden 
voor de vliesvorn! als functie aan de tijd: 
- opstellen van een 2 D  numeriek inodel waarin de vloeistof-vlies inter- 
actie zo goed reogelijl; is beschreven, 

- experimentele verificatie van het 2B model met Behulp van laser- 
Doppler snelheidsmetingen (LDA’I en registratie van vliesbevegingen, 

- vereenvoudiging van het 2 D  numeriek rrtodel, 
- uitbreiding van het 2D model naar 3 D ,  

- experinentele verificatie van het 3 D  nuaerieke model. 
- uitvoereil van parameterstudie m.b.v. het 3 D  model. 
In de verslagperiode heeft de analyse van het 2D model centraal ge- 
staan. Er is een numerieke xethode ontwikkeld voor het oplossen van de 

stromingsvergelijkingen. gebaseerd op de eindige elementen incthode 
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141, en een algorithme dat de 8loeistofstroming en vliesbeweging per 
tijdctap aan elkaar koppelt [I$]. Dit numerieke model heeft reeds een 
aantal testvoorbeelden adequaat beschreven en wordt nu toegepast op 

een 2 dimensionaal model van een plaatjes-klepprothese. Parallel daar- 
aan is een experimentele opstelling gerealiseerd waarin de stroming 
als 2 dimensionaal beschouwd mag worden en waarin LDA en vliesbewe- 
gingsmetingen kunnen plaatsvinden ( 181 [9]  I [I31 I .  Hierin wordt momea- 
teel het gedrag van de 2 dimensionale plaatjes-klepprothese geanaly- 
seerd en de resultaten daarvan zullen vergeleken worden met de nume- 
rieke resultaten. Bij bevredigende overeenstemming wordt de analyse op 
een 2 dimensionaal flexibel vlies gericht. 

3. Bezwijkanalyse: ___-__---_----- 
In de achter ons liggende periode i s  gebleken dat het noodzakelijk is 
om, in het kader van de ontwikkeling vaol een hartklepprothese! nader 
onderzoek te doen naar het bezwijkgedrag van de toe te passen sateria- 
Len en ;net name naar voortschrijdende beschadiging. 
Het onderzoek is gericht op het bestuderen van de Veranderingen in de 
mechanische eigenschappen van vezelversterkte kunststofvliezen gedu- 

renda een lange periode Yan cyclisch belasten. Bet is mogelijk 03 
vezelversterkte kunststofvliezen te vervaardigen, waarvoor geldt dat 

ze een belasting kunnen weerstaan die vele m l e n  grcter is dan die 
voer fysielogische vliezen. In de praktijk zal een vliesklepprothese 
echter langdurig onderhevig zijn aan een cyclische belasting, waarbij 
de klep zich bovendien in een chemisch milieu bevindt dat  de klep op 
de lange duur aantast bijv. verkalking). Gestreefd gordt naar het 
zowel theoretisch a l s  experimenteel in kaart brengen van de groblema- 
tiek en de consequenties voor het klepontwerp. Het onderzoek kan ir, 
principe in drie delen worden gespli'tst: 
a) Een theoretisch onderzoek naar de mathematische beschrijving van 

veranderingen in constitutief gedrag ten gevolge van externe facto- 
ren. 

bf Een experiixenteel onderzoek naar veranderingen die optreden als 
gevolg van bovengenoemde externe factoren en in welke mate deze 
veranderingen optreden. Dit levert de input voor het onder a) ont- 
wikkelde theoretische model. 
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c )  Een nieuwe optimaliseringsslag (vervolg van het werk van dr. Rous- 
seau) 13, 151 z2et een verbeterd mathematisch model. waarbij zoveel 
mogelijk kennis rnet betrekking tot bezwijkgedrag gebruikt wordt. De 
fundamentele onderbouwing van het prototype wordt dan verkregen. 

De werkzaamheden tot nu %oe bestonden uit een literatuurstudie naar 
het bezwijkgedrag van kunststoffen. Hieruit i s  geconcludeerd dat voor 
een mathematische beschrijving van een groeiende schade in een hart- 
klep een "Continuum Damage" aanpak de beste resultaten geeft 1181  - 
Homenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een :ne%braanelement 
waarbij rekening gehouden kan worden met deze groeiende schade en dat 
gebruikt kan irorden in de onder punt c )  genoerde optiaaliserinasslag. 
Verder is een opstelling gebouwd waarmee het rtiogelijk is om tegelij- 
kertijd 60 kunststof-proefstrookjes cyclisch op trek te belasten, 
waarbij de strookjes in verschillende milieu's kunnen worden gebracht. 
Door op verschillende momenten proefstrookjes uit de opstelling te 
nemen en nader te analyseren {stijfheid. sterkte, soortelijk gewichtf 
tellen van micro-scheurtjes, cheaische analyse) vordt getracht een 

evolutie van de schade in kaart te brengen. Een eerste serie experi- 
menten is in januari 1988 opgestart. Daarnaast vorden reeds eerder 
opgezette experimenten m.bet. verkalking en de invloed van buighelas- 
ting op verkalking van vliezen voortgezet. 

Prototme ontwikkelina: 
De hoofdaandacht is gegeven aan materiaalkeuze en -ontwikkeling. Ma 

een verkennend literatuuronderzoek werd in eerste instantie gekozen 
voor polyurethaanrubbers als matrix-materiaal voor de constructie van 
vezelversterkte vliezen voor een klepprothese, Voornaamste redenen 
daarvoor waren de grote variabiliteit in aechanische eigenschappen 
(relatief eenvoudig aan te passen aan de gestelde eisen), de goede 
bestendigheid tegen buiging en de goede bloedco~~2-atibiliteit. 
En de vorige periode zijn daarom een aantal polyurethaanrubbers met 
:?arierende samenstelling gesynthetiseerd en op mechanische eigenschap- 

2 pen onderzocht. Elasticiteitsmoduli tussen 1 , 8  en 50 N/mm konden bin- 
nen sen systeem bereikt worden 122, 231. 



-11- 

Om te onderzoeken o f  als vezelmateriaal ook een polyurethaanrubber 
gebruikt kan ivordea is de hechting tussen verschillende polyurethaan- 
rubbers onderzocht. Daarbij kwam naar voren dat met een toenaRe in het 
verschil tussen de Lnolecuulgewichten van de gebruikte polyethers de 
hechting onderling afneemt. Hechting d.m.v. che3isch crosslinken Eet 
dilsocyanaat in een geschikt oplosmiddel blijkt zowel matrix- als 
vezeleigenschappen sterk naeielig te beïnvloeden. Het toepassen van een 
tussenlaag van een poiyurethaanmatcriaal, dat qua samenstelling en 
eigenschappen tussen de matrix en vezel in ligt, blijkt de hechting 
sterk te verbeteren [ZO]. 

Volgens de berekeningen van liousseau zou Pü2*2000 in aanzerking korten 
als matrix-materiaal en PU650 als vezel. Dibarbij kan PU1000 als tus- 
senlaag gebruikt worden. Op grond daarvan zijn proeven gedaan OE 
vezels te spinnen van PUS50. De aanwezigheid van geldeeltjes bleek 
daarbij problewn op te leveren, hetgeen optimalisering van de syn- 
these nodig maakt, 
Daarnaast bleek bij de constructie van prototypes. die qua geometrie 
en materiaal voldeden aan de gestelde eisen. dat het matrix-materiaal 
bij de vereiste dikte van 0.4 mm dermate stijve vliezen opleverde dat 
een goede klepfunktie niet mogelijk was. B i j  verdere verhoging van het 
molecuulgewicht van het polyethersegment neest de E-modulus nog 
slechts weinig af, terwijl tegelijkertijd (3s hysterese enora toeneerrt. 
De enige mogelijkheid die daardoor overblijft om de buigstijfheid var 
de vliezen te verminderen is het verkleinen van de vliesdikte en daar- 
mee ook de vezeldikte. Sterk Yerlagen ,an de vliesdikte aaakt het mo- 

gelijk comrrercieei verkrijgbare en algemen als biomateriaal geaccep- 
teerde polyurethanen zoals BiOinEr te gebruiken als matrix-materiaal, 
Consequentie daarvan is dat de vezels aanzienlijk sterker en stijver 
raoeten zijn dan tot nu toe serd aangenomen. 
Een tweede mogelijkheid is daarnaast het toepassen van veel meer. dun- 
nere vezels. Daarm werd er toe overgegaan een tweetal nieuwe zatrix- 
vezel systemn te bestuderen, 
Ket eerste syteem, Biomer als matrix en PE-vezels, is gekozen op grond 
van de uitstekende eigenschappen van Biomer, zowel !iiechanisch als bio- 
logisch. terwijl PE-vezels bij de vereiste kleirze diameters voldoende 



sterkte en stijfheid bezitten en bovendien zeer goed bestand zijn te- 
gen buiging. Uit inleidend onderzoek blijkt dat deze combinatie voor- 
namelijk op het gebied 13an vezel-matrix hechting en verwerkingsnoge- 
lijkheden problemen op kan leveren. Zonder speciale behandeling van de 
wzel blijkt de hechting Ininiaaal te zijn. en de geringe temperatuur- 
bestendigheid van de PE-vezel beperkt de vernerkings~ogelijkheden. Op 
dit moment wordt onderzocht o f  verwerking van Biomer bij lagere tempe- 
raturen mgelijk is, Zo blijkt warm vervormen van Biomer vliezen sage- 
lijk te zijn bij temperaturen beneden de t o t  nu toe  gebruikelijke 
15OoC. Verdere optilnalisering aan het proces moet uitwijzen o f  dit ook 
mogelijk is bij voor de vezel acceptabele tezaperaturen. 
Het tweede systeem bestaat uit een EPDg-rubber als matrix-zaateriaal en 
de reeds eerder genoemde PE-vezel. EPDM-rubber werd gekozen als matrix 
vanvege de buitengewoon goede bestendigheid tegen buiging en de goede 
bloedcom-atlbilieteit. De hechting tussen matrix en vezel zal in dit 
geval waarschijnlijk zinder problemen opleveren, De z!ogelijkheid OE 

EPDH te crosslinken door bestraling (EB) maakt het bovendien mogelijk 
om rubber te combineren met PE-vezels, omdat er geen hoge temperaturen 
nodig zijn bij de verwerking. Onderzocht wordt vat de ververkingsnoge- 
lijkheden zijn van de ongevulcaniseerde rubber (oplosbaarheid, vlies- 
vorr^ing),  hoe de hechting is tussen PE en EPDH en nat de mogelijkheden 
zijn voor crosslinking. 

Pré-klinische evaluatie: 
Ter voorbereiding van de functionele evaluatie van prototypen is bin- 
nen de vakgroep Thorax-Chirurgie van de Rijksuniversiteit Leiden een 

aantal methoden ontwikkeld. 
Eet behulp van een geïsoleerde! werkende varkenshart opstelling en 
fiberoptiek video-apparatuur kan openings- en sluitingsgedrag van een 
hartklepprothese gedetailleerd worden bestudeerd, evenals de invloed 
van de prothese op de hartfunctie E25f. 
Evaluatie van de klepfunctie in levende proefdieren kan geschieden met 
echc-Doppler? waarmee in het afgelopen jaar door de vakgroep Thorax- 
Chirurgie ervaring is opgedaan. 

_______--__------------- 
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9. Publicaties en ramorten: 

E31 

[41 

[63 

E71 

E81 

E101 

1121 

c131 

Ei41 

P.A.H. Canisius: Vliesbewegingen van de aortaklep; intern rapport 
TUEI maart 1986 
8.A. van Steenhoven en J.D. Janssen: Hartklepprothesen; In de 
artificiële mens, ed. E.J. Klip. 76 - 93, Den Waag, KIVI-Congres- 
bureau. 
EePaH. Rousseau! J.D. Janssen! H . A .  Huysmans en A.B. van Steen- 
hoven: Problemen bij het ontwerp van een verbeterde vliesklep- 
prothese: Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde u, 801' 1986. 
C.  Cuvelier, k. Segal ean A . A .  van Steenhoven: Finite elements 
methods and Navier-Stokes equation: Dordrecht? aieidel Publ .  

Cotrq., 1986 
A.A.  van Steenhoven en 24. Verduin: Hartklepprothesen; Zieken- 
huistechniek & 101 - 103 en 7 /8 ,  127 - 128, 1986. 
A.Be van Steenhoven and EI,E.H. va.n Dongen: Model studies o f  the 
aortic gressure rise just after valve closure: Journal of Fluid 
Hechanics 166, 93 - 113, 1986. 
A.A. vani. Steenhoven, 3.D. Janssen and R.S. Reneman: Aortic valve 
mechanics; Proc. IEEEo Engineering Med. Biof.! 216 - 2 2 1 ,  1986. 
P.A.H. Canisius: Openen en sluiten van vlieskiepprothese; Afstu- 
deerverslag TUE, jan. 1987, 
F.J.T. Veugelers: Vloeistofstroming en vliesbeweging in een 2 D  

aortamodel: Stageverslag TUE, rnei 1987. 
J.B.A.H. Horsten: Bespreking van het vloeistof-structuur inter- 
actiemodel van G.S. Peskin; Intern. rapport TUEI febr.  1987. 
J.B.A.H* Horsten: Bespreking van de vortex-methode voor de oplos- 
sing van de Mavier-Stokes vergelijking en de toepassing bij 
flexibele wanden: Intern rapport TUE, februari 1987. 
J.B.A.H. Worsten: Eadere bespreking van vloeistof-structuur 
interactiemodellen; Intern rapport TUE, mei 1987. 
H, Sanders: Bepaling van de kroming in een 2-dimensionale hart- 
klep; Stageverslag TUE, november 1987 - 
W. Veugelers: Piathematische modellen ter beschrijving van de 
dynamica van een vliesklepprothese: Intern rapgort TUEI september 
1987. 
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Juornal of Biomechanics, in press. 
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man: A method for the on-line measurement of aortic valve ring 
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theses: Plastics and Rubber Processing and Applications. Bol, 8 ,  
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10. 

native valve in situ. after implantation of a mitral valve pros- 
thesis or a rigid mitral valve ring: First combined meeting on 
Cardiac and Thoracic Surgery of the Nederlandse Yereniging voor 
Thorax-chirurgie and the Deutsche Gesellschaft far Thorax-, Herz- 
und Gefässchirurgie, Scheveningen, October 8 - "aol 1987. 

Onderzoek in de komende Periode: 

10.1 Globaal werkplanq 
A ,  Openen en sluiten van de Hers: 

---------------- 
i---i-ii-iiiii--i-i-iii--------~-- 

Bet onderzoek in de komende periode zal verlopen volgens de strategie 
zoals die is beschreven bij punt 8A. Eerst wordt de 2B analyse tot een 
goed einde gebracht, Daartoe moeten in het numerieke model diverse 
materiaalmodellen voor het klepvlies worden ingebracht en moet ruiBe 
aandacht gegeven worden aan de numerieke stabiliteit gan het oplos- 
algorithme. Parallel daaraan vinden experimentele analyses plaats van 
de stroming en klepvliesbeweging, waarbij %et name de loslaatfenomenen 
aan het stroomafwaartse eind van het vlies en de beeldverwerking annex 
vlieskrommingsgedrag aandacht krijgen, Vervolgens vindt sereenvoudi- 
ging van de modellering van de vloeistofstroming plaats, gestuurd door 
de experimentele resultaten. Daarna komt de uitbreiding naar 3D aan 

bod. Uit symetrie overwegingen hoeft slechts 1/6 deel van de klep te 
vorden geanalyseerd. Homenteel vindt. in het kader van een ander pro- 

ject, uitbreiding naar 3D van de nwEerieke oplossing van de stromings- 
vergelijking plaats en wordt een opstelling ontwikkeld waarmee de va- 
lidatie van het totale numerieke model kan plaatsvinden. Indien zo- 
doende een betrouwbaar numeriek aodel verkregen is g zal pararneter- 
variatie plaatsvinden om inzicht te krijgen in de effecten van klep- 
0phangiri.g en vliesmateriaaleigenschawpen. In de optisalbsering wordt 
o.a. de krorrimingsverandering als criterium gebruikt, vanwege het moge- 
lijke verband :net de calcificatie. Tenslotte dient - zeker gezien in 
het licht van een mogelijke utilisatie - een practisch optimwn tot 
stand te worden gebracht tussen de eisen gesteld aan de zich sluitende 
en de gesloten klep, binnen de randcondities van chemische/fysische 
realisatie mogelijkheden en bezwijkcriteria. Daarbij zal de theorie 
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van de optimalisering onmisbaar zijn om alle parameters op de juiste 
wijze te kunnen kiezen (zie ook projecten B en C ) .  

B: ggsyijkgnalysgf 
Zoals reeds vermeld in paragraaf 8 verloopt het onderzoek langs 3 iij- 
nen. die ook in de komende jaren zullen worden aangehouden: 
a) Het numeriek gereedschap dat rromenteef. wordt ontwikkeld zal worden 

gelmplementeerd in het programmapakket DIAMA van TNO-IBBC. Als dit 
werk voltooid is kan bij de ingewikkelde geometrie van de hartklep. 
die op een willekeurige rnanier wordt belast. onderzocht worden waar 
schade het snelst groeit en hoe schade groeit. Verder kan bestu- 
deerd worden hoe elkaar tegenwerkende effecten (verkalking maakt 
materiaal stijver, toenemende scheurtjes rnaken aateriaal slapperf 
uitwerken in het gedrag van de klep. Boor dit type studies te doen 
:net verschillende vliezen en verschillende vormen van vezelverster- 
king kunnen inzichten verkregen worden die later gebruikt worden 
voor een seging van diverse criteria bij de k l e p  optimalisering. 

b) Bet onder a) genoemde blijft van academische waarde indien geen 
experhentele kennis over schade-evolutie verkregen wordt. Het ook 

reeds bij paragraaf 8 genoemde vermoeianas-experiment moet worden 
beschouwd als een eerste pilot-studie. In samenserking met de vak- 
groep Kunststoftechnologie wordt momenteel gezocht naar fysische en 
cherriische analysetechnieken OM groeiende schade te detecteren en te 
kwantificeren. Indien een bevredigende analysemethode gevonden is, 
wordt het essentieel om de genoead-e duurproeven te gaan uitvoeren 
%et een meer-assige belastingssituatie, omdat de vezelversterking, 
die de onderzoekers aan de vliezen willen geven, voor een duidelijk 
anisotroop gedrag zorgt, Kennis  erk krijgen van mechanische eigen- 
schappen in een meer-assige belastingssituatie is daarom essen- 
tieel. Hiervoor Is door de afstudeerder 6. Knoors, onder leidirag 
van prof.tir.ir. E.P. Koster, een beproevingsbank ontworpen. 

c )  Indien het hiervoor beschreven onderzoek, resultaten begint op te 
ie;ieren zrtl vervolgens de optimaliseringsstudie van dr. Rousseau 
vmrdm voortgezet a Ditmaal mer een sterk verbeterd klepmodel, waar- 
bij : 
- ieJrening x r d t  gehouden :$et plooien, 
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- het model wordt aangepast aan de specifieke ei-enschappen van 
moderne! supersterke vezels (d.w.z. andere ontwerpvariabelen), 

- een beter gefundeerde weging plaatsvindt van schadecriteria, 
- meer inzicht is verkregen in de randvoorwaarden d i e  worden opge- 
legd door het toe t e  passen produktieprocec. 

In deze fase is een intensieve samenwerking tussen de grojectonder- 
delen A en €3 essentieel, De uitkomst hiervan is de finale basis van 

het prototype. 

P r o to tvi3 e on t w i k ke 1 i na : 
Het onderzoek op het gebied van de vezelversterking zal in de komende 
jaren gericht zijn op het onderzoek, nazr mogelijke combinaties van 
vezel- en matrixmateriaal die ais uitgangspunt kulznen dienen voor het 
vervaardigen vzn prototypes, 
Daartoe zullen zowel de corilbinatie van polyurethaan (PUI met PE-vezels 
als de coatbinatie van EPDH-rubbers met PE-vezels nader moeten worden 
bekeken. In ket geval van de coabinatie PU-PE wordt tenminste aandacht 
geschonken aan de volgende deebproblemen: 
- Het verbeteren van de hechting tussen vezel- en zatiixrilateriaal, 
doer niiddel van b.y3. een zuurbehandeling, eventueel gevolgd door 

graften met PU-prepoly$eer of bestralen. 
- Bet testen van de hechting door raiddel van pull-out proeven en ILST. 
- De mate waarin de verwerkingstemperatuur van polyurethaan kan worden 
verlaagd en de invloed van de teYnperatuurverlaging op de kwaliteit 
van ùe hechting. Ook zal %orden bezien of verwerking mogelijk is 
door middel van dompeling of spreiyen. 

- Rader onderzoek naar de weerstand van het materiaal tegen buiging, 
te meten aan proefstrookjec. 

Ten aanzien van de EPD3-PE combinatie zullen de volgende deelproblemen 
nader worden bekeken: 
- De 3iogelijkheden ora de vezelversterkte vliezen t e  vuicaniseren door 

middel van bestraling. 
- De mate waarin hechting tussen vezel- en matrixmateriaal plaatsvindt 
en de invloed op de hechting van stralingsdosis en eventuele voor- 
behandeling van de materialen. 
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- De invloed van het gebruik van vulstoffen om zo nodig de eigenschap- 
pen van de EPDE-matrix te verbeteren. 

- Mader onderzoek naar de weerstand van het materiaal tegen buiging. 
te meten aan proefstrookjes. 

- Indien nodig nader onderzoek naar alternatieve methoden om EPDK te 
O kunnen vulcaniseren bij lage temperaturen ( <  100 C ) .  

Het betrekking tot de constructie van prototypen zullen in de komende 
periode de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
- Het uitvoeren van nieuve berekeningen aan vezeldichtkid? vliesdikte 
en geometrie met als extra paraìneter o-a, de buigstijfheid van de 
vliezen en het rfiinimaliseren van de buigrekken gedurende de ope- 
nings- en sluitingsfase van de klepcyclus (i.v.!n. calcificatie). Een 
belangrijk criterium komt voort uit de damage-analyse. Uiteindelijk 
zal via optiìnaliserings~ethodieken de basis voor het prototype ge- 
legd worden in een nauwe sazienwerking van de deelprojecten A, B en 

- Het ontwikkelen van apparatuur voor het realiseren van een optimale 
layout van de vezels Ei.zi.v, filament winding ( e v t ,  coirputer ge- 
stuurd). Daarnaast zal, in samenwerking met de firma Innofa te Til- 
burg, worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is OB d.!fi*v. breien 
een geschikte vezelgeometrie te serkrijgen. 

- Het ontwerpen van een geschikt frame voor de klep, De rand van het 
fraae moet zodanig gevormd zijn dat de vliezen in gesloten toestand 
plooivrij zijn, Om de krachtdoorleiding van vezel naar frame liloge- 

lijk te maken wordt het € r a m  aan de binnenzijde van de klep ge- 
plaatst, $raarbij nog uitvoerig onderzocht zal worden op welke manier 
de vliezen San het f rarne bevestigd meten gorden. 
Afhankelijk van de gestelde eisen (star o f  flexibel frame) zal een 
Inateriaal gekozen #orden en de nodige sterkte berekeningen worde-r 
uitgevoerd, Ook moeten de klinische specificaties tea.v. hechtrand 
en klepgeozetrie worden ingebouwd. 

- Het testen van de prototypen op openings- en sluitingsgedrag i2-b.v- 

de bestaande testopstellingen. Daarnaast kan rn.33,~. de versnelde 
belastingsapparatuur de in-vitro levensduw van de prototypen worden 
onderzocht. Ook de mogelijke calcificatie zal nader aandacht krij- 
gen, waarbij o-a. nieuwe buigapparatuur zal worden geconstrueerd. 
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Het is van belang nogmaals op t e  merken dat de principisle weg in dit 
project i s  om de vormgeving van de klep en de materialen gezalrelijk te 
optimaliseren. 

D. Prerkl~nlsche-e~aLuatie: 
De evaluatie is te onderscheiden in twee gedeelten: 
a. Evaluatie biocompatibiliteit. 

Hierbij vorden materialen en prototypen onderzocht met behulp van 
histologie. electronenmicroscopie. Ca -content en hematologische 
parameters. De proeven worden uitgevoerd bij ratten en b i j  grote 
proefdieren (varkens). 
- B i j  ratten zullen buisvormige aateriaalmonsters in de aorta wor- 
den gelmplanteerd met microchirurgische technieken, gevolgd door 
evaluatie op saste tijdstippen. Als alternatief z i j n  deze proeven 
uit te besteden aan de Vilhelm-Pieck Universitat te Rostock, waar 
met een rat-perfusiemodel wordt gewerkt. 

c+ 

- Bij Tarkens kan Bet klepvlies??ateriaal in het hart of grote 
bloedvaten worden ge~mplantee~d~ 

b. Functionele evaluatie van de proto+-- LYBFI1. 

Deze evaluatie kan op de volgende twee Banieren plzatsvinden: 
- In het geisoleerde, werkende varkenshartmodel wordt het openings- 

en sluitingsgedrag van de prothese nauwkeurig vastgelegd met be- 
hulp van fiberoptiek video. Tevens kan in dit model de invloed 
van het prototype op de hartfunctie worden bestudeerd. 

- In varkens zullen prototypen worden gelmplanteerd met behulp van 
extracorporale circulatie. Post-operatief kunnen openings- en 
sluitingsgedrag en stroompatronen worden geGvaiueerd met behulp 
van echo-Doppler. Bloedbeschadiging kan worden opgespoord met 
behulp van hemtologische- en stollingsparameters. Calcificatie 
kan worden bestudeerd door opoffering van de proefdieren na een 
periode van 2 tot 4 maanden. 

Andere problemen, die zullen moeten worden bestudeerd zijn de wijze 

van sterilisatie van de prototypen en de wijze van bewaren. 



-20- 

10.2 

11 * 

Verantwoording __i_iii-i-iii-ii--i-ii---iii--------ii------------------ aangevraaade DersonaalsDlaatsen: 
De promovendi ir. J.B.A.M. Horsten en ir. M.H.J.W. Paas zijn hun werk- 
zaamheden begonnen op resp. 1 augustus 1986 en 20 October 1986. De 
roortgang in het werk 73an beide promovendi is zeer benedigend, zodat 
wordt voorgesteld de beide dienstverbanden te verlengen t o t  res-. 
1 augustus 1990 en 1 november 1990. 

De aanstellling van een medeaerker VOW het deelonderzoek D heeft, 
zoals reeds bij dit deelonderzoek vermeld, nog niet plaats geyonden. 
Zoals het zich thans laat aanzien %an per 1 novenber 1 9 8 8  worden over- 
gegaan tot het in dienst nemen van een tijdelijk onderzoeker, echter 
slechts voor een periode van tvee jaar. Gezien het karakter van h e t  

onderzoek dat door betrokkene moet vïorden uitgevoerd gaat de voorkeur 
uit naar een fysioloog. 
Met betrekking t o t  de HTS-ingenieur electronica geldt dat de verkzaam- 
heden rolgens plan verlopen en zeker tot een aantal verbeterde en ge- 
automatiseerde meetopstellingen zullen leiden. Ook in dit geval wordt 
een verlenging van het dienstverband voorgesteld tot 1 november 199Q. 

Pinanciëel overzicht. 

11-1 Toewijzinqen/uitgaven in de p-;ioce I aug. 86 - 10 febr. 88: 
Investerinaskrediet: 
Toewijzing investeringskrediet 
Overgeboekt uit materieel krediet 
Voorgestelde overboeking van m t ,  krediet 

€1. 160.000'- 

fl. 80.000,- 

fl, 35,000.-  

Totaal 

1 st, Pomp Vi~itro Systems met toebehoren 
2 s t .  PC'S CIRP 
i st, PC c r w  
1 s t  Heetsysteem Heidenhain 
1 st. Laser-Doppler snelheidsmeetsysteem 
2 st .  PC's CIRP 

Bijdrage in de aanschaf APOLLO'S 
Uitbreiding PC's CIRP 

fl. 275.000,- 

fl. 26 .992 ,13  

fl. ?. 533'60 

fl. 5.026!80 

fl, 1.137,60 

€1. 45.240' -  

fl. 10.404,- 

fa. 80.0009-  

fl. 2 ,822 '99  
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Aandeel in aanschaf SPLC-apparatuur 

Totaal aanschaffingen 

Saldo investeringskrediet per januari í 9 8 8  

Hat er i e e l krediet : 
Toewijzing materieel krediet 
Overgeboekt naar investeringskrediet 
Voorgestelde overboeking naar inv, krediet 

Ter  beschikking 
Totaal uitgegeven 

Saldo materieel krediet per januari 1988 

Reiskrediet: 
Toewijzing reiskrediet 
Totaal uitgegeven 

Saldo reiskrediet per januari 1388 

fl. 228.427,35 

fl. 129.500,- 

fl. 80.000,- 

€1. 35,000.- 

fl. 14.500,- 

fl. 8, 821,IO 

fl. 18.000,- 

fl. 4.232,52 

Korte toelichtha OD de uitaasen: 
In de oorspronkelijke aanvraag was een aanzienlijke post voor rekenkosten 
voorzien ífl. 20.000,-ljaar), omdat ervan werd uitgegaan dat de analyses en 
simulaties op een grote batch-computer zouden Roeten worden uitgevoerd. De 
ontwikkeling van de hard-ware-(prijzen) heeft ertoe geleid dat mini-coinpu- 
ters in eigen beheer veel efficiënter de nodige taken uitvoeren. Daarom is 
via dit project gelnvesteerd in het Apollo-netwerk van de vakgroe- Fundasen- 
tele gerktuigkunde. De voor dit aandeel benodigde financiën. ten bedrage van 
€1. 80.000,-, werden verkregen via een overboeking van Git bedrag uit het 
materiële krediet, Daarnaast werd begin februari 1988 nog toestemmming ge- 
vraagd om een bedrag aan €1. 35.008,- over te boeken van het nateriële- naar 
het investeringskrediet. Het laatste bedrag zal worden gebruikt voor de aan- 
sc-iaf van een tracker  oor laser-Doppler snelheidsneettapparatuur. 

-___i--ii------i-i----_--iiiz-ii-----~----- 
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De overboeking van deze bedragen van het materiële- naar het investerings- 
krediet was mogelijk vanwege het gegeven dat tot nu toe vrijwel alle ge- er, 
verbruiksgoederen t,b.v. het project verden geboekt op de lopende rekening 
van de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde. Op deze wijze is door de vak- 
groep naar schatting fl. 50.000!- extra bijgedragen aan dit project. 

A.  Operten en sluiten van de klep: 
Voor de 3D experimenten is de aangevraagde flow-pomp essentieel. 
Tevens dient de beschikbare LDA-tracker uitgebreid te worden met 
een uitleesunit. Daarnaast behoeft het vele rekenwerk financiële 
ondersteuning. De reeds aangeschafte Apollo werkstations zijn nu 
reeds onmisbaar gebleken bij de efficiënte ontwikkeling van de nu- 
merieke programatuur t.b.v. de projecten 'YQenei? en sluiten van de 
klep" en de "Prototype ontvikkeling" . Echter de uitgevoerde analy- 
ses beperkten zich tot 2D en/of eenvoudige geometriegn. Voor de 
finale fase van het project is evenwel een 3D analyse onontbeer- 
lijk, Yet name Ijoor de deelprojecten "Openen en sluiten" en de 
"'Voorontwikkeling van de klep" i s  de dan beschikbare rekenfacili- 
teit ontoereikend. Dit vordt bij het eerste project veroorzaakt 
door de combinatie van 3D analyse. de vloeistof-structuur inter- 
actie en de gewenste nauwkeurigheid en bij het tweede project door 
het grote aantal. te optiimliseren parameters. Daarnaast is in beide 
gevallen een groot  aantal herhaalde berekeningen noodzakelijk. 
Daarom, en vanwege een soortgelijke behoefte in andere projecten, 
is tot een gezamenlijke aanschaf van een super- x!inicomputer beslo- 
ten, die opgenomen wordt in het bestaande Apollo netwerk. De aange- 
vraagde bijdrage iaz de aanschaf Es voor de optirnale verwezenlijking 
van dat plan onontbeerlijk. 

__________I_________---------- 

B. Bezwijkanalyse: 
Zoals reeds eerder vermeld vond in de afgelopen periode een ver- 
schuiving plaats in de richting van het onderzoek naar het bezwijk- 
gedrag van materialen in een cyclisch belaste constructie. Deze 
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verschuiving doet echter een grotere behoefte ontstaan aan comgu- 
ter-capaciteit. Verdere versterking van het Apollo-netwerk is daar- 
door noodzakelijk geworden. terwijl tevens van de bij deelproject A 

genoemde super-mini gebruik gemaakt kan worden. 
Experimenteel werk aan vezelversterkte kunststoffen moet rekening 
houden met materiaaleigenschappon die variëren per richting. Het is 
ondenkbaar dat het gedrag voldoende te beschrijven is. uitgaande 
-jan Ejn-dimensionale trekproeven. Daarom is een ontwikkeling in 
gang gezet orn ook meer-assige belastingen aan te kunnen brengen bij 
dunne membranen. Nievoor is de reeds eerder genoemde bi-axiale 
trekbank ontworpen, Xoaenteel wordt deze bank yervaardigd. 
De bij deze bank behorende krachtopnemers en meetversterkers moeten 
nog ijorden aangeschaft. De PCJAT dieat voor het genereren van 
stuursignalen voor de bank en voor het inne:i_en van de rneetdata en 
de verdere verwerking daarvan. 
De regelunit, die zorgt voor het volgen van de stuursignalen, wordt 
in eigen bekeer ontworpen en gebouwd. De plotter en printer zijn 
noodzakelijke voorzieningen bij de PC. 
Experimenteel werk vereist - in verband met o.a. scheurvoortplan- 
tilag de mogelijkheid om rekvelden te meten. Deze faciliteit is be- 
schikbaar gekomen. Door de vakgroep is voor deze faciliteit een 
totaalbedrag van ca. fl, 250.000.- gelnvesteerd. 

C. Prototyes-ontwikkeling~ 
In het kader van de prototype ontwikeling is e r  behoefte aan gea- 
vanceerde computerfaeiliteiten. De onder deelproject A genoerwtde 
super-mini computer voorziet hierin, Het experimentele werk vereist 
de beschikbaarheid van rekdistributie meetapparatuur, Deze zeer 
kostbare faciliteit isl zoals hiervoor reeds werd vermeld, beschik- 
baar gekomen en kan ook voor dit deelproject worden gebruikt. 

D. Pre-klinische evaluatie: --___--__---__---__----- 
De in de oorspronkelijke projectaanvrage opgevoerde echo-Doppler 
apparatuur is inmiddels aanwezig. Vel. 3s voor de evaluatie fiberop- 
tiek video-apparatuur noodzakelijk. Deze apparatuur kan worden ge- 
huurd voor een bedrag van ca. fI. 3.000.- per week. De duur van de 
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desbetreffende experimenten wordt gechat op 30 weken. waardoor het 
totale huurbedrag in de orde van fl. 100.OOOT-  komt. 
Een betere mogelijkheid is dan ook een éénmalig investeringskrediet 
van ca. fl, 100.QOOo-. Voor de vakgroep Thorax-chirurgie bestaat 
dan de mogelijkheid de apparatuur zelf aan te schaffen. 

A. o~enen-en,siu~ten--a-_ae_slesE 
Voor de verificatie van de opgestelde modellen van het klepgedrag 
zijn een groot aantal experimenten noodzakelijk. Om deze experimen- 
ten mogelijk te maken zijn? naast de in het laboratorium aanwezige 
apparatuur en onderdelen, o.a. laser-Doppler vloeistof en fotogra- 
fisch materiaal nodig.  Tevens moeten regelmatig opstellingen worden 
aangepast, waarvooor hulpstukken moeten worden vervaardigd. De to- 
tale kosten worden geraand op ca. fl. l Q . O O O T -  per jaar. 

B e  Bezwijkanalyse: 
--iiiEii--.-Lii- 

Voor de experimenten in het kader van de bezwijkanalyse zullen een 
aantal meetopstellingen moeten worden aangepast. waarvoor aanvul- 
lende onderdelen nodig zijn. Tevens zal met regelmaat fotografisch 
materiaal worden gebruikt voor het vastleggen van optredende rek- 
distributies in het vliesmateriaal, Ook voor de vervaardiging van 
de te onderzoeken vliezen moet regelmatig materiaal worden gekocht, 
In totaal zullen de uitgaven voor dit deel van het onderzoek ca. 
fl. 5.000,- per jaar bedragen, 

C. Prototype ontwikkeling: 
---__-----___----__-=== 

In aauwe samenwerking %et de vakgroep Kunststoftechnologie worden 
proeven gedaan voor het vinden van de juiste matrix- en vezelmate- 
rialen. Voor deze proeven is de aanschaf van aan groot aantal %a- 
terialen - waaronder een aantal relatief dure - noodzakelijk, Yoor 
deze post wordt een bedrag van ca. fl. 15.000.- per jaar voorzien. 
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D. Pre-klinische evaluatie: ........................ 
Voor zowel de evaluatie van de biocompatibiliteit als voor de fune- 
tionele evaluatie van de prototypen zijn een relatief groot aantal 
dierproeven noodzakelijk. De daarmee samenhangende kosten worden 
geraamd op een jaarlijks bedrag van fl. 10.000,- voor kleine- en 
bedrag van fl. 32.000,- voor grote proefdieren. Daarnaast wordt een 
jaarlijkse bijdrage verwacht in de apparatuurkosten van E l .  7,500. -  

12 Utilisatieaspecten, _------------------ 

12.1 Contacten met de industrie: ________--__---_----------- 
In het algemeen kan vorden vastges-eld dat de fabrikanten aan hart- 
kleppen een ìEoeilijke periode doormaken. Een aantal is reeds uit de 
markt verdwenen? dan wel overgenomen door grotere industriegn. Re 
moeilijke positie, waarin de meeste fabrikanten verkeren, betekent dat 
men in het algemen niet in staat is om ook maar enig financlëel risi- 
co op de lange termijn te nemen. Hoewel het grote belang van het on- 
derzoek naar een hartklep riet vezeiversterkte kunststofvliezen, waar- 
bij vorm en materiaal tesamen worden geoptimliseerd, zeker wordt on- 
derkend, blijken de mogelijkheden tot werkelijke participatie in het 
onderzoek op dit moment dan ook klein, Zoals reeds hiervoor vermeld 
lopen op het Eonent van indienen ~lan deze aanvraag nog twee contacten, 
die eventueel tot een vorm van samenwerking kunnen leiden. De thans op 
gang gekomen vervaardiging van prototypen kan op de contacten met de 
industrie een duidelijk positieve invloed hebben. Het belang van de 
contacten riet de industrie wordt terdege onderkend en ook in de korien- 
de periode z a l  hieraan verdere aandacht vorden geschonken. 

12.2  Andere contacten: ___--__--__------ 
Maast de reeds bestaande contacten met een aantal hart-chirurgische 
centra is aan het eind van 1 9 8 T 1  zoals overigens reeds hiervoor ver- 
meld, contact gelegd Eet  de Medische Faculteit van de Wilhelm-Pieck 
Universitxt te Rostock. Binnen deze faculteit wordt door een groep 
onderzoekers, onder leiding van grof, Klinkmann, gewerkt aan de ont- 
wikkeling van een kunsthart. Deze groep heeft o.a. grote ervaring op 
het gebied van dierproeven, met naze gericht op biocornpatibiilteit en 
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calcificatie, Het is vooral deze expertise die voor ons van belang kan 
zijn bij een mogelijke samenwerking met deze groep. 

12.3 Octrooi-aanvraae: i-_-iiii--i-i-ii- 

De lopende octrooi-aanvrage 8.b.t. de hartklepprothese brengt vrij 
veel kosten met zich mee. Indien wij er niet in slagen 03 voor eind 
maart 1988 een industriële partner te vinden, die bereid is de kosten 
voor deze aanvraag op zich te nemen, dan lijkt het ons raadzaam de 
octrooi-procedure te beëindigen. 

12.4 Utilisatie van onderzog&esultcìiggi 
De resultaten van het onderzoek zijn van van groot belang voor de in- 
dustrie. Zo kunnen met name het onderzoek naar het bezwijkgedrag en 
naar de vezelversterking worden genoerad, waar het gebied van de hart- 
klepprothese slechts één van de toepassingsgebieden is. De resultaten 
van het onderzoek zijn van het grootste belanc: voor vrijwel het gehele 
gebied van de kunststoffen en de toepassing ervan in industriole pro- 
duct en. 


