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1. Inleiding

Het ministerie van ekonomische zaken onderkent een kansrijkheid voor de
Nederlandse industrie op het gebied van de Medische Technologie (MT).
STIPT, de uitvoeringsorganisatie voor het Technologiebeleid van dit ministerie,
verzorgt een MT-stimuleringsprogramma.

Door verschuivingen in beleidsaandacht wordt dit programma eind 1991 beein
digd. Op een aantal MT-thema's wordt de zinvolheid van zulk een stimulering
nog eens nader bezien en nagedacht over andere vormen voor beleidsaandacht.
Een van deze MT-thema's is biomechanika.

Er Yond een verkenning plaats naar het universitair en industrieel platform voor
dit gebied binnen Nederland. Deze verkenning, uitgevoerd in een drietal fasen,
is geschetst in paragraaf 2.

Paragraaf 3 geeft een korte karakteristiek van de biomechanika en paragraaf 4
beschrijft enkele belangrijke ontwikkelingen in dit wetenschapsgebied. Paragraaf
5 bespreekt industriele raakvlakken met dit onderzoeksgebied. Hierna worden
een viertal thema's behandeld, waarop intensivering van samenwerking tussen
onderzoekers en industriele ondernemers innovatieprocessen sterk kunnen sti
muleren, par. 7 tim to. Tenslotte geeft paragraaf 11 een samenvatting van de
belangrijkste konklusies van dit verkenningsproces tot medio 1991.

2. De verkenning

2.1 Eerste fase

Uit een inventarisatie bleek dat de wetenschappelijke aandacht voor het gebied
van de biomechanika aanzienlijk is (bijna 1 op de 3 MT-onderzoekers houdt zich
hiermee bezig). Bovendien gaf een aanzienlijk aantal bedrijven blijk van inte
resse in samenwerking met Nederlandse kenniscentra op het gebied van de
biomechanika. Hierop volgde het besluit om biomechanika toe te voegen aan de
lijst van MT-onderwerpen die in het bijzonder als kansrijk worden aangemerkt.

STIPT verzorgde de uitgave van het MT-rapport: Biomechanika, een inventari
satie van onderzoek en bedrijfsaktiviteiten; mei 1990; verkrijgbaar bij STIPT,
Postbus 30732, 2500 GS, 's-Gravenhage, tel. 070-3610330, fax 070-3614430. Dit
biomechanika-overzicht beoogt individuele kontakten tussen ondernemers en
onderzoekers te bevorderen.

2.2 Tweede fase

Vervolgens werd een biomechanika-adviesgroep samengesteld, die tot taak kreeg
te bezien op welke aspekten de relatie tussen onderzoekcentra en MT-onder
nemingen in het bijzonder versterkt zou kunnen worden.
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De biomechanika-adviesgroep werd samengesteld uit: Prof.Dr.Ir. R. Huiskes
(KUN, voorzitter), Prof.Dr.Ir. J.D. Janssen (TUE, RL),
Prof.Ddr. H.J. Grootenboer (UT), Prof.Dr. R.H. Rozendal (VUA),
Prof.Dr.Ir. H.G. Stassen (TUD), Prof.Ddr. c.J. Snijders (BUR), Dr. N.A.J. Mul
(MT-R&D, sekretaris), A. Brouwers (MT-R&D).

Deze groep produceerde eind 1990 een interim-rapport BMGT 90.708/b met
een nadere karakterisering van het gebied van de biomechanika en met een
identifikatie van een viertal deelgebieden, waarop stimulering doelmatig wordt
geacht (nader toegelicht in de volgende paragrafen).

2.3 Derde Case

Op basis van dit interim-rapport vond in het voorjaar van 1991 overleg plaats
met onderzoekers, aktief op het terrein van de biomaterialen. Vastgesteld werd,
dat beide gebieden verschillende onderzoekaksenten kennen, maar ook onder
zoekobjekten en produktontwikkelingen waarbij een integratie van beide weten
schappelijke invalshoeken ~invol is en soms noodzakelijk.

Tevens vond dit voorjaar overleg plaats met een aantal bedrijven rond de deel
gebieden, door de biomechanika-adviesgroep aangemerkt als interessant voor
het bedrijfsleven. Hieruit kan gekonkludeerd worden dat stimulering op de aan
gegeven gebieden inderdaad aandacht verdient, voor sommige branches zelfs
zeer kansrijk wordt geacht en in een bepaalde branche zelfs een strategische
noodzaak genoemd kan worden. Deze verkenning heeft duidelijk gemaakt, dat
de diversiviteit in betrokken ondernemingen en het brede gebied van de biome
chanika een verdere aanpak vergt in industriele segmenten/branches. De ver
schillen tussen deze segmenten/branches zijn groot, o.a. bestaan er grote ver
schillen in kennisnivo, waardoor een uniforme aanpak voor deze sektor minder
doelmatig wordt geacht.

Op het thema kennissystemen, zie paragraaf 7, dient zich bovendien een nood
zaak aan tot samenwerking tussen verschillende soorten ondernemingen. Dit
wordt als mogelijk en zinvol ervaren, maar industriele netwerken op dit thema
ziet men echter niet zo zonder meer tot realisering komen. Het opzetten van
een of meerdere pilot-projekten wordt hiervoor doelmatig geacht. Uit een
eerste verkenning blijkt de nodige bereidheid te bestaan tot medewerking aan
ontwikkelingen op dit thema.

2.4 Afronding

Dit rapport geeft een schets van deze verkenning en de resultaten tot medio
1991. Ben gerichte voortzetting wordt mogelijk en zinvol geacht. Zonder nadere
indikaties wordt deze verkenning echter als afgesloten beschouwd.
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3. Biomechanika

De biomecbanika is een toepassingsgebied van de tecbniscbe mecbanica. De
mecbanica vormt een belangrijke peiler van ingenieurswetenscbappen als werk
tuigbouwkunde, civiele tecbniek, bouwkunde, vliegtuigbouwkunde, scbeepsbollw,
etc. Mecbanica vormt een basiswetenscbap in de ontwerpkunde.

In de mecbanica wordt de aandacbt gericbt op een boeveelbeid materie in een
bepaalde vorm of volume, die kan verplaatsen en versnellen ten gevolge van
uitwendige of inwendige kracbten (spanningen) en die kan vervormen. Tecb
niscbe mecbanica omvat statica, dynamica, kinematica, sterkte en vervor
mingsleer en stromingsleer.

De materie kan vast, vloeibaar, of gasvormig zijn. Bewegingen zijn bepaald door
de wetten van Newton. Essentieel is ook goede bescbrijvingen te bebben van de
mecbaniscbe (reologiscbe) materiaaleigenscbappen (konstitutieve vergelijkingen).

In de tbeorievorming speelt de kontinui"teit van allerlei grootbeden (spanningen,
rekken, snelbeden, etc.) door de materie been een belangrijke rol, maar wezen
lijk en - vaak zeer problematiscb - zijn ook de diskontinui"teiten tussen de kon
tinua (interfaces, verbindingen e.d.).

In de biomecbanika wordt de mecbanica toegepast op biologiscbe materie
(cellen, weefsels, orgaansystemen). Naast de intrinsieke komplexbeid van aIle
biologiscbe konstrukties en strukturen in vergelijking met tecbniscbe (grote niet
lineariteiten, ingewikkelde vorm en interfaces e.d.), treden belangrijke proble
men op bij de konstitutieve modellen (b.v. grote variabiliteit, veranderend,
groeiend, afstervend, niet-lineair visko-elastiscb). De konstitutieve modellen zijn
problematiscb zowel in matbematiscbe bescbrijving als in de experimentele be
paling. In biologiscbe processen met biomecbanika aspekten spelen vaak ook
andere verscbijnselen een rol (elektro-magnetisme, osmose, etc.). Experimenteel
onderzoek wordt nog al eens bemoeilijkt omdat biologiscbe processen die men
bestudeert veranderen onder invloed van experimentele stimuli.

Mecbanica vindt ook steeds meer toepassing op interakties tussen organismen en
de (tecbniscbe) omgeving. Zulk een interaktie is te kenscbetsen als beweging en
gaat gepaard met belasting van bet organisme. Dynamiscbe modellen en simula
ties worden gebruikt om inzicbt te verwerven op welke wijze delen van bet or
ganisme worden belast en hoe deze belasting kan worden geoptimaliseerd. Deze
benadering vindt toepassing op gebieden als ergonomie, fysiotberapie, revalida
tie, problemen van gehandicapten.

Biomecbanika is enerzijds gericbt op bet steeds meer begrijpen van biologiscbe
strukturen, anderzijds worden verworven inzicbten benut voor ontwerpen van
funktie-vervangende implantaten en externe systemen in interaktie met dit soort
biologiscbe strukturen.
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4. Trends in biomechanika

Een stimuleringsprogramma, interessant voor het bedrijfsleven, zal veelal een
wetenschapsgebied betreffen met markante ontwikkelingen. Bij een grote dyna
miek in een tak van wetenschap kan men hiermede mogelijkheden bieden voor
een versnelde diffusie van nieuwe kennis naar specifieke toepassingsgebieden.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de mechanica vormt de toeganke
lijkheid van numerieke methoden (b.v. de eindige elementen methode (EEM))
als simulatiegereedschap, toepasbaar op problemen met komplexe geometrie,
materiaaleigenschappen en belasting en ook in staat om allerlei interakties mee
te nemen (b.v. temperatuur, osmose, groei).

Levende organismen behoren tot de moeilijkste objekten voor onderzoek. Bio
mechanische elementen hierin worden bijvoorbeeld gekenmerkt door komplexe
geometrieen en materiaaleigenschappen (anisotroop, inhomogeen, tijdsaf
hankelijk, komplexe dynamische (aktieve, passieve) eigenschappen).
De ontwikkeling in de biomechanika houdt in dat de eigenschappen van weef
sels en orgaansystemen beschreven worden in mathematische modellen die in
toenemende mate benut kunnen worden voor medische en medisch-tech
nologische probleemgebieden. Komplexe niet stationaire stromingsverschijnselen,
zoals die zich bijvoorbeeld aandienen rond aortaklep en in de halsslagaderver
takking, kunnen thans worden geanalyseerd en toegankelijk gemaakt voor diag
nostiek.

Ontwerpprocessen op dit gebied worden gekonfronteerd met tegenstrijdige eisen
b.v. biokompatibliteit versus sterkte; bewegingsvrijheid versus stabiliteit; techn
ische doelmatigheid versus patientvriendelijkheid. Voor komplexe strukturen,
met dit soort tegenstrijdigheden en waarbij vele parameters een rol spelen, geeft
optimalisering in het ontwerpproces een markante ontwikkeling te zien.
Een belangrijke trend is de mogelijkheid van gelijktijdige optimalisering van
zowel vorm als (lokale) materiaaleigenschappen in een konstruktie. Illustratief is
de toepassing op het analyseren, ontwerpen en selekteren van heupprothesen
met integratie van: vorm en materiaal van de heupprothese; en van funktie
eisen, vormen en materiaalgedrag van de biologische omgeving waar de prothese
in wordt aangebracht.

Naast gei"ntegreerde aandacht voor zowel vorm als materiaal, wordt ook het
samengaan met ontwikkelingen in de regeltechniek als een belangrijke trend
ervaren. Prothesen voor extremiteiten en sturing van het bewegingsapparaat zijn
goede voorbeelden van deze trend in de biomechanika.

5. Industriele raakvlakken

Industriele produkten, waaraan een bepaalde biomechanika-kennis ten grondslag
ligt, laten zich kategoriseren via marktsektoren in de gezondheidszorg. De be
langrijkste zijn: orthopedie, revalidatie, motorisch gehandicapten, algemene
chirurgie, cardiologie, tandheelkunde, fysio- en ergo-therapie, sportgeneeskunde,
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bedrijfsgeneeskunde. Deze kategorisering leidt tot een aantal takken van be
staande industrH5le ondernemingen (Ref. STIPT-rapport over Biomechanika).

In het algemeen wordt de Nederlandse markt als klein ervaren. MT-bedrijven
dienen op export gericht te zijn. De Nederlandse situatie moet hierbij dan als
startplatform fungeren. De kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg in ons land
wordt hierbij als een sterkte beschouwd.

Een beeldvorming over kennistransfer naar kleine en middelgrote bedrijven
(MKB) (opgezet door de R&D-werkgroep van het MT-stimuleringsprogramma)
heeft geleid tot de konldusie dat kennistransfer naar het MKB in kleinschalige
vormen dient te geschieden en dat dit het beste gerealiseerd kan worden door
marktgerichte segmentering in kennisoverdracht en peiling van behoeften bij de
desbetreffende ondernemers.

Een stimuleringsprogramma voor biomechanika dient in de industrie-gerichtheid
deze segmentering mee te nemen. In het sturend orgaan dienen passende ver
tegenwoordigers uit een verscheidenheid aan MT-ondernemingen te worden op
genomen.

Bedrijven aktief op dit gebied vertonen een sterke klantgerichtheid. Veel pro
duktontwikkeling is hierop gebaseerd. In het algemeen wordt dit als een goede
zaak ervaren.
Het is een gegeven dat medici en paramedici, met specialistische kennis op hun
vakgebieden, als regel weinig biomechanische basisvorming mee krijgen. Dit
speelt uiteraard een rol bij vraagformuleringen voor behoeftenpeilingen en bij
evaluaties van produkten, vooral als de biomechanika-kennisinhoud van een
hoog nivo is. Ook worden op zich goede produkten vaak nog verkeerd toegepast.
Het verdient aanbeveling om ook de relatie met instellingen voor gezondheids
zorg zorgvuldig te bezien.

Produktontwikkelingen vinden plaats in goede samenwerking met kenniscentra.
Er komen echter ook vele produkten tot stand waarvan de biomechanika-kennis
inhoud een zekere achterstand vertoont met het huidige kennisnivo in de onder
zoeksinstellingen.

De snelle ontwikkelingen op dit vakgebied veroorzaken dit. Kennis veroudert
dan ook sneller. Dit wordt echter ook veroorzaakt door te weinig aandacht voor
kennistransfer vanuit deze snelle ontwikkelingen naar de toepassingsgebieden.

Het is met name op dit laatste aspekt dat een stimulerende werking naar het
bedrijfsleven zinvol wordt geacht. Het normale systeem van onderzoekfinan
ciering voor de universiteiten aIleen zal zoiets niet tot stand kunnen brengen,
eerder de verdere verwijdering bevorderen.
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6. Onderzoekthema's

De biomechanika-adviesgroep heeft nagedacht over thema's waarop een innova
tiegericht onderzoekprogramma gestruktureerd kan worden. Als bepalende krite
ria hiervoor gelden: steunen op kwalitatief goed onderzoek binnen Nederland;
waarbij ontwikkelingen vertaalbaar worden geacht naar industriele innovaties;
waarop ekstra stimulering kan leiden tot diffusie van kennis op middellange
termijn.

Besloten werd tot een beperking op een viertal thema's. Vit vele suggesties zijn
de volgende thema's als bijzonder kansrijk aangemerkt:
1. Biomechanische modellen en kennissystemen
2. Biomechanische evaluatie-methoden en -apparatuur
3. Implantaten en chirurgische hulpmiddelen
4. Exteme hulpmiddelen voor biomechanische systemen en processen.

Deze thema's worden in de volgende paragrafen nader besproken.

7. Biomechanische modellen en kennissystemen

Op het gebied van de biomechanika vindt in Nederland relatief veel fundamen
teel onderzoek plaats. Dit is primair gericht op inzichtverwerving in biomedische
objekten met mechanica-karakteristieken. Nieuwe kennis ontstaat hierbij in de
vorm van komputermodellen.

Deze kennisvorm is praktisch niet toegankelijk zonder biomechanische expertise.
Toch is deze kennis interessant voor een veelheid aan medische en para
medische beroepen, alsmede voor ondememingen met bijpassende produkten.

Het toegankelijk maken van deze fundamentele kennisvormen voor gebruikers
groepen wordt een vruchtbaar thema geacht voor een IOP-biomechanika.

Het betreft hier de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke kennissystemen in
staat om het vraag-en-antwoord-spel, specifiek per gebruikersgroep, te transfor
meren naar de kennisinhoud van zulk een fundamenteel biomechanika-model.

Zulke kennissystemen moeten toepassing kunnen vinden voor onderwijs en in
struktiedoeleinden. Men moet ze kunnen gebruiken bij diagnostiek en voorberei
ding van medische behandelingen, alsmede bij evaluatie van behandelingen. Ze
zouden toepassing moeten kunnen vinden bij arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.
Applikaties voor sport en sportgeneeskunde bieden hiervoor eveneens een in
teressant afzetgebied.

Voorbeelden van konkrete onderwerpen, voor dit soort simulatiemodellen zijn:
het bewegingsapparaat, het kniegewricht, de schoudergordel, botremodelering
rond implantaten, de wervelkolom, tussenwervelschijf, dekubitus, botsingsfeno
menen, stromingsverschijnselen in grote vaten. Dit zijn voorbeelden van enkele
onderwerpen die kunnen steunen op kwalitatief hoogstaand onderzoek binnen
Nederland.
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ledere ontwikkeling van zulk een kennissysteem vraagt om integratie van des
kundigheden op biomechanika, gebruikersexpertise, en informatica. Als passende
tak van industrieen zal men hierbij primair moeten denken aan "software
houses" met ervaring in kennissystemen. De eerder genoemde bedrijven aktief in
de biomechanikasfeer, vormen op zich ook een markt voor dit soort produkten.
Hierrnee kan de kennisinhoud van deze MT-ondernemingen indirekt worden
versterkt, hetgeen een belangrijke doelstelling van deze lOP dient te zijn. Suk
sesvolle realisatie zal ook bijdragen aan de biomechanikakennis in de bijpas
sende sektoren van de gezondheidszorg.

Op het gebied van de biomechanika neemt Nederland een vooraanstaande
plaats in. Voor geslaagde ontwikkelingen op dit thema mag zeker een mondiale
interesse worden verwacht.

8. Biomechanische evaluatiemethoden en -apparatuur

Het meten en evalueren van biomechanische aspekten van lichaamsfunkties is
een komplex probleem. Methoden en apparatuur moeten ontwikkeld worden en
bruikbaar gemaakt voor min of meer routinematig gebruik in instellingen voor
gezondheidszorg. In de researchlaboratoria zijn vaak prototypen aanwezig, die
daar gebruikt worden voor de toetsing van modellen, maar die als zodanig voor
de praktijk nog te komplex of gevoelig zijn.

Enkele konkrete voorbeelden ter illustratie zijn: systemen voor funktionele eva
luatie van het bewegingsapparaat (voor orthopedie, revalidatie, sport); rontgen
stereofotogrammetrie voor kinematische studies, knie-laxiteitstesters voor knie
bandlaesies (sportgeneeskunde, traumatologie, orthopedie, fysiotherapie), een
systeem voor rek-distributiemetingen; testsystemen voor knie-, enkel-, heup- en
armfunkties (revalidatie, fysiotherapie), schatten van materiaalparameters, ultra
geluid-snelheidsmeetmethoden.

Voor soorten produkten die hieruit kunnen ontstaan is een industrieel draagvlak
aanwezig. De marktsegmenten hiervoor zijn herkenbaar. Bij wezenlijke nieuw
heid behoort export tot de mogelijkheden. Een interessante nieuwe markt kan
mogelijk ontstaan via de trend van meer zorg nemen voor de eigen gezondheid,
met daarbij passende systemen voor biofeedback, meten en evalueren, etc. Het
groeiend aantal sportscholen is hier bijvoorbeeld een teken van en vormt moge
lijk ook een interessante nieuwe markt op zich.

9. Implantaten en chirurgische hulpmiddelen

Implantaten vereisen speciale aandacht La.v. de biokompatibiliteit. Bijzonder
aandacht hiervoor is het specialisme van onderzoekers op het gebied van bio
materialen. Op dit gebied is veel in beweging. Een reeks van nieuwe materialen
komt in toepassing: polymeren, keramische materialen, typen glas, nieuwe kom
posieten. Ook het aantal toepassingen groeit sterk: implanteerbaar hart, -bloed
vaten, kunsthuid, bot- en gewrichtsimplantaten, implanteerbare systemen voor
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gereguleerde afgifte van farmaca. Op het gebied van biomaterialen opereert een
specifieke tak van industriele ondernemingen.

Veel implantaten vereisen gei"ntegreerde aandacht voor krachten, vormoptimali
satie en materiaaleigenschappen, met biokompatibiliteit uiteraard als een van de
belangrijkste eigenschappen. Dit soort implantaten vraagt om passende bio
mechanische aandacht. Hierbij wordt een doelmatige samenwerking tussen bio
mechanika en biomaterialen bijzonder vruchtbaar geacht. Mogelijk zal een lOP
op dit soort integraties ook dienen te streven naar industriele netwerken die als
geheel ook deze beide soorten expertise kunnen dekken.

Biomechanika-groepen in Nederland zijn allangere tijd aktief op gebieden als
gewrichtsprothesen, hartklepprothesen, wervelkolomimplantaten. De kennis op
deze onderwerpen staat op een hoog nivo. Naast de direkte aandacht voor de
implantaten omvat dit onderzoek-koncentraat ook aandacht voor chirurgische
methoden, fixatietechnieken, hulpmiddelen voor chirurgische handelingen, etc.

De biomechanika-adviesgroep acht dit een kansrijk thema. Projekten moeten
kunnen bijdragen aan kennistransfer naar bedrijven met een draagvlak voor
implantaten en chirurgische hulpmiddelen.

10. Externe hulpmiddelen voor biomechanische Iichaamsfunkties

Naast de interne systemen schenkt het biomechanika-onderzoek aandacht aan
externe hulpmiddelen voor biomechanische lichaamsfunkties.
Deze hulpmiddelen worden gevormd door een hele reeks van produkten zoals
prothesen, orthesen, schoeisel, revalidatiesystemen, transporthulpmiddelen. Op
dit thema opereren vele industriele ondernemingen.

Er bestaat veel internationale konkurrentie. De kwaliteit en doelmatigheid van
de produkten spelen dan een ekstra belangrijke rol. Op het gebied van de bio
mechanika kan onderzoek van het gebruik bijdragen leveren aan het ontwerpen
van betere produkten.

Veel biomechanika-kennis vindt een weg via de ergonomie naar specifikaties
voor een reeks van gebruiksgoederen in relatie tot biomechanische lichaams
funkties. Biomechanika kan inzicht geven in hoe gebruiksgoederen ook geschikt
blijven voor individuen met verminderde funkties (b.v. ouderen). Analyse van de
voorstellen tot verbetering van fysieke arbeidsomstandigheden kan het in
dustriele proces als zodanig verbeteren. Wezenlijk nieuwe bijdragen aan deze
kennisdiffusie wordt ook belangrijk geacht binnen dit thema.

Stimulering van dit type van toegepast onderzoek wordt als een zinvol vierde
thema beschouwd voor een biomechanika-stimuleringsprogramma ter versterking
van industriele aktiviteiten.
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11. Konklusies

1. Er bestaat een omvangrijke kapaciteit aan wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de biomechanika (bijna 1/3 van aIle MT-onderzoek) (STIPT-rap
port Biomechanika).

2. Er bestaan een aantal deelgebieden waarop meer samenwerking tussen ken
niscentra en ondernemingen kansrijk wordt geacht voor innovatieprocessen.
Als bijzonder kansrijke thema's worden aangemerkt:
- Biomechanische modellen en kennissystemen (par. 7)
- Biomechanische evaluatie-methoden en -apparatuur (par. 8)
- Implantaten en chirurgische hulpmiddelen (par. 9)
- Externe hulpmiddelen voor biomechanische systemen en processen (par. 10).

3. Over het algemeen is de industriele benutting van de universitaire biomecha
nikakennis en -kunde nog gering. Kultuurverschillen zijn groot en doen ver
wachten dat het bevorderen van effektieve interakties tussen onderzoekcentra
en ondernemingen gerichte stimulering behoeft.

4. De diversiteit in ondernemingen en de verschillen in kennis-nivo bij bedrijven
enerzijds en anderzijds de grote breedte in het biomechanika-onderzoek vra
gen om het bevorderen van kennis-transfer in segmenten/branches (par. 2-3
en par. 5).

5. Bij het nadenken over een MT-stimuleringsprogramma verdient het aan
beveling om de relatie tussen biomechanika en biomaterialen mede in be
schouwing te nemen.

6. De wetenschapsdynamika op het gebied van de biomechanika is groot (par.
4). Het Nederlandse onderzoek staat op een hoog peil. Het gebied biedt
interessante mogelijkheden voor industriele innovaties.
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