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3D-printing gaat onze toekomst veranderen. Nu al kunnen we 
thuis eenvoudige gebruiksvoorwerpen op de computer ont- 
werpen en uitprinten. Op termijn rollen complete maaltijden,  
huizen, machines en auto’s uit de machine. Zelfs menselijke  
organen zijn ‘gewoon’ te fabriceren. In het nieuwe 3D-labora- 
torium op Chemelot worden de mogelijkheden verkend.

Materialen bepalen succes 3D-printing 

3D-printing is een hype. Logisch. Voor 
nog geen 500 euro koop je op internet 
een printertje waarmee je zelf juwelen, 
een vaas of IPhone hoesje produceert. 
De printer wordt gevoed door draden van 
plastic of rubber die laagje voor laagje 
het ontwerp omzetten in een echt pro-
duct. Een leuk speeltje en weer eens  
wat anders dan de fotoprinter. Maar  
moet dat onze toekomst veranderen?

Onbegrensd
“Niet als het hierbij blijft,” zegt Ed Rous-
seau, werkzaam bij Chemelot Campus 
in Sittard-Geleen en nauw betrokken bij 
het in juni geopende laboratorium voor 
3D-print materialen. “3D-printing kent 
echter onbegrensde mogelijkheden.  
Er worden al ingewikkelde onderdelen 
voor vliegtuigmotoren mee gemaakt die 

met het traditionele spuitgieten of metaal- 
gieten onmogelijk zijn. En 3D-printing 
wordt al op grote schaal gebruikt bij de 
productie van hoortoestellen. Hoortoes- 
tellen moeten perfect in het oor passen. 
Met een driedimensionale scan wordt  
het oor gemeten en ontwerpsoftware 
print het apparaatje exact op maat.  
Ook in de tandheelkunde en tandtechniek 
zijn de eerste stappen gezet. Implantaten 
en kronen worden op maat gemaakt en 
in de toekomst tegelijk met opgekweekt 
tandvlees in de mond gezet. Onlangs 
is een complete schedel bij een mens 
geprint en geïmplanteerd. De ontwikke-
lingen gaan razendsnel.”

CHILL
De centra voor 3D-printing schieten als 
de spreekwoordelijke paddenstoelen uit 

de grond. Fablab in Maastricht bijvoor-
beeld experimenteert al een paar jaar 
met de bouw en gebruik van printers. 
Fablab is dan ook een van de partijen 
die samen met de Universiteit Maas-
tricht en Zuyd Hogeschool het laborato-
rium voor 3D-materialen op Chemelot 
op poten heeft gezet. Thuishaven van 
het lab is CHILL op Chemelot, de plek 
waar onderzoekers, kenniswerkers, 
docenten, studenten en bedrijfsleven 
nieuwe materialen ontwikkelen en  
testen. Die moeten hier vindingen doen  
die onze toekomst op zijn kop zetten.  
“Niet meteen de toepassingen,”  
corrigeert Ed Rousseau, “we gaan  
hier voornamelijk materialen voor  
3D-printing ontwikkelen en testen.  
Een geprint auto-onderdeel moet  
aan strenge eisen voldoen. 

Ooit zullen we die heupprothese of bot 
uit plantaardig materiaal wel kunnen 
printen. Maar hoe lang gaat dat mee? 
Dat vergt uitgebreid proberen en testen. 
Hier op Chemelot is alle expertise op 
het gebied van materialen verzameld. 
Het lag dus zeer voor de hand om hierbij 
aan te sluiten met een 3D-lab.”

Economisch
Ed Rousseau durft geen voorspellingen 
te doen over de economische impact 
van het 3D-laboratorium. “Op de korte 
termijn gaat het om een aantal studen-
ten en docenten en enkele extra kennis- 
werkers. Grote en kleine bedrijven kun-
nen hier terecht met onderzoeks- 
opdrachten. Op de lange termijn draagt 
dit lab bij aan de verdere ontwikkeling 
van Chemelot tot hét kenniscentrum  
van 3D printmaterialen.”

Onlangs is een 
complete schedel  
bij een mens geprint 
en geïmplanteerd.  
De ontwikkelingen 
gaan razendsnel
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Ed Rousseau in het 3D-printinglab op Chemelot.


