
Met elf mensen inclusief oprichter en eigenaar Maikel Beerens is Xilloc een kleine 
onderneming. Maar medisch specialisten uit heel Europa weten het bedrijf, dat op de 
Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen gevestigd is, feilloos te vinden. 

‘Omdat wij de allerbeste 
implantaten maken’
Op tafel ligt een kopie van een menselijke 
schedel met aan de zijkant een gapend 
gat. Ernaast een plaatje dat precies in het 
gat past. “Op de tiende millimeter”, zegt 
Maikel Beerens. “Als mensen ons vragen 
wat we doen, dan is dit het antwoord. 
We maken onder meer implantaten die 
skeletdelen in het menselijk lichaam 
vervangen. We zijn begonnen met deze 
schedelimplantaten. Nu leveren we ook 
kaken, schouderbladen, polsen en een 
verlengstukje waaraan mensen na een 
beenamputatie de prothese kunnen 
vastklikken. Momenteel zijn we bezig met 
vijf nieuwe producten. In principe is elk 
deel van het skelet vervangbaar.”

Het eerste schedelimplantaat 
presenteerde Xilloc al jaren geleden. 
“Ik heb bij Maastricht Instruments 
van het Maastricht UMC mijn 
afstudeerstage gedaan op het gebied 
van de implantologie”, zegt de geboren 
Brabander. “Toen bleek dat er nergens 
een commercieel bedrijf was waar je een 
implantaat van kunststof kon bestellen. 
Ik heb vervolgens de stoute schoenen 

aangetrokken en ben Xilloc gestart als 
spin-of van de universiteit.”

Exact
De start was niet gemakkelijk, zeker 
omdat er in de wijde omgeving geen 
3D-printer te vinden was. “En die is wel 
noodzakelijk, want door te printen kun 
je een implantaat exact passend maken. 
Het principe is eenvoudig. Een medisch 
specialist levert ons een scan die we 
vertalen naar een digitaal ontwerp voor 
een implantaat. Dat wordt vervolgens in 
de printer gemaakt. Hiervoor moesten 
we dus voorheen naar het buitenland.”

Nu is dat anders. Xilloc was één van de 
oprichters van het 3D-printercentrum 
op de Brightlands Chemelot Campus 
in Sittard-Geleen. “Eén van de meest 
geavanceerde printcenters van West-
Europa en voor ons de belangrijkste 
reden om te verhuizen. Een open center 
met hoogopgeleide kenniswerkers 
en vakmensen die vooroplopen in 
3D-printing. Ondernemers kunnen er 
terecht voor tests of productie. Er staan 

vijf printers die metaal of kunststof 
verwerken.”

Markten
Xilloc is op meerdere markten 
actief. “We werken bijvoorbeeld ook 
voor de automotive, aerospace en 
machinefabrieken. 3D-printing gaat in de 
toekomst een steeds grotere rol spelen. 
Met de printers kun je heel ingewikkelde 
onderdelen maken die met andere 
technieken onmogelijk zijn. Ooit gaat men 
complete organen voor de mens printen. 
Of mobiele telefoons. Dat gaat nog wel 
decennia duren, maar als Xilloc lopen we 
voorop. We zijn voortdurend bezig met 
nieuwe producten en op korte termijn 
maken we de oversteek naar Amerika. 
In de medische wereld zijn we leidend. 
We zullen ook groeien in mensen, maar 
3D-printing is een geautomatiseerd 
proces. Goed beschouwd zijn we een 
internetwinkel waar je bijvoorbeeld een 
geprint implantaat of een spruitstuk kunt 
bestellen. Maar dan wel het allerbeste en 
home-made.”
 www.xilloc.com
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