
  

Hij komt eraan: een kunststof meniscus die het slijten van vele tienduizenden kniegewrichten moet voorkomen.  
Bedacht en ontwikkeld in Sittard-Geleen, door het gesponsorde onderzoeksprogramma Bio Medical Materials (BMM),  
met een belangrijke bijdrage van DSM Biomedical. 

De kunstmeniscus komt eraan
Een kapotte meniscus is vaak het begin 
van een lange lijdensweg. Het kniege-
wricht kan namelijk niet lang zonder de 
meniscus functioneren. De meniscus 
werkt als bumper tussen de botten en 
beschermt de kraakbeenlagen tegen 
overmatige belasting. Bij ernstige 
beschadiging van de meniscus was 
verwijderen daarvan lange tijd de enige 
oplossing. 

Slijtage
Maar zonder meniscus ontstaat na ver-
loop van tijd een grote kans op slijtage 
van het kraakbeen, waardoor bewegen 
steeds lastiger en pijnlijker wordt. In veel 
gevallen is vervanging van het complete 
kniegewricht dan de enige oplossing. Dat 
is een gecompliceerde en kostbare in-
greep met een maandenlange gang naar 
de fysiotherapeut als nasleep. 

“De kapotte meniscus vervangen, kan 
slijtage en al dat leed voorkomen,” 
zegt Detlef Schumann, namens DSM 
Biomedical en als program manager 
betrokken bij het project Trammpolin 
van BMM. “Het is ons nu gelukt om een 

meniscus te ontwikkelen met soort-
gelijke eigenschappen als natuurlijk 
kraakbeen. Heel sterk, buigzaam en 
duurzaam. Meerdere medische bedrij-
ven in Europa hebben er al interesse 
voor getoond.” 

Trammpolin is een van de projecten 
van het BMM programma dat in 2010 
met negentig miljoen euro subsidie is 
begonnen en is gevestigd op Chemelot, 
in Sittard-Geleen. Via allerlei dwarsver-
banden werken zo’n 400 onderzoekers 
en 50 kennisinstellingen uit Nederland 
samen met het bedrijfsleven aan de 
ontwikkeling van biomaterialen voor 
onder andere hartkleppen, stents en 
implantaten. 

Bionate
Ruim drie jaar na de oprichting worden 
de eerste resultaten van de BMM pro-
jecten zichtbaar. Beste voorbeeld tot nog 
toe is de kunstmeniscus. “Basis is het 
materiaal Bionate®, geproduceerd door 
DSM Biomedical in de Verenigde Sta-
ten,” zegt Jac Koenen, concept develop-
ment manager bij DSM Biomedical. “Dit 

materiaal wordt al meer dan twintig jaar 
gebruikt in verschillende implantaten 
en katheters. Samen met het Radboud 
Ziekenhuis in Nijmegen, de universitei-
ten van Groningen en Eindhoven en nog 
enkele partners hebben we onderzocht 
of er een meniscus van te maken is. De 
testresultaten in het lab en met dieren 
zijn overduidelijk positief. De specialis-
ten van het Radboud zijn enthousiast.”

Kleine ingreep
Detlef Schumann knikt. “Een meniscus 
vervangen met de nieuwe technolo-
gie wordt een kleinere ingreep dan de 
huidige oplossingen. Wij denken dat 
tienduizenden totale knievervangingen 
hiermee overbodig worden. Dat scheelt 
natuurlijk veel geld. Bovendien is er 
minder werkverzuim en kunnen mensen 
veel langer blijven sporten en bewegen. 
Allemaal winst."

Vijf jaar
Toch gaat het nog minstens vijf jaar 
duren voordat de chirurg de kunst- 
meniscus kan gebruiken, meent  
Jac Koenen. “Certificering is een  
lang traject, de regels zijn zeer streng.  
Een orthopedisch bedrijf moet  
bereid zijn om te investeren in klinische 
testen met mensen. Daarna volgt nog 
de discussie met verzekeraars over ver-
goeding. Dat kost allemaal tijd. Uitein-
delijk verwachten we wel dat het lukt. 
Dit is immers een vinding waarmee veel 
menselijk leed en geld wordt bespaard.”
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