
Hartkleppen en kunstaderen, gemaakt van maisbladeren. 
Flinterdunne draadjes van paardenbloem die medicijnen 
op elke gewenste plek in het lichaam loslaten. Science 
fi ction? Niet lang meer. In het nieuwe instituut AMIBM 
op Chemelot wordt intensief gesleuteld aan de nieuwste 
generatie biomaterialen die de gezondheidszorg op een 
hoger plan brengt.

AMIBM maakt medische materialen uit planten 

Aachen Maastricht Institute for Biobased 
Materials  zo luidt voluit de naam, 
meestal afgekort tot AMIBM. “Een 
uniek instituut,” zegt professor Stefan 
Jockenhövel van het Institut für Textil-
technik Aachen (ITA), één van de groot-
ste onderzoeksinstituten van de  RWTH 
in Aken. Onderzoekers en professoren 
van twee universiteiten, artsen van 
twee academische ziekenhuizen en het 
bedrijfsleven uit Nederland en Duits-
land ontwikkelen hier in Sittard-Geleen 
nieuwe materialen uit biologische 
grondsto�en. “Planten en bloemen 
vormen de basis voor nieuwe vezels 
waarmee vervangende lichaamsdelen 
gemaakt worden. Vaten, kleppen, ge-
wrichten. Een revolutie? Misschien. Een 
evolutie zeker.”

Sterker
Hartkleppen of (slag)aders vervangen, 
is in de huidige chirurgie niets bijzon-
ders meer. Probleem is echter vaak dat 
het materiaal door het lichaam wordt 
afgestoten of op de lange termijn slijt. 
“Biologisch materiaal is sterker dan 
plastic of metaal,” zegt Stefan Jocken-
hövel. “Flexibeler ook. Daarnaast heeft 
het specifi eke eigenschappen die beter 
passen bij het menselijk lichaam.”
De Duits-Nederlandse samenwerking 
op Chemelot krijgt steeds meer vorm. 
Zeker bij de opbouw van het internatio-
naal centrum voor de ontwikkeling van 
nieuwe materialen is de expertise van 
het ITA meer dan welkom. Het instituut 
is toonaangevend in het ontwikkelen van 
materialen en werkt samen met en voor 

grote opdrachtgevers uit de automotive, 
luchtvaart en de medische sector. “We 
maken draden uit vezels van onder 
meer katoen en polymeren,” legt Stefan 
Jockenhövel uit tijdens een rondleiding 
door de laboratoria en testfabrieken. 
“Een deel van onze uitvindingen wordt 
toegepast in de industrie, een ander deel 
in de medische sector. Zo wordt katoen 
gebruikt voor de bekleding van stents. 
Hartkleppen zijn gemaakt van kunststof.”

Draden
Nieuwe stap is het gebruik van biolo-
gisch materiaal en daarvoor zoekt ITA 
graag aansluiting bij de Limburgse 
campussen. “Onze Limburgse collega’s 
verrichten op dit gebied baanbrekend 
werk. Vandaar dat we graag instappen in 
AMIBM. We gaan een productielijn bou-
wen die draden maakt van plantaardig 
materiaal. In die draden kunnen medicij-
nen verwerkt worden. Via de bloedvaten 
worden de draden met medicijnen naar 
elke gewenste plek in het lichaam 
gestuurd. Het bestrijden van tumoren 
of ontstekingen wordt zo e�ectiever. 
Normaal gesproken is dat haast 
onmogelijk met kunststof of metaal 
omdat je dat moet smelten en daarmee 

de medicijnen kapot maakt. Met bio-
grondsto�en is verhitting niet nodig.”

Banen
AMIBM ontvangt jaarlijks 900.000 euro 
uit verschillende bronnen waaronder 
Universiteit Maastricht en RWTH. Bin-
nen enkele jaren moet die investering 
op Chemelot minstens 65 vaste banen 
opleveren en worden er jaarlijks 120 
studenten geschoold. Volgens Stefan 
Jockenhövel zijn dat nog bescheiden 
verwachtingen. “De markt voor biomate-
rialen is enorm. Ik denk dat veel nieuwe 
bedrijven ontstaan én dat er buitenlandse 
ondernemingen hier neerstrijken.”

   www.amibm.org
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