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1. Inleiding  
Slechts 5 tot 15 procent van de wereldwijde geamputeerden heeft toegang tot een 

geschikte prothese. Dit probleem is nog significanter in ontwikkelingslanden, waar het tekort 

aan bestaande infrastructuur en kennis ervoor zorgt dat een grote meerderheid niet volledig 

bij kan dragen aan de maatschappij.  

In Indonesie is dit een drastisch probleem, er zijn hier zo’n 1,5 miljoen mensen met behoefte 

aan een prothese of orthose. Op het eiland Lombok in Indonesië is het gemiddelde inkomen 

de grootste reden dat de bevolking geen toegang heeft tot een prothese. Het is onmogelijk 

om met een inkomen van rond de 90 Euro een prothese te betalen die 1200 Euro kost, en dit 

in een land waar een zorgverzekering geen gegeven is, en er naar schatting 13,500 mensen 

op het eiland een prothese nodig hebben.  

De toegang tot een beenprothese kan een wereld van verschil maken, de gebruiker krijgt 

door de nieuwe mobiliteit de kans om mee te doen in de maatschappij, werk te vinden en 

de sociale kring uit te breiden, met als gevolg een verbeterde lichamelijke en mentale 

gezondheid.  

De huidige productiemethode op Lombok is niet alleen duur, maar kost ook nog eens enorm 

veel tijd. Zo kan een arts vaak weken bezig zijn met het maken van de prothese, waardoor er 

relatief weinig patiënten tegelijkertijd geholpen kunnen worden. Er zijn op Lombok maar een 

gering aantal paramedische medici, het is dan ook van belang dat zij zo veel mogelijk 

patiënten kunnen helpen.  

Door het huidige productieproces te verbeteren door middel van 3D printen, kan de 

productietijd drastisch worden verlaagd. Deze techniek wordt al toegepast voor 

armprotheses, maar er is momenteel nog geen betaalbare oplossing voor het produceren 

van beenprotheses. Dit project veronderstelt dat dit met de huidige technologie mogelijk is, 

en het doel is dan ook om dit te realiseren. 3D printen biedt een klimaatvriendelijk alternatief, 

met minder afvalproducten en een lagere ecologische voetafdruk. Toch bevindt de 

belangrijkste winst zich in de kosten. Het doel is om een prothese te produceren van onder 

de 50 Euro, die wel comfortabel en betrouwbaar is. Door deze goedkope productiemethode 

en de juiste materiaalkeuzes is dit mogelijk, en de huidige staat van de persoonlijk 

ontwikkelde 3D printer is een indicatie dat het mogelijk zal zijn een hoogwaardig product aan 

te bieden tegen een lage prijs. 

Het Legs for Lombok project is in November 2020 gestart als onderzoeksproject, en er zijn veel 

technologische successen geboekt, waaronder het ontwikkelen van de 3D printer en de 

bijbehorende software. In samenwerking met de stichting Vrienden Van Lombok (VLOK) zal 

de eerste 3D printer in de zomer van 2022 in Mataram worden geïnstalleerd. Door lokale 

medici op te leiden in het gebruik van de printer en bijbehorende onderbeenprotheses zullen 

de lokale geamputeerden met een laag inkomen geholpen worden aan een beter bestaan. 

In de huidige periode wordt het eerste prototype van de prothese ontwikkeld, in deze 

aanvraag verzoek ik ___ tot financiering van de realisatie van de prothese, en de 

implementatie van het project op Lombok. Dit bedraagt de verwachte onderzoekskosten, 

de kosten van de 3D printer die op Lombok wordt geplaatst, en de bijkomende  

transportkosten. Ook is het van belang om de eerste patiënten in de periode van juli tot 

december 2022 te ondersteunen in de financiële lasten van de aankoop van de prothese, 

waaronder de materiaal- en vervoerskosten. Deze steun zou ervoor zorgen dat het project 

met succes afgerond en geïmplementeerd kan worden, om zo zo veel mogelijk 

geamputeerden op Lombok te kunnen helpen.  

  



2. Project definitie  

2.1 Projectdoelstelling 
Het Doel van het project is om het tekort aan toegang tot onderbeenprotheses op Lombok 

aan te pakken, gericht op het armste deel van de bevolking, door in de zomer van 2022 de 

medewerkers van een lokaal ziekenhuis op te leiden tot het gebruik van een 3D printer voor 

het produceren van de ontworpen onderbeenprothese.  

2.2 Beoogd resultaat 
Het is hier van belang om het uiteindelijke resultaat (de 3D printer en bijbehorende 

productiemethode en eindproduct) over te dragen aan de lokale experts, zodat dit project 

over de lange termijn onafhankelijk kan functioneren. Het project is geslaagd indien er aan 

het einde van de periode een functionerende 3D printer in een ziekenhuis op Lombok 

terecht komt, waar de lokale medici onderbeenprotheses mee kunnen produceren. Hoewel 

het plan is om hier in juli 2022 heen te reizen om dit uit te voeren, is het project ook geslaagd 

als het project online uitgevoerd wordt in verband met het coronavirus. In dit geval wordt de 

printer per pakketpost opgestuurd en de educatie via video uitgevoerd.  

De prioriteit is dat de prothese betaalbaar is, waarbij het doel is dat de kosten per product 

onder de 50 Euro blijven. Deze moet wel comfortabel en duurzaam zijn, en niet tot medische 

klachten zorgen tijdens gebruik. Het streven is dat de prothese minimaal een jaar meegaat, 

deze zal dan ook van tevoren in detail getest en beoordeeld worden, voor het vertrek naar 

Lombok.  

2.3 Scope 
Dit project is in de eerste instantie een proof of concept, waarbij er rekening wordt gehouden 

dat het eindproduct nog niet optimaal in gebruik is. Door het in de lokale context in 

Indonesië in te voeren is er de mogelijkheid om te onderzoeken welke valkuilen er onstaan bij 

een technisch project binnen de ontwikkelingssamenwerking, en achteraf is er de 

mogelijkheid om het product te verbeteren en het proces te stroomlijnen om het vervolgens 

als realistisch product op de markt te brengen. Dit valt echter buiten de scope van het 

project binnen de universiteit. In de aanloop van het project is er ook gekeken naar de 

mogelijkheden om het proces circulair te maken door de protheses te recyclen, en hoewel 

hier realistische mogelijkheden in zijn valt dit buiten de scope van het universiteitsproject 

omdat hier nog te veel onderzoek naar moet worden gedaan.  

Door de hulp van Nederlandse financiering kan de testfase mogelijk worden gemaakt, 

omdat de klanten en het ziekenhuis in de eerste instantie niet opdragen voor de kosten. Als 

het product en proces naar wens werken zou externe financiering in de toekomst niet meer 

nodig zijn, omdat zowel de 3D printer als de protheses ontworpen zijn om zo betaalbaar 

mogelijk te zijn voor de lokale bevolking.  

2.4 Stakeholders 
- Harry Peters, Oprichter Stichting VLOK 

Stichting VLOK is actief in Lombok op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, en zorgt er 

bij dit project voor dat de afspraken met het ziekenhuis vooraf worden opgesteld en er een 

lijst met patiënten wordt opgesteld.  

- Suci Anatasia, Ministerie van Volksgezondheid Jakarta 

Suci ondersteunt mij in het ontwerpen van de prothese door inzicht te geven in de 

Indonesische gebruiken en de medische kennis die vereist is. Als vakdocent van het ministerie 

van volksgezondheid heeft ze veel kennis over de ontwikkelingen in het vakgebied.  

- Arbi Ibrahim, P&O Arts in Mataram 

Arbi is een lokale prothesearts op Lombok, hij wil graag de uitvoerende kracht worden bij de 

implementatie 



- Gijs van Lent, Docent P&O Fontys 

Gijs ondersteunt het project door inzicht te geven in de Nederlandse methodes, en de 

benodigde kennis voor 3D scannen en het ontwerpen van een prothese. 

- Kiki Hendriks, Student P&O Fontys & testpersoon onderbeenprothese 

Kiki, een student van Gijs, heeft zelf een onderbeenprothese. Ze wil graag helpen als 

testpersoon voor de scanmethode en het eerste prototype. Omdat ze zelf P&O studeert kan 

ze daarbuiten helpen in het ontwerp. Er wordt nog gezocht naar een tweede testpersoon.  

- Herman Boiten, Oprichter Movable 

Herman Boiten heeft aangeboden om het eerste prototype tussentijds te beoordelen, ook 

kan het eind januari getest worden binnen zijn bedrijf, waar er al dergelijk onderzoek wordt 

gedaan naar het 3D printen van protheses.  

- Herman Ligtvoet, mechatronica ingenieur AkzoNobel 

Herman Ligtvoet ontwikkelt machines, waaronder 3D printers, voor AkzoNobel. Voor het 

ontwerp van de printer en de technische uitdagingen hiervan biedt hij mij hulp.  

- Henny Romijn, Associate Professor TU/e 

Henny is mijn master mentor en thesis begeleider, en is vanaf de start betrokkken geweest bij 

mijn project.  

2.5 Aanpak & Planning 
De volgende tabel geeft een overzicht van de inhoudelijke tijdsplanning van het project. 

Ook geeft het inzicht in de voorafgaande activiteiten. De periode waar de gevraagde 

financiering toepassing op heeft is gemarkeerd.  

November 2020 

tm Februari 2021 

In deze periode is de 3D printer ontwikkeld, ook is er gekeken naar de 

mogelijkheden tot het recyclen van de protheses, door gebrek aan tijd valt dit 

echter buiten de scope. Deze functioneert naar behoren maar wordt tot op 

heden nog verbeterd waar mogelijk.  

Maart 2020 tm 

Oktober 2021 

In deze periode is de focus gelegd op het opzetten van het netwerk dat nodig is 

voor het project. Zowel de connectie met de stichting VLOK, medische experts en 

de lokale stakeholders is gelegd en hierop zal worden voortgebouwd in de 

komende periodes.  

November 2021 

tm Feburari 2022 

(Huidig) 

Het onderzoek naar het ontwerp van de prothese is nu van gang. In 

samenwerking met Nederlandse patiënten en Nederlandse en Indonesische 

professionals wordt er gekeken naar de meest geschikte oplossing, gebaseerd op 

de bestaande kennis en vaardigheden in de lokale context, en de capaciteiten 

van de huidige 3D printer. In februari wordt het eerste prototype van de prothese 

op professionele wijze getest.  

Februari 2022 tm 

Juni 2022 

Deze periode betreft de laatste voorbereidingen voor het vertrek naar Lombok. 

Het is de bedoeling dat de printer en het prototype naar wens werken, zodat er 

kan worden gewerkt aan de voorbereidingen van het educatietraject. Dit zal 

bestaan uit zowel documentatie en handleidingen, als een voorbereid 

bijscholingsprogramma voor het bezoek aan het ziekenhuis op Mataram. De 

bestaande printer zal worden gerepliceerd en voorbereid voor het transport naar 

Lombok, waar deze permanent zal worden gehuisvest. Ook zal de lijst met 

patiënten in samenwerking met VLOK worden opgesteld, en zullen de definitieve 

afspraken met het ziekenhuis worden gemaakt. 

Juli 2022 Het vertrek naar Lombok voor het educatietraject en de overhandiging van de 

3D printer zal in deze periode plaatsvinden. Ik reis in deze tijd zelf af naar het 

ziekenhuis om hier over meerdere weken de lokale medici op te leiden, en te 

zorgen dat het project volledig wordt overgedragen. 

Toekomstbeeld Dit is het officiële eindpunt van het project, waarna de bevindingen zullen 

worden gedocumenteerd en er wordt gekeken naar de mogelijkheden die 

onstaan vanuit de nieuw opgedane kennis. Ik blijf wel verantwoordelijk voor de 

monitoring van het project, en zal via VLOK zorgen voor technische 

ondersteuning indien er problemen ontstaan. In de periode direct na het bezoek 

ben ik van plan om af te studeren met dit project als thesisonderwerp.   

 



3. Business Model & Budget

3.1 Business Model
In de volgende tabel vindt u een bondige

  

Business Model & Budget 

Business Model 
een bondige representatie van het businessmodelvan het businessmodel: 


