
Stage opdracht Industrieel Ontwerpen  
Ontwikkeling van een single-use KneeReviver 
 
De opdracht richt zich op de doorontwikkeling van de KneeReviver om 
de kniedistractie behandeling wereldwijd op te kunnen schalen. De 
opdracht is technisch, ergonomisch en medisch van aard. 
 
Inleiding 
Een pijnlijke knieslijtage of artrose wordt in de loop van de tijd steeds 
erger. Genezing is nog steeds niet mogelijk. De gebruikelijke 
behandeling, ook op jonge leeftijd is een chirurgisch vervanging van de 
knie door een totale knieprothese. Het bovenbeen gedeelte wordt 
vervangen door een metalen deel, het onderbeen gedeelte door een 
kunststof gedeelte. Vooral bij patiënten onder de leeftijd van 65 jaar 
kan de prothese vroegtijdig slijten of loslaten waarna een dure 
revisieprothese nodig is met helaas vaak complicaties en veel minder 
goede resultaten. Uitstel van de knieprothese tot boven de leeftijd van 
65 jaar is daarom zeer wenselijk. Dit blijkt mogelijk met een 
“kniedistractie”. Met deze behandeling wordt het kniegewricht 5 mm 
uit elkaar getrokken gedurende 6 weken met behulp van twee externe 
fixateurs ‘de KneeReviver’. Na verwijdering van de externe fixateurs 
blijkt het metabolisme om onbekende redenen te veranderen 
waardoor de patiënten jarenlang minder pijn voelen, beter kunnen 
functioneren met in veel gevallen ook aanmaak van kraakbeen. 
Hierdoor kan de knieprothese jarenlang worden uitgesteld.  
 
Probleemstelling 
De aanleiding voor deze opdracht is dat het huidige produktontwerp van de KneeReviver een 
wereldwijde opschaling in de weg staat. Bij de ontwikkeling van de KneeReviver was het 
essentieel om dezelfde mechanische eigenschappen te hebben als het ‘proof-of-concept’ 
waarmee eerste klinische data zijn verzameld. Hierdoor heeft de KneeReviver eigenschappen 
die niet noodzakelijk zijn voor kniedistractie en moet de KneeReviver vanwege de hoge prijs 
hergebruikt worden. Dit vraagt een omvattend logistiek proces en vormt een belemmering 
voor brede implementatie in de reguliere zorg.  
 
Doel 
De ‘KneeReviver 2.0’ ontwikkelen die eenmalig te gebruiken is. Hierbij is de 
gebruiksvriendelijkheid voor alle gebruikers van belang, omdat de KneeReviver zich met 
gebruiksvriendelijkheid onderscheidt van bestaande externe fixateurs. Om eenmalig gebruik 
mogelijk te maken moeten de kosten sterk gereduceerd worden. Met de single-use 
KneeReviver wordt het mogelijk om de KneeReviver in de reguliere wereldwijde zorg te 
implementeren.  
 
Opdracht 
Ontwerp in samenwerking met gebruikers zoals chirurgen, patiënten, OK assistenten en de 
sterilisatie verantwoordelijke, een single-use KneeRevier: 
1. Analyseer het krachtenpatroon wat de KneeReviver aan moet kunnen. 



2. Maak een concept ontwerp op papier voorzien van calculaties die de mechanische 
haalbaarheid en produceerbaarheid aantonen.  

3. Maak een ‘proof of concept’ waarmee je de gebruiksvriendelijkheid/belastbaarheid test. 
4. Maak een kostprijscalculatie waarmee je de economische haalbaarheid aantoont.  
 
Beoogde resultaten 
1. Een single-use KneeReviver getest door gebruikers. 
2. Technische tekeningen 
3. Proof of concept 
4. Onderbouwing van de haalbaarheid middels calculaties 
Het resultaat van de opdracht is de input voor de engineeringsfase. Deze kan dan opgestart 
worden in combinatie met een validatietraject wat noodzakelijk is voor de CE certificering.  
 
De stage duurt 9 maanden 
Startdatum 1 september 2020 (of eerder indien gewenst) 
De begeleiding wordt gedaan door de afdeling Orthopedie van het UMC Utrecht en 
ArthroSave. 
 
 
 
 


