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Inleiding	  
Als	  opdracht	  voor	  het	  afronden	  van	  het	  bachelor	  onderzoek	  was	  één	  van	  de	  opdrachten	  
een	  nieuw	  instrument	  of	  methode	  bedenken	  om	  het	  femur	  loodrecht	  ten	  opzichte	  van	  de	  
midden	  as	  door	  te	  zagen.	  Dit	  zodat	  een	  osseointegratie	  prothese	  optimaal	  zou	  
functioneren.	  In	  het	  scriptie	  gedeelte	  van	  het	  onderzoek	  is	  de	  analysefase	  doorlopen	  van	  
dit	  project.	  In	  de	  analyse-‐fase	  is	  onderzocht	  wat	  precies	  het	  probleem	  is	  en	  wie	  er	  belang	  
bij	  hebben	  dat	  dit	  opgelost	  wordt.	  Verder	  is	  er	  in	  kaart	  gebracht	  wat	  het	  doel	  is	  van	  het	  
ontwerp	  en	  aan	  welke	  eisen	  en	  wensen	  het	  geacht	  is	  te	  voldoen.	  Door	  de	  analyse-‐fase	  is	  
het	  duidelijk	  geworden	  waar	  er	  in	  de	  synthese	  fases	  aan	  voldaan	  moet	  worden	  en	  
hierdoor	  kunnen	  deze	  fases	  eenvoudiger	  doorlopen	  worden.	  	  
	  
Tijdens	  dit	  bachelor	  onderzoek	  wordt	  het	  ontwerp	  proces	  beschreven	  vanaf	  het	  
brainstormen	  tot	  aan	  het	  final	  concept.	  Het	  final	  concept,	  de	  MillDrill,	  wordt	  volledig	  
uitgewerkt	  zodat	  het	  duidelijk	  is	  hoe	  deze	  functioneert	  en	  wat	  voor	  een	  kosten	  en	  
risico’s	  deze	  met	  zich	  meebrengt.	  De	  MillDrill	  is	  ontwikkeld	  onder	  de	  begeleiding	  van	  
Herman	  Kuis	  en	  met	  hulp	  van	  orthopedisch	  chirurg	  Paul	  Jutte.	  	  
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Synthesefase	  I	  
In	  de	  synthesefase	  I	  wordt	  het	  probleem	  in	  sub	  functies	  onderverdeeld.	  Voor	  elke	  sub	  
functie	  wordt	  een	  oplossing	  voor	  het	  probleem	  bedacht.	  Er	  worden	  zo	  veel	  mogelijk	  
ideeën	  bedacht	  zodat	  elke	  oplossing	  overwogen	  wordt.	  Na	  Synthesefase	  I	  moeten	  er	  3	  
pre-‐concepten	  overblijven.	  
	  
Morfologisch	  schema	  	  
In	  het	  morfologisch	  schema	  zijn	  de	  product	  functies	  weergegeven	  van	  de	  functie	  analyse.	  
Door	  middel	  van	  verschillende	  functies	  te	  combineren	  zijn	  pre-‐concepten	  eenvoudig	  te	  
genereren.	  	  
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Figuur	  1.	  Morphological	  schema	  

	  

Pre-‐concepten	  
Na	  een	  aantal	  brainstorm	  momenten	  zijn	  de	  volgende	  pre-‐concepten	  bedacht.	  
	  

• 1.Een	  zaag	  mal	  die	  na	  analyse	  van	  Röntgen	  en	  of	  MRI	  loodrecht	  op	  het	  bot	  
gefixeerd	  kan	  worden	  waarna	  een	  zaag	  hem	  loodrecht	  afzaagt.	  (koeling	  nodig)	  

	  

Figuur	  2.	  pre-‐concept	  1	  
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• 2.Een	  schuurmachine/	  vijlmachine	  waarvan	  een	  steel	  in	  het	  medulla	  ossium	  
geplaatst	  wordt	  en	  met	  een	  rond	  schuur	  vlak.	  Deze	  schuurt	  de	  op	  de	  traditionele	  
wijze	  afgezaagde	  femur	  in	  een	  loodrecht	  vlak	  t.o.v.	  dit	  medulla	  ossium	  en	  
daarmee	  ook	  de	  midden	  as	  van	  het	  femur.	  (koeling	  nodig)	  

	  

Figuur	  3.	  Pre-‐concept	  2	  

• 3.Een	  mobiele	  cirkelzaag	  waar	  van	  tevoren	  met	  laserlijnen	  de	  perfecte	  hoek	  
ingesteld	  kan	  worden.	  Daarna	  doet	  de	  cirkelzaag	  zijn	  werk.	  (koeling	  nodig)	  

	  

Figuur	  4.	  Pre-‐concept	  3	  

• 4.Door	  middel	  van	  een	  laser	  in	  de	  goede	  hoek	  het	  femur	  doorbranden	  

	  

Figuur	  5.	  Pre-‐concept	  4	  
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• 5.Guillotine	  achtig	  apparaat	  dat	  het	  been	  door	  snijdt.	  	  

	  

Figuur	  6.	  Pre-‐concept	  5	  

• 6.Een	  apparaat	  dat	  om	  het	  femur	  gefixeerd	  kan	  worden	  dat	  aan	  de	  binnenkant	  
zaagjes	  heeft.	  Het	  apparaat	  zaagt	  van	  buiten	  naar	  binnen	  toe	  rondom.	  (koeling	  
nodig)	  

	  

Figuur	  7.	  Pre-‐concept	  6	  

• 7.Een	  lintzaag	  die	  vanuit	  de	  juiste	  hoek	  het	  femur	  doorzaagt.	  (koeling	  nodig)	  

	  

Figuur	  8.	  Pre-‐concept	  7	  
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• 8.Decoupeerzaag	  die	  een	  van	  tevoren	  ingestelde	  correcte	  laserlijn	  volgt.	  (koeling	  

nodig)	  

	  

Figuur	  9.	  Pre-‐concept	  8	  

• 9.Kettingzaag	  die	  het	  femur	  in	  de	  goede	  hoek	  zaagt.	  (koeling	  nodig)	  

	  

Figuur	  10.	  Pre-‐concept	  9	  

• 10.Zandstraler	  om	  het	  femur	  door	  te	  snijden.	  (koeling	  nodig)	  

	  

Figuur	  11.	  Pre-‐concept	  10	  
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• 11.Een	  touw	  met	  ruw	  materiaal	  zoals	  een	  diamantdraad	  met	  handvaten	  aan	  de	  
uiteinden	  die	  via	  een	  mal	  het	  bot	  afzaagt	  (afschuurt)	  in	  de	  perfecte	  hoek	  
(draadzagen).	  Van	  tevoren	  is	  deze	  bepaald	  door	  röntgen	  en	  of	  MRI.	  Kan	  ook	  
aangesloten	  worden	  op	  een	  machine	  zodat	  er	  geen	  menselijke	  arbeid	  geleverd	  
hoeft	  te	  worden.	  (koeling	  nodig)	  

	  

Figuur	  12.	  Pre-‐concept	  11	  

• 12.Een	  boor	  die	  het	  medulla	  ossium	  ingebracht	  wordt	  die	  op	  een	  bepaald	  punt	  
een	  aantal	  losse	  “vleugel	  boortjes”	  heeft	  die	  normaal	  ingeklapt	  zijn.	  Op	  het	  punt	  
van	  rotatie	  zullen	  deze	  door	  de	  hoekversnelling	  langzaam	  uitklappen	  en	  van	  
binnenuit	  door	  het	  bot	  heen	  snijden.	  Denk	  aan	  een	  kantjesmaaier.	  Via	  een	  laser	  
wordt	  aangegeven	  waar	  het	  snijvlak	  zich	  bevindt.	  De	  steel	  die	  in	  het	  beenmerg	  zit	  
die	  roteert	  niet	  mee	  om	  teveel	  warmte	  te	  voorkomen.	  (koeling	  nodig)	  

	  

Figuur	  13.	  Pre-‐concept	  12	  

	  
	  
	  

	  



9	  
	  

• 13.Trommelrem	  zaag.	  Hetzelfde	  ontwerp	  als	  een	  trommelrem	  maar	  de	  
remschoenen	  worden	  vervangen	  door	  messen/zagen.	  Ook	  zit	  er	  een	  steel	  aan	  die	  
verschillende	  diameter	  kunnen	  hebben	  de	  het	  medulla	  ossium	  in	  gaan	  om	  de	  
loodrechte	  hoek	  van	  afzagen	  te	  garanderen.	  Deze	  steel	  beweegt	  niet	  mee	  om	  
warmte	  ontwikkeling	  te	  voorkomen.	  Het	  toerental	  wordt	  laag	  zodat	  er	  niet	  teveel	  
hitte	  ontstaat.	  De	  mate	  van	  uitzetting	  kan	  worden	  bepaald	  door	  een	  knijper	  of	  
knop	  op	  de	  boormachine.	  Op	  het	  moment	  dat	  er	  toch	  teveel	  warmte	  ontstaat	  dan	  
is	  er	  wel	  koeling	  nodig.	  	  

	  

Figuur	  14.	  Pre-‐concept	  13	  
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Pre-‐concept	  selectie	  
Als	  afsluiting	  van	  de	  Synthesefase	  I	  moeten	  de	  drie	  beste	  pre-‐concepten	  geselecteerd	  
worden.	  Dit	  wordt	  aan	  de	  hand	  gedaan	  van	  het	  bekijken	  van	  de	  eisen	  en	  hoe	  erg	  deze	  
overeen	  komen	  met	  de	  specificaties	  van	  de	  pre-‐concepten.	  Tijdens	  het	  analyseren	  zijn	  
cijfers	  tussen	  de	  1-‐10	  gegeven	  over	  hoe	  goed	  elk	  pre-‐concept	  de	  eis	  vervult.	  Aan	  elke	  eis	  
is	  een	  weegfactor	  toegekend.	  Na	  het	  scoren	  zijn	  de	  volgende	  drie	  pre-‐concepten	  door	  de	  
procedure	  heen	  gekomen:	  “de	  trommelrem	  zaag”,	  “de	  vleugel	  boor”	  en	  “de	  schuur/	  vijl	  
machine”	  zie	  Tabel	  1.	  Dit	  is	  vooral	  op	  basis	  van	  de	  kosten	  en	  de	  tijd	  van	  behandelen.	  
Alleen	  bij	  deze	  3	  pre-‐concepten	  is	  namelijk	  van	  tevoren	  geen	  extra	  analyse	  nodig	  in	  de	  
vorm	  van	  bijvoorbeeld	  MRI	  of	  Röntgen.	  Ook	  is	  bij	  deze	  pre-‐concepten	  de	  kans	  het	  
grootste	  dat	  het	  doel	  elke	  keer	  behaald	  wordt.	  Dit	  omdat	  het	  loodrecht	  afzagen	  van	  het	  
femur	  bij	  deze	  pre-‐concepten	  eenvoudiger	  te	  behalen	  is	  dan	  bij	  de	  andere	  pre-‐
concepten.	  	  
	  

	  
Tabel	  1.	  Beoordeling	  pre-‐concepten	  aan	  de	  hand	  van	  de	  eisen	  

Terugblik	  Synthesefase	  I	  
Tijdens	  synthesefase	  I	  zijn	  er	  vruchtbare	  pre-‐concepten	  bedacht.	  Een	  aantal	  daarvan	  
hebben	  potentie	  om	  een	  goed	  werkend	  final	  concept	  te	  worden.	  Na	  de	  pre-‐concept	  
selectie	  zijn	  de	  drie	  beste	  geselecteerd.	  	  
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Synthesefase	  II	  
Tijdens	  synthesefase	  II	  worden	  de	  drie	  beste	  pre-‐concepten	  uitgewerkt	  tot	  concepten.	  
Dit	  wordt	  gedaan	  door	  middel	  van	  detaillering,	  materialisatie	  en	  sterilisatie.	  
De	  sterilisatie	  zal	  voor	  ieder	  pre-‐concept	  hetzelfde	  zijn	  aangezien	  het	  allemaal	  
chirurgische	  instrumenten	  zijn.	  

Sterilisatie	  	  
Aangezien	  alle	  drie	  de	  pre-‐concepten	  chirurgische	  instrumenten	  zijn,	  is	  sterilisatie	  
nodig.	  Het	  instrument	  wordt	  hiervoor	  eerst	  naar	  het	  Centrale	  Sterilisatie	  Afdeling	  (CSD)	  
in	  het	  ziekenhuis	  gestuurd.	  Hier	  zorgen	  de	  werknemers	  ervoor	  dat	  het	  instrument	  uit	  
elkaar	  gehaald	  wordt	  en	  wordt	  schoon	  gespoeld	  met	  water.	  Het	  instrument	  wordt	  
hierna	  in	  een	  wasmachine	  geplaatst	  die	  eerst	  met	  water	  tussen	  de	  40	  ◦C	  en	  de	  50	  ◦C	  het	  
instrument	  verder	  schoonspoelt.	  Nog	  in	  dezelfde	  wasmachine	  wordt	  hierna	  het	  
instrument	  gedesinfecteerd	  door	  water	  van	  93◦C	  in	  combinatie	  met	  schoonmaakmiddel.	  
Het	  instrument	  wordt	  hierna	  gedroogd	  om	  gesteriliseerd	  te	  worden.	  De	  meest	  gebruikte	  
methode	  om	  te	  steriliseren	  in	  ziekenhuizen	  is	  het	  gebruik	  van	  autoclaven.	  Hier	  is	  dat	  
ook	  het	  meeste	  op	  zijn	  plek.	  Het	  instrument	  moet	  15	  minuten	  in	  een	  autoclaaf	  op	  121	  
graden	  worden	  geplaatst.	  Ook	  is	  3	  minuten	  op	  134	  graden	  mogelijk.	  Beiden	  
temperaturen	  moeten	  worden	  uitgevoerd	  bij	  een	  druk	  groter	  dan	  200	  kPa	  (1).	  De	  
Boormachine	  moet	  alleen	  gedesinfecteerd	  worden.	  Dit	  kan	  door	  middel	  van	  reiniging	  
met	  ten	  minste	  70%	  alcohol.	  
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De	  schuurboor	  	  

Detaillering	  
De	  schuurboor	  is	  in	  feite	  een	  vijl	  in	  de	  vorm	  van	  een	  ronde	  plaat.	  Deze	  plaat	  kan	  op	  
bestaande	  boren	  gezet	  worden	  die	  nu	  worden	  gebruikt	  om	  het	  medulla	  ossium	  mee	  uit	  
te	  boren.	  De	  operatie	  begint	  op	  de	  traditionele	  manier	  maar	  het	  femur	  moet	  met	  de	  
bestaande	  zaag	  enigszins	  langer	  worden	  afgezaagd.	  Het	  op	  dit	  moment	  niet	  loodrecht	  
afgezaagde	  femur	  wordt	  vervolgens	  ingeboord	  in	  het	  medulla	  ossium	  voor	  het	  plaatsen	  
van	  de	  prothese.	  Van	  tevoren	  is	  de	  lengte	  van	  het	  osseo-‐integratie	  stuk	  van	  de	  prothese	  
bekend.	  Op	  het	  moment	  dat	  deze	  bijvoorbeeld	  100mm	  bedraagt	  dan	  moet	  het	  medulla	  
ossium	  100mm	  worden	  ingeboord.	  Vervolgens	  wordt	  op	  100mm	  van	  het	  einde	  van	  de	  
boor	  de	  ronde	  schuurplaat	  geplaatst.	  Hierdoor	  zal	  de	  boor	  het	  medulla	  ossium	  maximaal	  
100mm	  inboren	  en	  kan	  er	  via	  de	  schuurplaat	  het	  bot	  worden	  afgeschuurd	  tot	  de	  
gewenste	  lengte.	  	  
	  
Op	  het	  moment	  dat	  de	  diameter	  van	  de	  boor	  gelijk	  is	  aan	  de	  diameter	  van	  het	  medulla	  
ossium	  zal	  het	  afgeschuurde	  femur	  altijd	  loodrecht	  zijn	  ten	  opzichte	  van	  het	  medulla	  
ossium.	  In	  acht	  nemende	  dat	  de	  schuurplaat	  altijd	  loodrecht	  op	  de	  boor	  gemonteerd	  is.	  
In	  het	  “uitgeholde”	  femur	  met	  een	  loodrecht	  uiteinde	  vlak,	  kan	  vervolgens	  de	  prothese	  
geplaatst	  worden	  en	  optimaal	  ingroeien.	  De	  schuurplaat	  zal	  koeling	  nodig	  hebben.	  Dit	  is	  
te	  realiseren	  door	  kleine	  gaatjes	  in	  de	  schuurplaat	  te	  maken	  waar	  water	  doorheen	  
gespoten	  wordt.	  De	  boor	  wordt	  aangedreven	  door	  een	  bestaande	  medische	  boor	  met	  
instelbare	  diameter.	  Zie	  Figuur	  15.	  	  
	  

	  

Figuur	  15.	  Tekening	  van	  de	  schuurboor	  in	  meerdere	  hoeken	  	  	  
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Materialisatie	  	  
We	  zullen	  hier	  het	  ontwerp	  splitsen	  in	  twee	  delen	  namelijk	  de	  boor	  en	  de	  schuurplaat.	  
De	  Boor	  wordt	  gemaakt	  van	  roestvast	  chroomnikkel	  staal	  AISI	  316L	  (chirurgisch	  staal).	  
Dit	  roestvaste	  staal	  wordt	  veel	  gebruikt	  op	  de	  O.K.	  voor	  platen,	  schroeven	  en	  
instrumenten	  (2).	  De	  boor	  hoeft	  alleen	  maar	  door	  beenmerg	  heen	  te	  kunnen	  boren	  en	  
het	  is	  dus	  niet	  nodig	  om	  dit	  materiaal	  te	  verharden.	  De	  legering	  van	  het	  roestvaste	  staal	  
bevat	  c.a.	  18%	  chroom,	  c.a.	  10%	  nikkel,	  c.a.	  2%	  molybdeen,	  max.	  2%	  mangaan,	  max.	  1%	  
silicium,	  max.	  0,03%	  koolstof.	  De	  corrosie	  vastheid	  ontstaat	  door	  een	  zelfherstellende	  
chroomoxide	  laag.	  Het	  metaal	  is	  bio	  tolerant	  waardoor	  het	  goed	  in	  het	  lichaam	  te	  
gebruiken	  is.	  In	  een	  fabriek	  kan	  dit	  materiaal	  verwerkt	  worden	  tot	  een	  boor	  op	  de	  
gewenste	  diameter.	  
	  
De	  schuurplaat	  kan	  van	  hetzelfde	  materiaal	  gemaakt	  worden.	  Ook	  kan	  gebruik	  worden	  
gemaakt	  van	  gelegeerd	  gereedschapsstaal	  zoals	  ARNE.	  Dit	  is	  een	  staal	  legering	  van	  
vanadium,	  mangaan,	  koolstof,	  wolfraam,	  chroom	  en	  silicium	  Dit	  gelegeerde	  olie	  hardend	  
staal	  is	  vrijwel	  universeel	  toepasbaar	  in	  de	  gereedschapsbouw.	  ARNE	  kan	  gebruikt	  
worden	  tenzij	  de	  patiënt	  een	  allergie	  heeft	  tegen	  een	  van	  de	  bestanddelen.	  Hierdoor	  is	  
wellicht	  het	  chirurgisch	  staal	  beter	  toepasbaar	  in	  deze	  kwestie.	  De	  waterslang	  die	  
aangesloten	  wordt	  op	  de	  schuurplaat	  voor	  koeling	  kan	  gemaakt	  worden	  van	  siliconen.	  	  

De	  Vleugelboor	  	  

Detaillering	  
De	  vleugelboor	  is	  gebaseerd	  op	  het	  idee	  van	  een	  kantjesmaaier.	  Door	  de	  
middelpuntvliedende	  kracht	  van	  de	  rotatie	  van	  de	  as	  waar	  de	  mesjes	  aan	  verbonden	  
zijn,	  klappen	  deze	  uit	  tijdens	  rotatie.	  Het	  femur	  wordt	  in	  eerste	  instantie	  op	  de	  
traditionele	  manier	  afgezaagd.	  Er	  moet	  echter	  proximaal	  een	  langer	  femur	  overgelaten	  
worden	  dan	  normaliter	  het	  geval	  zou	  zijn.	  Het	  medulla	  ossium	  moet	  hierna	  op	  de	  
traditionele	  wijze	  worden	  ingeboord.	  Hierna	  komt	  de	  vleugelboor	  in	  beeld.	  De	  
vleugelboor	  bestaat	  onder	  andere	  uit	  twee	  cilinders	  die	  dezelfde	  diameter	  hebben	  als	  de	  
diameter	  van	  het	  medulla	  ossium.	  Deze	  cilinders	  roteren	  niet	  mee	  om	  ontwikkeling	  van	  
warmte	  te	  voorkomen.	  In	  figuur	  16	  zijn	  deze	  aangegeven	  met	  “cilinders	  beweegt	  niet	  
mee”.	  De	  roterende	  as	  is	  aangesloten	  op	  een	  bestaande	  boormachine	  die	  gebruikt	  wordt	  
op	  de	  O.K..	  Tussen	  de	  cilinders	  zit	  een	  vleugelboor	  vast	  aan	  de	  roterende	  as.	  Door	  de	  
middelpuntvliedende	  kracht	  zal	  deze	  uitklappen	  wanneer	  er	  genoeg	  snelheid	  is	  
gegenereerd.	  In	  Figuur	  16	  valt	  in	  het	  vooraanzicht	  te	  zien	  hoe	  de	  zaagjes/mesjes	  zich	  
uitklappen.	  De	  zaagjes/mesjes	  zijn	  scherp	  genoeg	  om	  door	  bot	  heen	  te	  kunnen	  zagen.	  
Hierdoor	  zal	  tijdens	  het	  langzaam	  uitklappen	  van	  de	  mesjes/zaagjes	  het	  bot	  van	  
binnenuit	  worden	  doorgesneden/gezaagd.	  Omdat	  de	  twee	  cilinders	  dezelfde	  diameter	  
hebben	  als	  het	  medulla	  ossium	  zal	  de	  vleugelboor	  stabiel	  in	  het	  bot	  zitten.	  Omdat	  de	  
vleugelboor	  loodrecht	  op	  de	  roterende	  as	  staat,	  en	  de	  roterende	  as	  loodrecht	  op	  de	  
cilinder	  zit,	  zal	  het	  bot	  altijd	  loodrecht	  ten	  opzichte	  van	  het	  medulla	  ossium	  afgezaagd	  
worden.	  
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De	  rotatiesnelheid	  zal	  hoog	  moeten	  zijn	  om	  de	  mesjes	  te	  laten	  uitklappen	  en	  door	  het	  
bot	  te	  laten	  zagen.	  Door	  de	  wrijving	  tussen	  de	  mesjes	  en	  het	  bot	  zal	  er	  warmte	  
ontwikkeling	  zijn	  die	  gevaarlijk	  kan	  zijn	  voor	  de	  gezondheid	  van	  het	  bot.	  Hierdoor	  is	  
koeling	  nodig.	  De	  koeling	  zal	  vanuit	  de	  meest	  distaal	  gelegen	  cilinder	  (gezien	  vanuit	  het	  
lichaam)	  worden	  geleverd	  in	  de	  vorm	  van	  een	  waterspuit.	  Ook	  zal	  er	  in	  de	  meest	  distaal	  
geleden	  cilinder	  een	  klein	  kanaal	  komen	  waardoor	  het	  mogelijk	  is	  voor	  het	  water	  om	  
weg	  te	  stromen	  uit	  het	  bot	  waardoor	  er	  geen	  ophoping	  van	  water	  plaats	  vindt.	  	  
	  

	  
Figuur	  16.	  Tekening	  van	  de	  Vleugelboor	  in	  meerdere	  hoeken	  

Materialisatie	  
De	  vleugelboor	  bestaat	  uit	  meerdere	  onderdelen	  namelijk	  de	  vleugelboor,	  de	  roterende	  
as,	  cilinders	  en	  waterspuit	  met	  slang.	  De	  vleugelboor	  en	  de	  roterende	  as	  kunnen	  worden	  
gemaakt	  van	  chirurgisch	  staal	  wat	  ook	  beschreven	  is	  bij	  de	  materialisatie	  van	  de	  
schuurboor.	  De	  cilinders	  in	  combinatie	  met	  de	  waterspuit	  kunnen	  gemaakt	  worden	  van	  
Polytetrafluoroethylene	  (Teflon)	  dit	  hoge	  dichtheid	  polymeer	  is	  chemisch	  inert	  en	  hitte-‐
resistent	  (3).	  Hierdoor	  ideaal	  om	  te	  gebruiken	  in	  chirurgische	  instrumenten.	  De	  meest	  
distaal	  geleden	  cilinder	  kan	  geproduceerd	  worden	  inclusief	  de	  waterspuit	  uit	  één	  stuk	  
van	  hetzelfde	  materiaal.	  De	  waterslang	  die	  aangesloten	  wordt	  op	  de	  waterspuit	  kan	  
gemaakt	  worden	  van	  siliconen.	  	  
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Trommelremzaag	  	  
Voor	  dit	  concept	  is	  een	  bestaande	  trommelrem	  
uit	  een	  brommer	  gesleuteld,	  zie	  Figuur	  17.	  Op	  
basis	  hiervan	  is	  het	  idee	  verder	  ontwikkeld.	  	  

Detaillering	  	  
Een	  trommelrem	  in	  bijvoorbeeld	  een	  brommer	  
of	  een	  fiets	  zit	  in	  het	  midden	  van	  het	  wiel	  om	  de	  
as	  heen.	  De	  remschoenen	  raken	  tijdens	  het	  
rijden	  net	  niet	  het	  roterende	  deel	  van	  het	  wiel	  
dat	  rond	  de	  as	  zit.	  Door	  het	  inknijpen	  van	  de	  rem	  
aan	  het	  stuur	  zetten	  deze	  remschoenen	  uit	  
waardoor	  ze	  wel	  het	  roterende	  deel	  van	  het	  wiel	  
aanraken.	  Door	  de	  wrijving	  neemt	  de	  
rotatiesnelheid	  van	  het	  wiel	  af	  en	  wordt	  er	  
geremd.	  	  
	  
De	  trommelremzaag	  werkt	  op	  ongeveer	  dezelfde	  manier.	  De	  twee	  grootste	  verschillen	  
zijn	  dat	  de	  remschoenen	  worden	  vervangen	  door	  scherpe	  zaagbladen/messen	  en	  dat	  op	  
dit	  moment	  de	  trommelrem	  zelf	  roteert	  en	  niet	  het	  wiel,	  wat	  in	  dit	  geval	  het	  femur	  zou	  
zijn.	  Het	  femur	  wordt	  in	  eerste	  instantie	  op	  de	  traditionele	  manier	  afgezaagd.	  Er	  moet	  
echter	  proximaal	  een	  langer	  femur	  overgelaten	  worden	  dan	  normaal	  het	  geval	  zou	  zijn.	  
Het	  medulla	  ossium	  moet	  hierna	  op	  de	  gebruikelijke	  wijze	  worden	  ingeboord.	  Na	  deze	  
handelingen	  wordt	  er	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  trommelremzaag.	  	  
	  
De	  trommelremzaag	  werkt	  als	  volgt.	  De	  trommelremzaag	  zit	  vast	  aan	  een	  roterende	  as	  
die	  is	  aangesloten	  op	  een	  bestaande	  chirurgische	  boor.	  Aan	  het	  uiteinde	  van	  deze	  
roterende	  as	  zit	  een	  cilinder	  loodrecht	  op	  de	  as.	  Deze	  cilinder	  is	  vervangbaar	  en	  moet	  
dezelfde	  diameter	  als	  het	  uitgeboorde	  medulla	  ossium	  hebben.	  Deze	  cilinder	  roteert	  niet	  
mee	  om	  warmte	  ontwikkeling	  te	  voorkomen,	  hij	  werkt	  dus	  om	  te	  stabiliseren.	  De	  
Trommelremzaag	  staat	  loodrecht	  ten	  opzichte	  van	  de	  roterende	  as	  en	  roteert	  mee.	  De	  
bedoeling	  is	  dat	  ingeklapt	  de	  messen	  het	  femur	  niet	  raken	  en	  hierdoor	  het	  in	  het	  
uitgeboorde	  medulla	  ossium	  geplaatst	  kan	  worden.	  De	  trommelremzaag	  met	  de	  cilinder	  
wordt	  hierin	  geplaatst	  tot	  en	  met	  de	  gewenste	  lengte	  van	  afzagen.	  	  
	  
Bevestigd	  op	  de	  boormachine	  zit	  een	  knop	  of	  een	  knijp	  handvat	  die	  de	  mate	  van	  
uitzetting	  bepaalt.	  Deze	  is	  door	  de	  chirurg	  te	  bedienen	  tegelijk	  met	  de	  knop	  die	  de	  
rotatiesnelheid	  bepaalt.	  De	  uitzetting	  van	  de	  messen	  wordt	  bepaald	  door	  het	  van	  
horizontaal	  naar	  het	  verticaal	  draaien	  van	  het	  uitklapsysteem.	  Het	  eerst	  horizontale	  
uitklapsysteem	  wordt	  door	  middel	  van	  de	  knop	  of	  het	  knijphandvat	  geroteerd	  naar	  
verticaal.	  Hierdoor	  zetten	  de	  messen	  uit,	  dit	  is	  te	  zien	  in	  figuur	  18.	  Tijdens	  het	  niet	  
indrukken	  van	  de	  knop	  of	  handvat	  zorgen	  de	  veren	  ervoor	  dat	  de	  messen	  weer	  
inklappen.	  Door	  de	  uitzetting	  tegelijkertijd	  met	  het	  roteren	  van	  de	  scherpe	  messen	  zal	  
het	  bot	  van	  binnenuit	  worden	  afgezaagd.	  Dit	  zal	  altijd	  loodrecht	  ten	  opzichte	  van	  de	  
middenas	  gaan	  aangezien	  de	  cilinder	  dezelfde	  diameter	  heeft	  als	  het	  medulla	  ossium.	  De	  
messen	  zitten	  vast	  aan	  het	  uitklapsysteem	  en	  het	  uitklapsysteem	  zit	  vast	  aan	  het	  achter	  
frame.	  Hierdoor	  is	  er	  geen	  gevaar	  dat	  de	  messen	  naar	  buiten	  schieten.	  Aangezien	  de	  
rotatiesnelheid	  laag	  kan	  zijn	  en	  de	  keuze	  van	  de	  tanden	  van	  het	  mes	  de	  warmte	  
ontwikkeling	  in	  het	  bot	  sterk	  kunnen	  terugdringen,	  is	  koeling	  niet	  noodzakelijk.	  Als	  dit	  

Figuur	  17.	  Trommelrem	  uit	  Puch	  MV50	  	  
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na	  onderzoek	  wel	  nodig	  blijkt	  te	  zijn	  kan	  dit	  in	  de	  vorm	  van	  een	  externe	  waterspuit	  die	  
water	  in	  het	  medulla	  ossium	  spuit.	  	  

	  
Figuur	  18.	  Tekening	  van	  trommelremzaag	  in	  meerdere	  hoeken	  en	  gedaantes	  	  
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Materialisatie	  
Het	  achter	  frame	  en	  de	  messen	  van	  de	  trommelremzaag	  komen	  in	  direct	  contact	  met	  het	  
bot	  en	  worden	  van	  chirurgisch	  staal	  gemaakt.	  Voor	  eigenschappen	  hiervan	  zie	  de	  
materialisatie	  van	  de	  Schuurboor.	  Ook	  de	  roterende	  as	  en	  het	  uitklapsysteem	  kunnen	  
hiervan	  gemaakt	  worden.	  De	  veren	  komen	  niet	  in	  direct	  contact	  met	  het	  weefsel	  en	  kan	  
worden	  gemaakt	  van	  roestvast	  verenstaal.	  Dit	  verenstaal	  is	  staal	  met	  een	  legering	  van	  
1.4310;	  AISI	  301;	  X12CrNi17-‐7. Dit	  RVS	  is	  goed	  buigbaar	  en	  te	  gebruiken	  bij	  een	  
werktemperatuur	  van	  -‐150◦C	  tot	  +250◦C	  (4).	  De	  cilinder	  die	  gebruikt	  wordt	  voor	  de	  
stabiliteit	  kan	  gemaakt	  worden	  van	  Polytetrafluoroethylene	  (Teflon)	  zoals	  in	  de	  
materialisatie	  van	  de	  Vleugelboor	  beschreven	  is.	  	  
	  

Final	  concept	  selectie	  
Uit	  de	  drie	  concepten	  moet	  het	  beste	  concept	  gekozen	  worden,	  deze	  wordt	  het	  final	  
concept.	  Dit	  wordt	  geselecteerd	  door	  middel	  van	  een	  beoordeling	  tussen	  de	  1-‐10	  hoe	  
goed	  ze	  de	  wensen	  vervullen.	  Per	  wens	  is	  er	  een	  weegfactor	  tussen	  de	  1-‐10	  toegekend.	  
Door	  middel	  van	  het	  cijfer	  gegeven	  en	  de	  weegfactor	  van	  de	  wens	  wordt	  het	  gemiddelde	  
cijfer	  van	  de	  drie	  concepten	  berekend.	  Uit	  de	  beoordeling	  van	  Tabel	  2	  valt	  te	  zien	  dat	  de	  
Schuurboor	  het	  hoogste	  heeft	  gescoord	  en	  hiermee	  is	  dit	  het	  final	  concept	  geworden.	  
	  

	  
Tabel	  2.	  Beoordeling	  van	  de	  drie	  concepten	  op	  vervulling	  van	  de	  wensen	  

Terugblik	  Synthesefase	  II	  
Tijdens	  synthesefase	  II	  is	  elk	  van	  de	  drie	  geselecteerde	  pre-‐concepten	  uitgewerkt	  tot	  een	  
concept.	  Dit	  is	  gedaan	  aan	  de	  hand	  van	  sterilisatie,	  materialisatie	  en	  detaillering	  inclusief	  
een	  duidelijke	  tekening.	  Hierdoor	  zijn	  beter	  de	  voor-‐	  en	  nadelen	  van	  de	  concepten	  aan	  
het	  licht	  gekomen.	  Dit	  maakte	  de	  final	  concept	  selectie	  eenvoudiger	  om	  uit	  te	  voeren.	  In	  
Synthesefase	  III	  zal	  dit	  final	  concept	  verder	  uitgewerkt	  worden.	  	  
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Synthesefase	  III	  	  
In	  de	  laatste	  synthesefase	  zal	  het	  concept	  tot	  in	  de	  details	  worden	  uitgewerkt	  tot	  een	  
prototype.	  Dit	  zal	  gedaan	  worden	  door	  middel	  van	  SolidWorks,	  technische	  tekeningen	  
en	  het	  beschrijven	  van	  alle	  functies	  van	  het	  ontwerp	  inclusief	  materialen.	  Verder	  zal	  er	  
een	  kostenschatting	  gemaakt	  worden	  om	  te	  zien	  of	  het	  ontwerp	  financieel	  realiseerbaar	  
is.	  Door	  middel	  van	  risico	  analyses	  en	  testen	  zal	  onderzocht	  worden	  of	  het	  ontwerp	  
voldoet	  aan	  zijn	  eisen	  en	  wensen.	  	  

Vooronderzoek	  frees	  	  
In	  overleg	  met	  een	  ervaren	  hout	  en	  metaal	  bewerker	  is	  het	  duidelijk	  geworden	  dat	  een	  
frees	  betere	  resultaten	  zal	  boeken	  dan	  een	  schuurplaat.	  Dit	  omdat	  er	  door	  een	  frees	  
minder	  warmte	  ontwikkeling	  plaats	  vindt.	  Verder	  zal	  de	  frees	  ook	  sneller	  werken	  dan	  de	  
schuurplaat	  en	  ook	  nog	  eens	  minder	  snel	  slijten.	  Het	  final	  concept	  zal	  dus	  een	  boor	  
worden	  in	  combinatie	  met	  een	  frees.	  Deze	  combinatie	  zorgde	  voor	  de	  naam	  “De	  
MillDrill”.	  Vanaf	  nu	  wordt	  het	  ontwerp	  dan	  ook	  bij	  deze	  naam	  genoemd.	  Om	  te	  kijken	  
welke	  frees	  het	  meest	  passend	  zou	  zijn	  voor	  dit	  doeleinde	  is	  onderzoek	  gedaan	  bij	  de	  
Stadswerkplaats	  te	  Groningen.	  
	  
Frezen	  zijn	  er	  in	  verschillende	  soorten	  en	  maten.	  Er	  zijn	  eensnijders,	  tweesnijders	  en	  
meersnijders.	  De	  Frees	  die	  het	  meest	  bijpassend	  is	  bij	  de	  schuurboor	  is	  de	  tweesnijder.	  
Tweesnijders	  worden	  namelijk	  vaak	  
gebruikt	  bij	  hardere	  kunststoffen	  en	  
metalen.	  Tweesnijders	  hebben	  ten	  
opzichte	  van	  eensnijders	  het	  voordeel	  dat	  
tweesnijders	  de	  slijtage	  over	  meerdere	  
snijkanten	  kunnen	  verdelen	  en	  daarom	  
een	  langere	  standtijd	  geven.	  Tweesnijders	  
geven	  verder	  een	  ook	  een	  betere	  
snijkantafwerking,	  het	  resultaat	  is	  gladder.	  
Ook	  hebben	  tweesnijders	  een	  dikkere	  ziel	  
en	  nemen	  daarom	  meer	  warmte	  uit	  het	  
materiaal	  op.	  Als	  laatste	  geven	  
tweesnijders	  minder	  onbalans	  bij	  hogere	  
toerentallen	  wat	  een	  betere	  afwerking	  kan	  
geven	  (5).	  De	  MillDrill	  is	  gebaseerd	  op	  de	  
tweesnijder	  frees	  die	  te	  zien	  is	  in	  Figuur	  
19.	  	  
	  
Om	  te	  analyseren	  of	  de	  frees	  uit	  figuur	  19	  het	  gewenste	  resultaat	  zou	  kunnen	  behalen	  is	  
in	  de	  Stadswerkplaats	  geëxperimenteerd	  met	  een	  lamsdijbeen,	  zie	  figuur	  21.	  Dit	  
lamsdijbeen	  is	  om	  te	  beginnen	  schuin	  afgezaagd	  zoals	  op	  de	  O.K.	  bij	  een	  mens	  ook	  zou	  
gebeuren,	  zie	  Figuur	  20.	  Het	  doel	  van	  de	  frees	  zou	  nu	  moeten	  zijn	  om	  een	  glad	  vlak	  
achter	  te	  laten	  loodrecht	  op	  het	  medulla	  ossium.	  Aangezien	  dit	  alleen	  een	  onderzoek	  is	  
of	  de	  frees	  naar	  behoren	  werkt	  en	  de	  boor	  er	  nog	  niet	  op	  gemonteerd	  is,	  is	  op	  het	  oog	  
loodrecht	  voldoende.	  	  
	  

Figuur	  19.	  Frees	  uit	  Stadswerkplaats	  Groningen	  
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Figuur	  21.	  Lamsdijbeen	  werkplaats	  

	  
Vervolgens	  is	  de	  frees	  aangesloten	  op	  een	  boormachine	  en	  is	  zijn	  werking	  getest	  op	  het	  
lams	  bot.	  In	  Figuur	  23	  en	  Figuur	  24	  	  is	  te	  zien	  hoe	  de	  boor	  met	  het	  bot	  eruit	  zag	  voor	  
verspanen	  en	  na	  verspanen.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  Figuur	  24.	  Boor	  na	  verspanen	  

Figuur	  22.	  Lamsdijbeen	  schuin	  afgezaagd	  

Figuur	  23.	  Boor	  voor	  verspanen	  
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Na	  het	  verspanen	  zou	  een	  glad	  loodrecht	  vlak	  achtergebleven	  moeten	  zijn.	  Dit	  is	  gelukt,	  
zie	  Figuur	  25	  en	  Figuur	  26.	  Hieruit	  kunnen	  we	  concluderen	  dat	  de	  frees	  werkt	  
waardoor	  de	  frees	  op	  de	  MillDrill	  op	  basis	  van	  deze	  bestaande	  frees	  gemaakt	  wordt.	  Wel	  
is	  ondervonden	  dat	  de	  frees	  botter	  is	  geworden	  na	  deze	  proef.	  Hier	  moet	  een	  oplossing	  
op	  worden	  bedacht	  bij	  de	  materialisatie	  en	  verspaningstechnologie.	  Verder	  is	  er	  met	  de	  
vinger	  gevoeld	  hoedanig	  er	  warmte	  ontwikkeling	  was	  tijdens	  het	  bewerken	  van	  het	  bot.	  
Er	  is	  ondervonden	  dat	  die	  er	  nauwelijks	  was	  terwijl	  de	  frees	  vrij	  bot	  was.	  	  
	  

	   	  

Figuur	  25.	  Glad	  vlak	  na	  frezen	   Figuur	  26.	  Loodrecht	  vlak	  na	  frezen	  
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Detaillering	  	  
	  
Montage	  frees	  op	  boor	  
De	  frees	  wordt	  gemonteerd	  op	  een	  boor	  die	  op	  dit	  moment	  ook	  gebruikt	  wordt	  om	  het	  
medulla	  ossium	  mee	  in	  te	  boren.	  Het	  is	  van	  tevoren	  bekend	  wat	  de	  diameter	  is	  van	  het	  
osseo-‐integratie	  stuk	  van	  de	  prothese	  dat	  in	  het	  medulla	  ossium	  geplaatst	  wordt.	  Deze	  
variëren,	  namelijk:	  11,	  12,13,14,15,16,17,19,21	  mm.	  De	  diepte	  van	  inboren	  is	  voor	  elke	  
diameter	  hetzelfde.	  De	  lengte	  van	  het	  osseo-‐integratie	  stuk	  van	  de	  prothese	  is	  voor	  elke	  
diameter	  125	  mm	  lang.	  Hierdoor	  kan	  op	  elke	  diameter	  boor	  de	  frees	  gemonteerd	  
worden	  zie	  op	  125	  mm	  van	  het	  uiteinde	  van	  de	  boorkop	  Figuur	  27.	  Hierdoor	  zal	  het	  
medulla	  ossium	  altijd	  maximaal	  125	  mm	  ingeboord	  worden	  en	  zal	  er	  door	  de	  frees	  een	  
plat	  vlak	  loodrecht	  op	  het	  medulla	  ossium	  worden	  achtergelaten.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  
het	  medulla	  ossium	  niet	  onnodig	  ver	  wordt	  ingeboord	  aangezien	  het	  beenmerg	  in	  het	  
femur	  de	  “hoofdfabriek”	  is	  van	  rode	  bloedcellen	  in	  het	  lichaam.	  
	  
De	  boor	  die	  gebruikt	  wordt	  moet	  niet	  scherp	  zijn.	  Het	  zou	  niet	  moeten	  kunnen	  dat	  
tijdens	  het	  frezen	  de	  boor	  het	  bot	  van	  het	  femur	  in	  boort.	  Hierdoor	  is	  aan	  een	  kunststof	  
boor	  gedacht	  die	  door	  middel	  van	  spuitgieten	  om	  een	  metalen	  pin	  heen	  zou	  zitten.	  Dit	  
kunststof	  zou	  dan	  niet	  hard	  genoeg	  zijn	  om	  door	  bot	  te	  kunnen	  boren	  maar	  wel	  door	  
beenmerg.	  Helaas	  is	  dit	  niet	  realiseerbaar	  omdat	  er	  nauwelijks	  kunststoffen	  zijn	  die	  
hittebestendig	  zijn	  tegen	  het	  steriliseren	  én	  spuit	  gegoten	  kunnen	  worden.	  Hierdoor	  is	  
een	  “botte”	  boor	  de	  beste	  oplossing.	  	  
	  
De	  grootte	  van	  de	  frees	  moet	  ook	  bepaald	  worden.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  frees	  groot	  
genoeg	  is	  om	  het	  femur	  af	  te	  kunnen	  frezen.	  Oftewel,	  de	  diameter	  van	  de	  frees	  moet	  
minimaal	  dezelfde	  diameter	  hebben	  als	  de	  diameter	  van	  het	  femur.	  De	  gemiddelde	  
femur	  diameter	  van	  een	  volwassen	  man	  is	  23.4	  mm	  (6).	  Deze	  diameter	  is	  gemeten	  
vanuit	  de	  body	  van	  het	  femur,	  oftewel	  het	  midden.	  Aangezien	  het	  femur	  vanaf	  daar	  
proximaal	  en	  distaal	  divergerend	  loopt	  is	  het	  verstandig	  om	  de	  diameter	  van	  de	  frees	  50	  
mm	  te	  maken	  om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  hij	  universeel	  toepasbaar	  is.	  Bij	  een	  boor	  met	  
een	  diameter	  van	  bijvoorbeeld	  14	  mm	  zal	  dus	  de	  frees	  aan	  beiden	  kanten	  18	  mm	  
uitsteken,	  zie	  Figuur	  27.	  	  

	  
Figuur	  27.	  MillDrill	  tekening	  montage	  frees	  
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Vanaf	  het	  vooraanzicht	  zal	  de	  boor	  met	  de	  frees	  erop	  gemonteerd	  er	  uit	  komen	  te	  zien	  
zoals	  in	  Figuur	  28.	  	  

	  
Figuur	  28.	  Vooraanzicht	  Frees	  gemonteerd	  op	  boor	  	  

Boormachine	  	  
De	  Boormachine	  die	  gebruikt	  wordt	  zal	  een	  
chirurgische	  boor	  zijn	  die	  normaal	  gesproken	  
op	  de	  O.K.	  gebruikt	  wordt,	  zie	  Figuur	  29.	  
Deze	  orthopedische	  bot	  boor	  is	  uitstekend	  te	  
gebruiken	  voor	  onze	  MillDrill	  aangezien	  hij	  
een	  verstelbare	  boorkop	  heeft	  om	  alle	  
verschillende	  diameter	  boren	  te	  gebruiken.	  
Verder	  bepaald	  de	  mate	  van	  indrukking	  van	  
de	  knop	  de	  rotatiesnelheid	  waardoor	  de	  
chirurg	  op	  gevoel	  de	  rotatie	  kan	  bepalen	  en	  bij	  
het	  benaderen	  van	  de	  maximum	  temperatuur	  
de	  rotatiesnelheid	  kan	  aanpassen.	  	  
	  
Koelsysteem	  
Tijdens	  het	  testen	  van	  het	  frezen	  is	  er	  weinig	  warmte	  ontwikkeling	  ondervonden.	  Dit	  is	  
echter	  geen	  garantie	  dat	  de	  temperatuur	  van	  het	  bot	  niet	  boven	  de	  47	  ◦C	  is	  gekomen	  
aangezien	  door	  geleiding	  de	  piek	  van	  de	  warmte	  niet	  aan	  het	  oppervlak	  hoeft	  te	  zitten.	  
Bovendien	  koelt	  het	  bot	  snel	  af	  waardoor	  er	  met	  de	  vinger	  voelen	  na	  het	  boren	  niet	  
betrouwbaar	  is.	  Hierdoor	  is	  er	  voor	  gekozen	  om	  toch	  te	  koelen.	  Dit	  wordt	  gedaan	  door	  
middel	  van	  een	  waterspuit.	  Door	  het	  water	  zal	  ook	  de	  afvoer	  van	  spaan	  beter	  verlopen	  
en	  is	  de	  kans	  dat	  de	  temperatuur	  met	  zelfs	  hoger	  toerental	  boven	  het	  maximum	  komt	  
erg	  klein.	  	  	  
	   	  

Figuur	  29.	  Orthopedische	  boor	  	  



23	  
	  

Het	  koelsysteem	  zal	  gemonteerd	  worden	  op	  de	  bestaande	  orthopedische	  boor	  om	  één	  
van	  de	  niet	  roterend	  ronde	  vlakken,	  zie	  Figuur	  31.	  Het	  koelsysteem	  zal	  bestaan	  uit	  een	  
verstelbare	  waterspuit	  die	  gericht	  wordt	  op	  de	  frees.	  De	  spuit	  die	  gebruikt	  wordt	  is	  
gebaseerd	  op	  een	  bestaande	  waterspuit	  waar	  een	  waterleiding	  op	  aangesloten	  kan	  
worden,	  zie	  Figuur	  30.	  De	  waterspuit	  zal	  onder	  druk	  komen	  te	  staan	  om	  zo	  met	  kracht	  
het	  spaan	  weg	  te	  kunnen	  spuiten	  en	  voor	  snelle	  verversing	  van	  het	  water	  te	  zorgen.	  Dit	  
laatste	  om	  de	  koeling	  optimaal	  te	  maken.	  De	  
hoeveelheid	  water	  die	  door	  de	  spuit	  heen	  gaat	  
wordt	  gereguleerd	  door	  dezelfde	  knop	  als	  de	  
rotatiesnelheid	  reguleert,	  deze	  staat	  in	  serie	  
geschakeld	  met	  een	  motortje	  die	  het	  hendeltje	  in	  
kan	  drukken	  van	  de	  spuit.	  Hierdoor	  zal	  bij	  hoge	  
rotatiesnelheid	  meer	  water	  in	  een	  hogere	  druk	  
worden	  gespoten	  dan	  bij	  een	  lage	  rotatiesnelheid.	  
En	  zal	  bij	  het	  niet	  indrukken	  van	  de	  knop	  ook	  geen	  
water	  spuiten.	  Dit	  is	  logisch	  aangezien	  wanneer	  de	  
rotatiesnelheid	  hoger	  is,	  de	  warmteontwikkeling	  
hoger	  is,	  en	  hierdoor	  meer	  koeling	  nodig	  is	  en	  vice	  
versa.	  	  
	  
	  
	  

	  
Figuur	  31.	  Tekening	  van	  boormachine	  met	  koelsysteem	  op	  gemonteerd	  

Figuur	  30.	  Waterpuit	  inspiratie	  	  
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Om	  het	  koelsysteem	  aan	  de	  boor	  te	  monteren	  is	  een	  klem	  nodig,	  zie	  Figuur	  33.	  Deze	  
klem	  wordt	  om	  het	  niet	  roterende	  ronde	  vlak	  op	  de	  orthopedische	  boor	  gemonteerd	  
(Figuur	  32)	  door	  middel	  van	  een	  verstelbare	  schroef	  voor	  de	  boor.	  Deze	  gaat	  er	  eerst	  
uit.	  Dan	  wordt	  de	  klem	  om	  het	  ronde	  vlak	  gepositioneerd	  en	  vervolgens	  strak	  gedraaid	  
door	  de	  schroef.	  Het	  koelsysteem	  gaat	  door	  het	  bovenste	  gat	  van	  de	  klem	  en	  wordt	  
vervolgens	  ook	  strak	  gedraaid	  door	  een	  verstelbare	  schroef,	  zie	  Figuur	  33.	  De	  
bedrading	  van	  het	  motortje	  om	  de	  hendel	  in	  te	  drukken	  gaat	  langs	  de	  klem.	  
	  

	  

	   	  

Figuur	  32.	  Ronde	  vlak	  ter	  bevestiging	  van	  klem	  	   Figuur	  33.	  Koelsystem	  klem	  met	  verstelbare	  schroeven	  
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SolidWorks	  
In	  SolidWorks	  is	  de	  MillDrill	  ontworpen	  op	  maat.	  De	  Schaal	  die	  is	  gebruikt	  is	  1:1.	  
Hierdoor	  zal	  de	  MillDrill	  eenvoudig	  opgestuurd	  kunnen	  worden	  naar	  de	  fabrikant	  en	  zo	  
gemaakt	  kunnen	  worden.	  Er	  is	  hier	  gebruik	  van	  een	  14mm	  MillDrill	  gemaakt.	  
	  

	  
Figuur	  34.	  MillDrill	  SolidWorks	  boven	  zijaanzicht	  	  

	  
Figuur	  35.	  MillDrill	  SolidWorks	  zijaanzicht	  	  
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Figuur	  36.	  MillDrill	  SolidWorks	  bovenaanzicht	  	  

	  

	  
Figuur	  37.	  MillDrill	  SolidWorks	  achter	  zijaanzicht	  	  
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Figuur	  38.	  MillDrill	  SolidWorks	  vooraanzicht	  	  
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Technische	  tekening	  
Om	  een	  beter	  beeld	  van	  de	  afmetingen	  te	  krijgen	  is	  het	  3D	  ontwerp	  in	  SolidWorks	  
omgezet	  naar	  een	  2D	  technische	  tekening	  met	  afmetingen.	  	  

	  
Figuur	  39.	  Technische	  tekening	  MillDrill,	  vooraanzicht,	  zijaanzicht	  en	  voor	  zijaanzicht	  	  

	  
Figuur	  40.	  Technische	  tekening	  MillDrill,	  Onderaanzicht,	  achteraanzicht	  en	  achter	  zijaanzicht	  
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3D	  printen	  
Er	  bestond	  de	  mogelijkheid	  om	  vanaf	  het	  
SolidWorks	  model	  de	  MillDrill	  te	  3D	  printen.	  
Dit	  is	  gedaan	  in	  de	  werkplaats	  van	  het	  UMCG.	  
De	  boor	  is	  ge	  3D	  print	  op	  schaal	  1:2.	  	  
De	  resultaten	  zijn	  te	  zien	  in	  Figuur	  41,42	  en	  
43.	  

	   	  

Figuur	  42.	  3D	  printer	  werkplaats	  UMCG	  Figuur	  41.	  MillDrill	  3D	  geprint	  	  

Figuur	  43.	  MillDrill	  3D	  geprint	  zijaanzicht	  	  
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Prototype	  
In	  een	  werkplaats	  van	  een	  klusjesman	  is	  er	  gewerkt	  om	  een	  werkend	  prototype	  te	  
maken.	  Deze	  is	  gemaakt	  vanuit	  een	  bestaande	  scharnierboor/frees	  waarop	  een	  boor	  is	  
gelast.	  Dit	  is	  hoe	  de	  MillDrill	  in	  het	  echt	  waarschijnlijk	  ook	  geproduceerd	  zal	  worden.	  
	  
Als	  eerst	  werd	  er	  in	  de	  frees	  een	  gat	  geboord	  met	  dezelfde	  diameter	  als	  het	  boortje	  dat	  
er	  later	  in	  gelast	  wordt.	  Zie	  figuur	  44	  en	  45.	  

Vervolgens	  is	  een	  bestaand	  boortje	  op	  de	  juiste	  lengte	  afgezaagd	  en	  vast	  gelast	  in	  het	  gat	  
van	  de	  frees.	  Dit	  gaf	  het	  uiteindelijke	  resultaat	  van	  het	  werkende	  MillDrill	  prototype,	  zie	  
figuur	  46.	  
	  

	  
Figuur	  46.	  Prototype	  MillDrill	  	  

Figuur	  44.	  Gat	  boren	  in	  frees	  	   Figuur	  45.	  Frees	  met	  gat	  erin	  geboord	  	  
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Materialen	  
De	  materiaalkeuze	  is	  bij	  instrumenten	  als	  deze	  cruciaal.	  Hierdoor	  moet	  er	  aandachtig	  
naar	  gekeken	  worden.	  Per	  onderdeel	  wordt	  er	  nagelopen	  welke	  materialen	  het	  beste	  te	  
gebruiken	  zijn.	  
	  
Boor	  
De	  boor	  wordt	  gemaakt	  van	  roestvast	  chroomnikkel	  staal	  AISI	  316L	  (chirurgisch	  staal).	  
Dit	  is	  ook	  al	  beschreven	  in	  de	  materialisatie	  van	  de	  schuurboor	  in	  synthesefase	  II.	  Het	  is	  
belangrijk	  dat	  de	  boor	  bot	  wordt	  geproduceerd.	  Het	  doel	  van	  de	  boor	  is	  alleen	  het	  
medulla	  ossium	  uit	  boren	  en	  niet	  het	  femur	  bot	  inboren.	  Het	  medulla	  ossium	  is	  in	  
verhouding	  tot	  het	  bot	  erg	  zacht	  en	  kan	  dus	  eenvoudig	  met	  een	  botte	  boor	  worden	  
uitgeboord.	  De	  boor	  moet	  lateraal	  vooral	  bot	  zijn	  zodat	  als	  hij	  het	  medulla	  ossium	  in	  gaat	  
niet	  geneigd	  is	  om	  het	  bot	  in	  te	  gaan.	  	  
	  
Frees	  
Het	  overgrote	  deel	  van	  de	  frees	  wordt	  net	  als	  bij	  de	  boor	  van	  chirurgisch	  staal	  gemaakt	  
aangezien	  het	  een	  bio	  tolerant	  metaal	  is.	  Echter	  worden	  de	  snijvlakken	  van	  de	  frees	  van	  
een	  ander	  materiaal	  gemaakt.	  Dit	  aangezien	  de	  snijvlakken	  erg	  scherp	  moeten	  zijn	  en	  
niet	  snel	  bot	  mogen	  worden.	  Er	  is	  hier	  op	  aanbeveling	  van	  een	  ervaren	  metaalbewerker	  
gekozen	  voor	  hardmetalen	  plaatjes.	  Deze	  worden	  op	  de	  frees	  gezet	  zoals	  te	  zien	  is	  in	  
Figuur	  28.	  Deze	  metaalbewerker	  heeft	  verzekerd	  dat	  met	  de	  juiste	  snij	  hoek	  en	  
hardmetalen	  plaatjes	  het	  geen	  probleem	  zal	  zijn	  om	  bot	  te	  frezen	  en	  dat	  de	  plaatjes	  niet	  
snel	  bot	  zouden	  worden.	  	  
	  
Hardmetaal	  wordt	  vaak	  gebruikt	  in	  verspanings	  gereedschap,	  meestal	  met	  een	  coating.	  
Hardmetaal	  bestaat	  voor	  ongeveer	  driekwart	  uit	  een	  composiet	  van	  wolfraamcarbide	  
samen	  met	  een	  verbindingsmatrix	  van	  meestal	  kobalt	  (7).	  80-‐90%	  van	  de	  hardmetalen	  
snijplaten	  worden	  tegenwoordig	  gecoat	  (8).	  Dit	  omdat	  het	  de	  standtijd	  en	  slijtvastheid	  
verbetert.	  Ook	  in	  de	  MillDrill	  is	  gekozen	  voor	  een	  hardmetalen	  snijplaat	  met	  coating.	  De	  
coating	  die	  gebruikt	  wordt	  is	  een	  CVD	  coating,	  dit	  staat	  voor	  Chemical	  Vapor	  Deposition	  
(chemische	  dampafzetting).	  Deze	  coating	  wordt	  gegenereerd	  bij	  chemische	  reacties	  die	  
plaats	  vinden	  bij	  temperaturen	  van	  700-‐1050	  ◦C	  (8).	  CVD	  coatings	  kennen	  een	  grotere	  
slijtvastheid	  en	  een	  excellente	  hechting	  aan	  hardmetaal.	  Er	  zijn	  meerdere	  CVD	  coating	  
beschikbaar.	  Degene	  die	  het	  best	  bij	  het	  ontwerp	  past	  is	  de	  CVD-‐Al2O3	  coating.	  Deze	  
coating	  is	  namelijk	  chemisch	  inert	  en	  hierdoor	  goed	  te	  gebruiken	  in	  het	  lichaam.	  Verder	  
zorgt	  hij	  voor	  een	  betere	  slijtvast	  baarheid.	  	  
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Koelsysteem	  
Het	  koelsysteem	  bestaat	  uit	  een	  waterslang,	  kraanstuk,	  twee	  slangstukken	  en	  de	  	  
waterspuit.	  Het	  koelsysteem	  wordt	  vastgezet	  door	  middel	  van	  de	  klem.	  Aangezien	  het	  
koelsysteem	  niet	  in	  direct	  contact	  komt	  met	  het	  lichaam,	  is	  het	  niet	  nodig	  dat	  alle	  
materialen	  hiervan	  biotelerant	  of	  inert	  zijn.	  	  

• Aan	  de	  kraan	  op	  de	  O.K.	  wordt	  een	  kraanstuk	  aangesloten.	  Dit	  is	  een	  bestaand	  
onderdeel	  en	  wordt	  van	  messing	  gemaakt	  met	  een	  rand	  van	  rubber	  tegen	  lekken,	  
zie	  Figuur	  47.	  

	  
Figuur	  47.	  Kraanstuk	  koelsysteem	  van	  messing	  	  

• Hieraan	  wordt	  een	  waterslang	  aangesloten	  die	  bestaat	  uit	  3	  lagen.	  Namelijk	  de	  
buiten	  laag,	  geweven	  inzet	  en	  de	  binnenlaag,	  zie	  Figuur	  48.	  De	  binnen	  en	  buiten	  
laag	  worden	  gemaakt	  van	  PVC	  en	  de	  geweven	  inzet	  van	  TRICOT	  katoen.	  Dit	  is	  
sterke	  en	  hoge	  kwaliteit	  katoen.	  Dit	  zorgt	  voor	  stevigheid	  en	  flexibiliteit.	  

	  
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Figuur	  48.	  Wateslang	  voor	  koelsysteem	  1.	  
Buiten	  laag.	  2.	  Geweven	  inzet.	  3.	  
Binnenlaag 
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• Bij	  de	  aansluiting	  van	  de	  slang	  op	  de	  waterspuit	  en	  de	  slang	  op	  het	  kraanstuk,	  
wordt	  een	  bestaand	  slangstuk	  gebruikt	  die	  eveneens	  gemaakt	  wordt	  van	  
messing,	  zie	  Figuur	  49.	  

	  
Figuur	  49.	  Slangstuk	  voor	  koelsysteem	  

	  	  
• Het	  verloopstuk	  van	  de	  waterspuit	  wordt	  gemaakt	  van	  PVC,	  de	  sproeikop	  wordt	  

zoals	  bij	  veel	  sproeikoppen	  gemaakt	  van	  messing,	  zie	  Figuur	  50.	  Deze	  
sproeiknop	  is	  verstelbaar	  waardoor	  de	  diameter	  van	  de	  waterstraal	  bepaald	  kan	  
worden.	  Dit	  kan	  door	  middel	  van	  draaien	  aan	  de	  sproeiknop.	  De	  
doorlaatbaarheid	  van	  de	  sproeiknop	  wordt	  bepaald	  door	  de	  rotatiesnelheid	  knop	  
die	  op	  de	  boormachine	  zit.	  Hierdoor	  is	  de	  hoeveelheid	  water	  dat	  door	  de	  sproeier	  
gaat,	  en	  hiermee	  ook	  de	  kracht	  van	  het	  water,	  te	  reguleren.	  	  

	  
Figuur	  50.	  Verstelbare	  sproeier	  voor	  koelsysteem	  

• Het	  koelsysteem	  wordt	  vast	  gezet	  aan	  de	  boormachine	  door	  middel	  van	  de	  klem	  
met	  verstelbare	  schroeven.	  De	  klem	  moet	  enigszins	  elastisch	  zijn	  om	  zich	  te	  laten	  
samenduwen	  door	  de	  verstelbare	  schroef	  en	  geen	  schade	  aanbrengen	  aan	  het	  
verloopstuk	  of	  aan	  de	  boor.	  Hierdoor	  is	  er	  gekozen	  voor	  PVC.	  De	  verstelbare	  
schroeven	  worden	  gemaakt	  van	  roestvast	  staal	  (RVS).	  	  
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Verspaningstechnologie	  	  
Bij	  het	  frezen	  van	  materialen	  komen	  veel	  variabelen	  kijken.	  Zo	  is	  de	  hoek	  waarin	  
gefreesd	  wordt	  uiterst	  belangrijk	  voor	  de	  slijtvast	  baarheid	  van	  de	  frees	  en	  kan	  een	  
spaanbreker	  veel	  uitmaken	  voor	  de	  warmte	  ontwikkeling	  in	  het	  te	  bewerken	  materiaal.	  
In	  dit	  onderwerp	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  snijvlakken	  van	  de	  MillDrill	  en	  op	  
welke	  manier	  die	  geoptimaliseerd	  kunnen	  worden.	  In	  dit	  stuk	  is	  kennis	  opgedaan	  uit	  
een	  forum	  op	  internet	  (9).	  	  
	  
Neusradius	  
De	  neusradius	  of	  zoals	  in	  de	  
MillDrill	  de	  punt	  van	  het	  snijvlak	  is	  
erg	  van	  belang	  voor	  de	  sterkte	  van	  
de	  hardmetalen	  plaat,	  de	  standtijd	  
(de	  slijtage	  van	  het	  snijvlak)	  en	  
voor	  de	  oppervlakte	  gesteldheid	  
van	  het	  te	  bewerken	  materiaal.	  Zo	  
zal	  een	  snijvlak	  zonder	  neusradius,	  
oftewel	  een	  vlijmscherpe	  punt,	  erg	  
onderhevig	  zijn	  aan	  slijtage	  en	  
heeft	  het	  een	  grotere	  kans	  om	  te	  
breken.	  Ook	  zal	  de	  ruwheid	  van	  het	  
bewerkte	  materiaal	  toenemen	  
aangezien	  de	  bewerkingssporen	  
scherper	  zijn.	  Dit	  leidt	  ook	  weer	  tot	  
een	  slechtere	  maatvastheid	  van	  het	  bewerkte	  materiaal.	  De	  gewenste	  neusradius	  is	  
afhankelijk	  van	  het	  te	  bewerken	  materiaal.	  In	  Figuur	  51	  valt	  links	  een	  kleine	  neusradius	  
te	  zien	  en	  rechts	  een	  grotere.	  Bij	  het	  voorbewerken	  van	  materiaal	  wordt	  meestal	  
gekozen	  voor	  een	  grote	  neusradius	  aangezien	  het	  de	  sterkte	  ten	  goede	  komt.	  Bij	  de	  
nabewerking	  wordt	  pas	  gekozen	  voor	  een	  kleine	  neusradius.	  Aangezien	  de	  MillDrill	  lang	  
moet	  mee	  gaan	  en	  het	  uiterst	  gevaarlijk	  is	  als	  het	  snijvlak	  breekt	  tijdens	  de	  operatie,	  
wordt	  er	  gekozen	  voor	  een	  grote	  neusradius.	  Ook	  is	  het	  bij	  de	  MillDrill	  vooral	  belangrijk	  
dat	  het	  femur	  loodrecht	  wordt	  afgezaagd.	  Minder	  belangrijk	  is	  de	  nabewerking	  van	  het	  
bot.	  De	  meest	  gangbare	  neusradia	  zijn	  0,2	  -‐	  0,4	  -‐	  0,8	  en	  1,2mm.	  Er	  zal	  bij	  de	  Milldrill	  
waarschijnlijk	  gekozen	  worden	  voor	  een	  neusradius	  van	  0,8mm.	  	  
	  
Geometrie	  
Bij	  snijvlakken	  bestaat	  er	  een	  onderscheid	  tussen	  positieve	  
en	  negatieve	  geometrie.	  Normaal	  gesproken	  wordt	  er	  bij	  
hard	  materiaal	  voor	  een	  negatieve	  geometrie	  gekozen	  en	  
voor	  zacht	  materiaal	  voor	  een	  positieve.	  In	  Figuur	  52	  valt	  
een	  voorbeeld	  te	  zien	  van	  negatieve	  en	  positieve	  geometrie.	  
Bij	  het	  bovenste	  gedeelte	  van	  het	  plaatje	  valt	  positieve	  
geometrie	  te	  zien	  en	  onder	  negatieve.	  Bij	  de	  negatieve	  
geometrie	  zorgt	  de	  negatieve	  hoek	  ervoor	  dat	  de	  krachten	  
beter	  verdeeld	  worden	  waardoor	  het	  snijvlak	  minder	  snel	  
uitbreekt.	  De	  positieve	  geometrie	  die	  een	  scherpere	  hoek	  
maakt	  met	  het	  materiaal	  zorgt	  voor	  meer	  druk	  op	  één	  punt.	  
Dit	  valt	  goed	  te	  zien	  in	  figuur	  52.	  	  
	  

Figuur	  51.	  Verschillende	  neusradia	  bij	  een	  wisselplaat	  van	  hardmetaal	  

Figuur	  52.	  Positieve	  en	  
negatieve	  geometrie	  	  
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Ook	  kan	  er	  aan	  een	  snijvlak	  dat	  in	  een	  loodrechte	  hoek	  het	  te	  bewerken	  materiaal	  
benadert	  een	  hoek	  gemaakt	  worden.	  Deze	  lengte	  van	  deze	  hoek	  wordt	  een	  fase	  genoemd	  
en	  valt	  te	  zien	  in	  Figuur	  53.	  In	  dit	  figuur	  is	  een	  negatieve	  fasehoek	  weergegeven.	  Ook	  dit	  
zorgt	  voor	  een	  betere	  krachtverdeling	  en	  een	  verminderde	  kans	  om	  uit	  te	  brokkelen.	  
Ook	  kan	  er	  een	  spaanbreker	  worden	  toegevoegd	  aan	  het	  snijvlak.	  Dit	  valt	  te	  zien	  in	  
Figuur	  54	  en	  wordt	  in	  het	  volgende	  stuk	  verder	  uitgewerkt.	  	  	  
	  

	  
Figuur	  53.	  Negatieve	  fasehoek	  

	  
Spaanbrekers	  	  
Op	  het	  moment	  dat	  het	  snijvlak	  van	  de	  MillDrill	  door	  het	  bot	  heen	  gaat	  wordt	  er	  als	  het	  
ware	  bot	  van	  het	  femur	  af	  geschraapt.	  De	  stukjes	  bot	  die	  hierdoor	  loskomen	  van	  het	  
femur	  worden	  spaan	  genoemd.	  Dit	  spaan	  kan	  op	  verschillende	  manieren	  van	  het	  femur	  
loskomen.	  Dit	  kan	  namelijk	  in	  bijvoorbeeld	  krullen	  of	  in	  kleine	  stukjes	  breken.	  Een	  
spaanbreker	  kan	  dit	  bepalen.	  De	  spaanbreker	  dwingt	  het	  spaan	  in	  feite	  om	  een	  bepaalde	  
richting	  op	  te	  gaan.	  De	  manier	  waarop	  het	  bot	  verpaant	  is	  erg	  van	  belang	  op	  warmte	  
ontwikkeling.	  Het	  is	  namelijk	  wenselijk	  dat	  zo	  veel	  mogelijk	  warmte	  in	  het	  spaan	  gaat	  
zitten	  en	  niet	  in	  het	  instrument	  of	  in	  het	  bot.	  Dit	  is	  met	  een	  spaanbreker	  te	  realiseren.	  
Verder	  wordt	  er	  bij	  hard	  kortspanig	  materiaal	  zoals	  bot	  een	  spaanbreker	  aangeraden.	  
Hierdoor	  zullen	  wij	  deze	  ook	  gebruiken	  op	  de	  hardmetalen	  plaatjes	  van	  de	  MillDrill.	  	  
	  
Ook	  is	  de	  spaandikte	  van	  belang.	  De	  gemiddelde	  
spaandikte	  is	  van	  belang	  voor	  het	  optimaal	  bewerken	  
van	  het	  materiaal.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  spaandikte	  
te	  groot	  is,	  of	  als	  hij	  moeilijk	  breekt,	  komt	  er	  namelijk	  
extreem	  hoge	  druk	  te	  staan	  op	  het	  snijvlak	  wat	  voor	  
ernstige	  beschadigen	  kan	  zorgen.	  Ook	  kan	  een	  te	  
dunne	  spaandikte	  voor	  problemen	  zorgen.	  Op	  het	  
moment	  dat	  de	  spaandikte	  dunner	  is	  dan	  de	  fase	  van	  
het	  snijvlak	  dan	  worden	  de	  krachten	  ongelijk	  
verdeeld	  wat	  voor	  slijtage	  van	  het	  snijvlak	  zorgt.	  Zie	  
Figuur	  55.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figuur	  54.	  Negatieve	  fasehoek	  met	  spaanbreker	  

Figuur	  55.	  Spaandikte	  met	  fase	  
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Spaanhoek	  
In	  figuur	  56	  valt	  te	  zien	  welke	  geometrische	  verhoudingen	  een	  grote	  rol	  spelen	  in	  het	  
verspanen.	  De	  belangrijkste	  hoek	  om	  te	  kunnen	  verspanen	  is	  de	  β	  (bèta)	  hoek.	  Deze	  
moet	  altijd	  wigvormig	  zijn	  om	  te	  kunnen	  verspanen.	  Hoe	  steiler	  deze	  hoek	  is	  hoe	  
zwaarder	  het	  spaan	  wordt	  gevormd.	  Hoe	  scherper	  de	  hoek	  is	  hoe	  lichter	  het	  gevormde	  
spaan	  zal	  zijn.	  	  Hoek	  β	  wordt	  mede	  bepaald	  door	  hoek	  γ.	  Er	  kan	  vanuit	  gegaan	  worden	  
dat	  hoe	  harder	  het	  te	  verspanen	  materiaal	  hoe	  kleiner	  de	  spaanhoek	  γ	  moet	  zijn.	  En	  hoe	  
zachter	  het	  materiaal	  hoe	  groter	  de	  spaanhoek	  γ	  moet	  zijn.	  Hoe	  stomper	  de	  hoek	  β	  des	  
te	  sterker	  is	  het	  instrument	  en	  des	  te	  scherper	  des	  te	  kwetsbaarder.	  Hier	  moet	  een	  
afweging	  in	  gemaakt	  worden.	  Bij	  de	  MillDrill	  kan	  het	  beste	  voor	  een	  stompe	  hoek	  
gekozen	  worden	  aangezien	  sterkte	  van	  het	  grootste	  belang	  is	  en	  bot	  een	  hard	  materiaal	  
is.	  Echter	  moet	  het	  spaan	  niet	  te	  zwaar	  worden	  voor	  de	  warmte	  ontwikkeling	  en	  
afwerking.	  Hierdoor	  kan	  er	  het	  beste	  voor	  een	  “redelijk”	  stompe	  hoek	  kozen	  worden.	  
Oftewel	  een	  relatief	  kleine	  hoek	  γ	  en	  een	  grote	  hoek	  β.	  	  

	  
Figuur	  56.	  Belangrijke	  hoeken	  bij	  verpanen	  

Voeding	  frees	  	  
Om	  de	  optimale	  voeding	  van	  de	  frees	  te	  berekenen	  zijn	  er	  een	  aantal	  variabelen	  nodig.	  	  
Ten	  eerste	  de	  maximale	  snedediepte	  (in	  mm)	  met	  de	  voeding	  (Fz	  in	  mm/tand)	  per	  tand.	  
Deze	  waarden	  zijn	  verschillend	  per	  soort	  hardmetalen	  plaat.	  Hierna	  wordt	  de	  
snijsnelheid	  van	  het	  hardmetaal	  opgezocht	  in	  een	  tabel	  (Vc,	  in	  m/min).	  Ook	  in	  de	  tabel	  
valt	  op	  te	  zoeken	  wat	  dan	  de	  voeding	  (mm/omw)	  per	  omwenteling	  per	  tand	  is.	  Deze	  
voedingswaarde	  moet	  vermenigvuldigd	  worden	  met	  het	  aantal	  tanden	  van	  de	  frees.	  
Vervolgens	  wordt	  de	  snijsnelheid	  Vc	  van	  m/min	  omgerekend	  naar	  omw/min.	  En	  de	  
voedingswaarde	  van	  mm/omw	  naar	  mm/min.	  	  
n=Vc*1000	  
3.14*Dc	  (freesdiameter).	  	  
n/(3.14*Dc)=	  omw/min	  	  
	  
Voeding	  f	  (mm/min)=	  n*Zn*Fz	  (Zn	  is	  aantal	  tanden,	  Fz	  voeding	  per	  tand)	  	  
Hieruit	  wordt	  de	  voeding	  van	  de	  totale	  frees	  berekend	  waarbij	  optimaal	  gefreesd	  kan	  
worden.	  
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Kosten	  schatting	  	  
De	  kosten	  van	  het	  product	  zijn	  erg	  belangrijk	  aangezien	  het	  product	  financieel	  
realiseerbaar	  moet	  zijn	  om	  gebruikt	  te	  gaan	  worden	  in	  ziekenhuizen.	  Een	  van	  de	  eisen	  
van	  het	  product	  was	  dat	  het	  niet	  meer	  dan	  7500	  euro	  mocht	  kosten	  per	  product.	  Voor	  de	  
kostenschatting	  per	  onderdeel,	  zie	  Tabel	  3.	  Er	  wordt	  hier	  van	  de	  gemiddelde	  MillDrill	  
uitgegaan	  met	  een	  boordiameter	  van	  15	  mm.	  	  
	  
Onderdeel	   Kosten	  in	  euro’s	  	  
Milldrill	   	  
Boortje	  (AISI	  316L)	  145mm	  	   7,22*	  
Scharnierboor/	  frees	  50mm	  van	  
chirurgisch	  staal	  met	  hardmetalen	  plaatjes	  

242,69**	  

Koelsysteem	   	  
Kraanstuk	  messing	   2,20	  
Waterslang	  met	  geweven	  inzet	  10m	  	   12,50	  
2x	  messing	  slangstuk	  	   11,90	  	  
PVC	  waterspuit	  met	  messing	  kraanstuk	  en	  
messing	  sproeikop	  

16,95	  

Motortje	  in	  serie	  geschakeld	  met	  
rotatiesnelheid	  knop	  om	  hendel	  in	  te	  
drukken	  

95,00	  

Koelsysteem	  klem	  PVC	  	   5,00	  
Verstelbare	  schroeven	   6,00	  
Totale	  kosten	  onderdelen	   €399,46	  
Tabel	  3.	  Kostenschatting	  per	  onderdeel	  

*Kosten	  boor	  15mm	  van	  gereedschapsstaal	  €4,56.	  Kosten	  gereedschapsstaal	  per	  kilo	  =	  
€2,50.	  Kosten	  chirurgisch	  staal	  (316L)	  per	  kilo	  =	  €3,96.	  De	  kosten	  van	  eenzelfde	  boortje	  
van	  chirurgisch	  staal	  zouden	  dan	  €7,22	  moeten	  zijn.	  	  
**Kosten	  scharnierboor/frees	  van	  gereedschapsstaal	  met	  hardmetalen	  plaatjes	  €26,95	  
!	  Zelfde	  van	  Chirurgisch	  staal	  €42,69.	  Kosten	  hardmetalen	  plaatjes	  op	  maat	  €200.	  
	  
Behalve	  de	  kosten	  van	  de	  onderdelen	  gaan	  er	  ook	  kosten	  zitten	  in	  het	  produceren	  van	  
het	  product.	  Er	  wordt	  in	  deze	  kostenschatting	  er	  van	  uit	  gegaan	  dat	  een	  vakman	  voor	  
het	  bewerken	  of	  het	  monteren	  van	  het	  product	  €50	  per	  uur	  verdiend.	  Zie	  tabel	  4.	  	  
	  
Handeling	   Aantal	  uren	   Kosten	  (in	  euro’s)	  
Montage	  boor	  op	  frees	   2	   100,	  -‐	  
Druk	  motortje	  in	  serie	  schakelen	  met	  
rotatiesnelheid	  knop	  en	  positioneren	  bij	  hendel.	  

5	   250,	  -‐	  

Montage	  koelsysteem	  op	  boor	   1	   50,	  -‐	  
Aansluiting	  waterslang	  aan	  koelsysteem	   1	   50,	  -‐	  
Totaal	  Arbeidskosten	  	   €450,00	  
	   	  
Totale	  Kosten	  arbeid	  +	  onderdelen	   €	  849,46	  
Tabel	  4.	  Kostenschatting	  arbeid	  
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Test	  protocol	  
In	  het	  test	  protocol	  wordt	  gekeken	  onder	  welke	  risicoklasse	  het	  product	  valt	  en	  of	  het	  in	  
aanmerking	  komt	  om	  een	  CE-‐keurmerk	  te	  krijgen.	  
	  
Classificatie	  	  
Medische	  producten	  kunnen	  in	  vier	  klasse	  ’s	  worden	  ingedeeld	  gebaseerd	  op	  de	  
risicofactoren	  die	  gepaard	  gaan	  aan	  het	  gebruik	  van	  het	  product.	  De	  Classificatie	  regels	  
zijn	  gebaseerd	  op	  onderwerpen	  gerelateerd	  aan:	  

• De	  tijd	  van	  contact	  met	  de	  patiënt	  	  
• De	  mate	  van	  invasiviteit	  	  
• Het	  deel	  van	  het	  lichaam	  dat	  wordt	  aangetast	  door	  middel	  van	  het	  product	  	  

	  
Medische	  producten	  kunnen	  in	  drie	  categorieën	  worden	  ingedeeld	  namelijk:	  

• Actief	  implant	  baar	  medisch	  apparaat	  	  
• Medisch	  instrument	  	  
• In	  vitro	  diagnose	  medisch	  apparaat	  	  

	  
Ons	  product	  valt	  onder	  Medische	  instrumenten	  (MDD).	  Om	  MDD’s	  in	  een	  risicoklasse	  te	  
plaatsen	  zijn	  er	  over	  de	  drie	  onderwerpen	  18	  classificatie	  regels	  ontwikkeld.	  Deze	  zijn	  te	  
vinden	  in	  de	  reader	  van	  Ontwerpen	  2	  in	  Annex	  IX	  appendix	  A.	  De	  regel	  die	  op	  toepassing	  
is	  op	  de	  DrillMill	  wordt	  hieronder	  genoemd.	  	  
	  
Regel	  6.	  Alle	  invasieve	  medische	  instrumenten	  die	  voor	  korte	  duur	  gebruikt	  worden	  vallen	  
in	  Klasse	  IIa,	  tenzij	  het	  chirurgische	  instrumenten	  zijn	  die	  hergebruikt	  kunnen	  worden,	  dan	  
vallen	  ze	  in	  Klasse	  1	  	  
	  
Volgens	  de	  richtlijnen	  van	  de	  Classificatie	  Raad	  is	  de	  definitie	  van	  een	  chirurgisch	  
instrument	  dat	  hergebruikt	  kan	  worden:	  	  
1.3.	  Herbruikbaar	  chirurgisch	  materiaal	  
Instrument	  bestemd	  om,	  zonder	  verbonden	  te	  zijn	  met	  een	  actief	  medisch	  hulpmiddel,	  te	  
worden	  gebruikt	  bij	  een	  chirurgische	  ingreep,	  zoals	  snijden,	  boren,	  zagen,	  krabben,	  
schrapen,	  klemmen,	  samentrekken,	  hechten	  of	  soort-‐gelijke	  ingrepen	  en	  dat	  opnieuw	  kan	  
worden	  gebruikt	  nadat	  daartoe	  de	  passende	  handelingen	  zijn	  uitgevoerd.	  
	  
De	  MillDrill	  is	  een	  instrument	  dat	  gebruikt	  wordt	  bij	  een	  chirurgische	  ingreep	  en	  wordt	  
gebruikt	  voor	  boren	  en	  schrapen.	  Hieruit	  valt	  te	  concluderen	  dat	  ons	  product	  in	  te	  delen	  
valt	  in:	  

Klasse	  I	  
Ook	  is	  het	  product	  door	  de	  “Quickscan”	  van	  www.cetool.nl	  gegaan	  om	  te	  bepalen	  welke	  
klasse	  het	  product	  zou	  moeten	  zijn.	  Hier	  kwam	  eveneens	  Klasse	  I	  naar	  voren.	  
	  
Het	  risico	  van	  het	  medisch	  apparaat	  is	  dus	  relatief	  laag.	  Hierdoor	  kan	  de	  fabrikant	  het	  
instrument	  zelf	  beoordelen	  en	  certificeren.	  Het	  CE-‐keurmerk	  kan	  dus	  door	  de	  fabriek	  
zelf	  toegekend	  worden	  aan	  het	  product.	  Wel	  valt	  de	  MillDrill	  onder	  instrumenten	  die	  
steriel	  gemaakt	  moeten	  worden.	  Hierdoor	  moet	  het	  sterilisatieproces	  nog	  wel	  
beoordeeld	  worden	  door	  een	  “Notified	  Body”.	  Dit	  zou	  echter	  geen	  probleem	  moeten	  zijn	  
aangezien	  het	  product	  gesteriliseerd	  wordt	  in	  het	  ziekenhuis	  waar	  ze	  al	  aan	  strenge	  
regels	  moeten	  voldoen.	  	   	  
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Risicoanalyse	  (FMEA)	  
Category	  	   Description	   ID	   Likelihood	   Impact	  	   Priority	  

Score	  	  
Rating	  

Vereisten	  
	  
	  
	  
	  
	  

•De	  vereisten	  van	  het	  product	  zijn	  niet	  
goed	  bekend	  	  
•De	  vereisten	  van	  het	  product	  voldoen	  
niet	  aan	  de	  eisen	  van	  de	  patiënt	  	  
•De	  vereisten	  zijn	  niet	  te	  meten	  en	  
hierdoor	  niet	  te	  controleren	  

1.1	  
	  
	  
1.2	  
	  
1.3	  

20	  
	  

60	   40	   	  
low	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

Voordelen	   •	  De	  economische	  voordelen	  van	  het	  
product	  zijn	  niet	  bekend	  
•De	  economische	  voordelen	  van	  het	  
product	  zijn	  niet	  te	  kwantificeren	  	  
•Het	  eindproduct	  levert	  niet	  de	  
financiële	  voordelen	  zoals	  verwacht	  

2.1	  
	  
	  
2.2	  
	  
2.3	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

	  
20	  

	  
40	  

	  
30	  

	  
low	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

Tijdschema	   •Het	  tijdschema	  geeft	  niet	  genoeg	  
ruimte	  om	  het	  product	  zijn	  werk	  te	  
laten	  doen	  	  
•	  Het	  tijdschema	  geeft	  niet	  alle	  
activiteiten	  en	  taken	  weer	  
•Het	  tijdschema	  voorziet	  niet	  goed	  de	  
afhankelijkheden	  	  

3.1	  
	  
	  
3.2	  
	  
3.3	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

Budget	   •Het	  product	  overschrijdt	  het	  budget	  	  
	  
•Er	  is	  een	  onverwachte	  kostenpost	  bij	  
het	  project	  	  
•Er	  is	  geen	  enkele	  hulpbron	  
beschikbaar	  om	  het	  budget	  te	  meten	  

4.1	  
	  
	  
4.2	  
	  
4.3	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

	  
60	  

	  
80	  

	  
70	  

	  
high	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

Benodigdheden	   •De	  benodigdheden	  van	  het	  project	  zijn	  
niet	  goed	  weergegeven	  	  
•Duidelijke	  kwaliteitseisen	  over	  de	  
benodigdheden	  zijn	  niet	  gemaakt	  
•De	  benodigdheden	  die	  zijn	  geleverd	  
voldoen	  niet	  aan	  de	  kwaliteitseisen	  

5.1	  
	  
	  
5.2	  
	  
5.3	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

Omvang	   •De	  omvang	  van	  het	  project	  is	  niet	  
goed	  weergegeven	  	  
•Het	  project	  dat	  ondernomen	  is,	  is	  niet	  
binnen	  de	  afgesproken	  omvang.	  	  	  
•	  Project	  veranderingen	  hebben	  een	  
negatieve	  wending	  op	  het	  project	  

6.1	  
	  
	  
6.2	  
	  
6.3	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

	  
20	  

	  
40	  

	  
30	  

	  
low	  

Problemen	   •Problemen	  in	  het	  project	  worden	  niet	  
tijdig	  opgelost	  	  
•Dezelfde	  problemen	  komen	  steeds	  
weer	  naar	  boven	  in	  het	  project	  	  
•Onopgeloste	  problemen	  worden	  
nieuwe	  problemen	  in	  het	  project	  

7.1	  
	  
	  
7.2	  
	  
7.3	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

	  
60	  

	  
80	  

	  
70	  

	  	  
high	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

Leveranciers	   •De	  verwachtingen	  van	  de	  leverancier	  
zijn	  niet	  weergegeven	  	  
•De	  leverancier	  voldoet	  niet	  aan	  de	  
eisen	  zoals	  afgesproken	  	  
•Leveranciers	  problemen	  geven	  een	  
negatieve	  wending	  op	  het	  project	  	  

8.1	  
	  
	  
8.2	  
	  
8.3	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  

	  
20	  

	  
40	  

	  
20	  

	  
low	  

Tevredenheid	   •De	  chirurg	  is	  niet	  tevreden	  met	  het	  
product	  	  
•De	  patiënt	  is	  niet	  tevreden	  met	  het	  
product	  	  

9.1	  
	  
	  
9.2	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

Communicatie	   •Tekortkomingen	  in	  de	  communicatie	  
zorgen	  voor	  problemen	  in	  het	  project	  	  
•Hoofdinvesteerders	  krijgen	  te	  weinig	  
informatie	  over	  de	  voortgang	  van	  het	  
project	  

10.1	  
	  
	  
10.2	  

	  
20	  

	  
40	  

	  
30	  

	  
low	  

	  
20	  

	  
60	  

	  
40	  

	  
low	  
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Hulpbronnen	   •Het	  team	  dat	  op	  het	  project	  is	  gezet	  is	  
niet	  genoeg	  getraind	  	  	  
•Er	  zijn	  te	  weinig	  hulpgoederen	  om	  het	  
project	  te	  ondernemen	  	  
•Er	  is	  een	  tekort	  aan	  materialen	  
wanneer	  die	  nodig	  zijn.	  	  	  

11.1	  
	  
	  
11.2	  
	  
11.3	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

	  
20	  

	  
80	  

	  
50	  

	  
medium	  

Veiligheid	   •Het	  product	  zorgt	  voor	  schade	  aan	  de	  
patiënt	  	  	  
•Het	  product	  zorgt	  voor	  gevaar	  voor	  
werknemers	  op	  de	  O.K..	  	  	  

12.1	  
	  
12.2	  

	  40	   100	   70	   high	  

20	   80	   50	   medium	  

Tabel	  4.	  FMEA	  	  

Risico	  Plan	  
Rating	  	   Operation	   Preventative	  actions	   Action	  Resource	  

high	   4.2	   De	  snijvlakken	  van	  de	  frees	  moeten	  scherp	  blijven	  
om	  te	  voorkomen	  dat	  ze	  steeds	  vervangen	  moeten	  
worden.	  Dit	  moet	  voorkomen	  worden	  door	  
hardmetalen	  plaatjes	  te	  gebruiken	  en	  de	  juiste	  
snijhoek.	  

Project	  Groep	  

high	   7.2	   Dat	  steeds	  weer	  de	  snijvlakken	  van	  de	  frees	  bot	  
worden	  moet	  voorkomen	  worden.	  Zie	  
preventative	  actions	  bij	  4.2.	  	  

Project	  Groep	  

high	   12.1	   De	  MillDrill	  moet	  telkens	  van	  tevoren	  
geanalyseerd	  worden	  of	  de	  boor	  nog	  stevig	  aan	  de	  
frees	  vast	  zit.	  Verder	  moet	  er	  altijd	  gecontroleerd	  
worden	  of	  de	  snijvlakken	  van	  de	  frees	  nog	  in	  de	  
goede	  hoek	  staan	  en	  in	  goede	  conditie	  is.	  

Project	  Groep	  

Tabel	  5.	  Risico	  Plan	  
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Conclusie	  
10	  weken	  geleden	  is	  er	  de	  opdracht	  gegeven	  om	  een	  instrument	  of	  methode	  te	  
ontwikkelen	  om	  het	  femur	  loodrecht	  af	  te	  zagen	  ten	  opzichte	  van	  de	  midden	  as	  van	  het	  
femur	  op	  de	  desbetreffende	  plek.	  Na	  het	  brainstormen	  en	  de	  selectie	  hiervan	  waren	  er	  
drie	  bruikbare	  pre-‐concepten	  uit	  gekomen.	  Deze	  zijn	  vervolgens	  uitgewerkt	  tot	  
concepten	  en	  hiervan	  is	  het	  beste	  concept	  gekozen.	  Het	  final	  concept	  die	  de	  naam	  “de	  
MillDrill”	  heeft	  gekregen	  is	  gedetailleerd	  uitgewerkt	  in	  het	  project.	  De	  functies	  van	  de	  
MillDrill	  zijn	  duidelijk	  geworden	  samen	  met	  de	  materialen,	  kosten	  en	  de	  risico’s	  van	  dit	  
product.	  Door	  middel	  van	  3D	  printen	  en	  het	  maken	  van	  een	  prototype	  kan	  er	  een	  beter	  
beeld	  gevormd	  worden	  bij	  het	  model.	  Het	  prototype	  kan	  zelfs	  zijn	  functie	  uitvoeren.	  Ook	  
is	  er	  onderzocht	  wat	  er	  aan	  de	  MillDrill	  moet	  gebeuren	  om	  aan	  zijn	  duurzaamheid	  en	  
veiligheidseisen	  te	  voldoen.	  Door	  kleine	  aanpassingen	  in	  het	  snijvlak	  kunnen	  
bijvoorbeeld	  grote	  overwinningen	  worden	  geboekt	  op	  de	  sterkte	  en	  de	  slijtvast	  baarheid	  
van	  de	  frees.	  Verder	  is	  er	  in	  het	  testprotocol	  duidelijk	  geworden	  dat	  het	  product	  in	  
risicoklasse	  I	  valt.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  risico	  van	  het	  product	  laag	  is	  en	  dat	  er	  zelf	  
gecertificeerd	  mag	  worden.	  Hierdoor	  gaat	  de	  betrouwbaarheid	  van	  het	  product	  omhoog	  
en	  de	  kosten	  naar	  beneden.	  Door	  middel	  van	  al	  deze	  onderzochte	  onderwerpen	  kan	  er	  
met	  een	  tevreden	  gevoel	  worden	  teruggekeken	  naar	  dit	  ontwerpproces.	  Er	  is	  namelijk	  
een	  oplossing	  voor	  het	  probleem	  tot	  stand	  gekomen.	  	  

Discussie	  
De	  MillDrill	  is	  gedetailleerd	  en	  zijn	  eigenschappen	  zijn	  bekend.	  In	  de	  discussie	  wordt	  
bekeken	  of	  de	  MillDrill	  aan	  al	  zijn	  eisen	  en	  wensen	  voldoet	  zoals	  die	  in	  de	  scriptie	  
vernoemd	  zijn.	  	  
	  
Eisen	  

• Gebruikseisen	  
1. De	  temperatuur	  die	  ontwikkeld	  wordt	  tijdens	  het	  zagen	  mag	  niet	  hoger	  komen	  

dan	  47	  graden	  (10)	  om	  osseo-‐necrose	  te	  voorkomen.	  
2. Het	  product	  moet	  gebruikt	  kunnen	  worden	  door	  chirurgen	  
3. Het	  apparaat	  moet	  het	  resultaat	  elke	  keer	  behalen	  
4. Het	  apparaat	  mag	  niet	  roesten	  
5. Het	  apparaat	  moet	  begrijpelijk	  zijn	  en	  na	  een	  korte	  cursus	  te	  gebruikenzijn	  door	  

chirurgen.	  
6. Het	  apparaat	  moet	  te	  bedienen	  zijn	  door	  maximaal	  2	  mensen	  op	  de	  

operatiekamer.	  	  
7. Het	  apparaat	  mag	  geen	  uitputtende	  lichamelijke	  belasting	  hebben	  op	  de	  chirurg.	  
8. Er	  mag	  niet	  meer	  dan	  5	  mm	  botlengte	  verlies	  zijn	  

	  
1. Door	  het	  lage	  toerental	  dat	  nodig	  is	  om	  te	  frezen	  in	  combinatie	  met	  het	  

koelsysteem	  zal	  de	  temperatuur	  niet	  boven	  de	  47	  graden	  uitkomen.	  	  
2. De	  MillDrill	  is	  een	  boor	  met	  frees.	  Dit	  moet	  elke	  chirurg	  kunnen	  bedienen.	  
3. De	  MillDrill	  zal	  dit	  doen	  aangezien	  het	  een	  eenvoudige	  handeling	  is.	  
4. De	  MillDrill	  is	  gemaakt	  van	  materialen	  die	  roestvast	  zijn,	  het	  zal	  niet	  

roesten.	  
5. De	  MillDrill	  is	  een	  eenvoudig	  ontwerp	  en	  gemakkelijk	  in	  gebruik,	  het	  is	  dus	  

geen	  probleem.	  
6. Het	  kan	  eenvoudig	  door	  1	  persoon	  te	  bedienen	  zijn.	  
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7. Het	  wordt	  aangedreven	  door	  een	  elektrische	  boor,	  hierdoor	  geen	  
uitputtende	  lichamelijke	  belasting	  

8. Het	  femur	  wordt	  van	  tevoren	  iets	  te	  lang	  afgezaagd	  hierdoor	  zal	  er	  geen	  
botlengte	  verlies	  zijn.	  	  

	  
• Veiligheidseisen	  
1. Het	  apparaat	  mag	  geen	  schade	  toebrengen	  aan	  de	  patiënt	  	  
2. Het	  apparaat	  mag	  geen	  schade	  toebrengen	  aan	  de	  chirurg	  en	  ander	  personeel	  op	  

de	  O.K.	  	  
3. Het	  apparaat	  moet	  water-‐	  en	  stofdicht	  zijn.	  	  
4. Het	  apparaat	  mag	  niet	  te	  zwaar	  zijn	  <25	  kg	  !	  Arbowet	  
5. Het	  apparaat	  moet	  steriel	  te	  maken	  zijn	  
6. Het	  apparaat	  mag	  geen	  schade	  toebrengen	  aan	  apparatuur	  op	  de	  O.K.	  
7. Het	  apparaat	  moet	  een	  CE-‐keurmerk	  hebben	  
8. Het	  apparaat	  moet	  met	  een	  nood	  knop	  direct	  uit	  te	  zetten	  zijn	  
9. Het	  apparaat	  moet	  tot	  een	  bepaald	  gebied	  begrenst	  zijn	  zodat	  hij	  niet	  ineens	  door	  

kan	  schieten.	  	  
10. Het	  apparaat	  mag	  geen	  kleine	  stukjes	  bot	  in	  de	  ruimte	  schieten	  

	  
1. De	  MillDrill	  is	  veilig	  en	  zal	  geen	  schade	  toebrengen	  aan	  de	  patiënt	  	  
2. De	  MillDrill	  is	  veilig	  en	  zal	  behalve	  kleine	  stukjes	  bot	  zoals	  ook	  gebeurd	  bij	  

de	  traditionele	  manier	  niks	  uitstoten	  in	  de	  O.K.	  	  
3. Is	  alleen	  van	  toepassing	  op	  het	  koelsysteem.	  Deze	  is	  water-‐	  en	  stofdicht	  
4. De	  MillDrill	  zit	  hier	  ver	  onder	  en	  is	  dus	  niet	  te	  zwaar.	  
5. De	  MillDrill	  is	  gemaakt	  van	  materialen	  die	  gesteriliseerd	  kunnen	  worden	  in	  

het	  ziekenhuis.	  Het	  koelsysteem	  hoeft	  niet	  gesteriliseerd	  te	  worden.	  
6. Dit	  zal	  hij	  niet	  doen	  aangezien	  hij	  vast	  zit	  aan	  een	  boor	  die	  vaker	  gebruikt	  

wordt	  op	  de	  O.K.	  
7. Doordat	  de	  MillDrill	  in	  risicoklasse	  I	  zit	  mag	  er	  zelf	  een	  CE-‐keurmerk	  

worden	  afgegeven.	  	  
8. Deze	  is	  aanwezig	  op	  de	  bestaande	  boor	  en	  op	  de	  O.K.	  is	  een	  bestaande	  nood	  

knop	  voor	  alle	  elektra.	  
9. De	  MillDrill	  freest	  maar	  kleine	  hoeveelheden	  per	  tijdseenheid.	  Verder	  zit	  

hij	  door	  de	  boor	  in	  het	  medulla	  ossium	  vast	  op	  zijn	  plek.	  	  
10. Er	  komen	  wel	  stukjesbot	  vrij.	  Dit	  is	  echter	  geen	  probleem	  aangezien	  het	  erg	  

kleine	  stukjes	  zijn	  die	  geen	  schade	  aanrichten	  aan	  mensen.	  Verder	  zal	  door	  
de	  waterkoeling	  de	  kleine	  stukjes	  bot	  worden	  afgevoerd	  en	  deze	  “schieten”	  
dus	  niet	  de	  ruimte	  in.	  
	  

• Ergonomische	  eisen	  
1. Het	  apparaat	  moet	  goed	  in	  de	  hand	  liggen	  
2. Het	  apparaat	  moet	  mobiel	  zijn	  	  
3. Het	  apparaat	  moet	  eenvoudig	  schoongemaakt	  kunnen	  worden	  
4. Het	  apparaat	  moet	  op	  te	  bergen	  zijn	  
5. Het	  apparaat	  mag	  niet	  meer	  dan	  10	  kg	  wegen	  exclusief	  bedrading	  
6. Het	  apparaat	  moet	  in	  te	  zetten	  zijn	  bij	  verschillende	  diameters	  van	  het	  femur	  

	  
1. Het	  deel	  van	  de	  MillDrill	  dat	  in	  de	  hand	  ligt	  is	  de	  bestaande	  boor.	  Deze	  is	  zo	  

ontworpen	  dat	  hij	  goed	  in	  de	  hand	  ligt.	  
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2. De	  MillDrill	  kan	  losgehaald	  worden	  van	  de	  boor	  en	  overal	  mee	  naartoe	  
genomen	  worden.	  Het	  koelsysteem	  zit	  vast	  met	  een	  klem	  en	  valt	  ook	  te	  
ontkoppelen.	  

3. De	  MillDrill	  kan	  eenvoudig	  schoon	  gemaakt	  worden	  in	  het	  ziekenhuis.	  
4. De	  MillDrill	  is	  klein	  en	  past	  hierdoor	  in	  elke	  kast.	  
5. Zonder	  bedrading	  zit	  de	  MillDrill	  ver	  onder	  dit	  gewicht.	  	  
6. Er	  zijn	  meerdere	  soorten	  diameter	  MillDrill’s	  hierdoor	  is	  hij	  inzetbaar	  voor	  

elke	  diameter	  femur.	  	  
	  

• Ruimtelijke	  eisen	  
1. Het	  apparaat	  moet	  in	  de	  O.K.	  passen.	  Hierdoor	  niet	  groter	  dan	  1x1	  meter	  excl.	  

Bedrading.	  
2. Het	  apparaat	  moet	  op	  te	  bergen	  zijn	  dus	  op	  het	  moment	  dat	  hij	  daarvoor	  te	  groot	  

is	  demonteerbaar	  zijn.	  
	  

1. De	  MillDrill	  is	  een	  stuk	  kleiner	  dan	  dit	  
2. De	  MillDrill	  is	  te	  demonteren	  uit	  de	  boor	  en	  het	  koelsysteem	  kan	  met	  een	  

klem	  ook	  gedemonteerd	  worden.	  Verder	  is	  hij	  klein	  en	  eenvoudig	  op	  te	  
bergen.	  
	  

• Tijd	  eisen	  
1. De	  handeling	  die	  door	  het	  apparaat	  uitgevoerd	  wordt	  mag	  niet	  langer	  dan	  1	  uur	  

duren.	  
2. Het	  apparaat	  moet	  10	  jaar	  mee	  kunnen	  gaan.	  Er	  vanuit	  gaande	  dat	  hij	  300	  keer	  

per	  jaar	  gebruikt	  wordt	  moet	  hij	  3000	  keer	  zijn	  handeling	  uit	  kunnen	  voeren.	  
	  

1. De	  Handeling	  die	  wordt	  uitgevoerd	  wordt	  door	  de	  MillDrill	  wordt	  naar	  
schatting	  binnen	  10	  minuten	  uitgevoerd.	  	  

2. Aangezien	  er	  veel	  aandacht	  is	  besteed	  aan	  de	  hoek	  van	  de	  hardmetalen	  
snijvlakken	  zodat	  hij	  zo	  slijtvast	  en	  sterk	  is	  zal	  dit	  geen	  probleem	  moeten	  
zijn.	  Op	  het	  moment	  dat	  het	  snijvlak	  toch	  bot	  wordt	  kan	  deze	  geslepen	  
worden.	  
	  

• Kosten	  eisen	  
1. Het	  apparaat	  mag	  niet	  meer	  kosten	  dan	  7500	  euro	  

	  
1. De	  MillDrill	  kost	  849,46	  euro.	  Dit	  is	  ver	  onder	  het	  budget.	  
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Wensen	  
• Gebruikswensen	  
1. Het	  apparaat	  hoeft	  maar	  maximaal	  1	  keer	  per	  half	  jaar	  onderhoud	  nodig	  te	  

hebben	  
2. Het	  apparaat	  kan	  gebruikt	  worden	  zonder	  enige	  voorkennis	  naast	  de	  standaard	  

chirurgische	  kennis	  
3. Het	  apparaat	  moet	  zo	  min	  mogelijk	  warmte	  produceren	  in	  het	  lichaam	  
4. Het	  apparaat	  moet	  zo	  min	  mogelijk	  warmte	  produceren	  buiten	  het	  lichaam	  
5. Het	  apparaat	  voert	  de	  handeling	  uit	  zonder	  fysieke	  toedoen	  van	  de	  chirurg	  
6. Er	  moet	  zo	  min	  mogelijk	  botlengte	  verlies	  zijn	  na	  de	  handeling	  
7. Het	  apparaat	  moet	  in	  een	  ruimte	  zo	  klein	  mogelijk	  kunnen	  zagen	  

	  
1. Het	  koelsysteem	  zal	  maar	  maximaal	  1	  keer	  per	  half	  jaar	  gecontroleerd	  

hoeven	  worden	  of	  er	  bijvoorbeeld	  geen	  ophoping	  van	  kalk	  aanwezig	  is.	  
Verder	  heeft	  de	  MillDrill	  geen	  onderhoud	  nodig.	  Behalve	  als	  de	  snijvlakken	  
eventueel	  bot	  worden.	  Als	  dit	  al	  gebeurt	  dan	  gebeurt	  dit	  minder	  vaak	  dan	  1	  
keer	  per	  half	  jaar.	  	  

2. Dit	  is	  geen	  probleem.	  Het	  is	  een	  eenvoudige	  boor	  met	  frees	  die	  zelfs	  door	  
middel	  van	  de	  boor	  op	  zijn	  goede	  plek	  gehouden	  wordt.	  Als	  het	  goed	  is	  kan	  
iedereen	  dit.	  	  

3. Door	  middel	  van	  de	  perfecte	  gemiddelde	  spaandikte	  en	  hoek	  van	  het	  
snijvlak	  is	  dit	  geminimaliseerd.	  Verder	  is	  er	  koeling.	  

4. De	  warmte	  ontwikkeling	  die	  er	  zal	  zijn	  zal	  door	  de	  bestaande	  boor	  
geproduceerd	  worden.	  Dit	  mag	  geen	  probleem	  zijn.	  

5. De	  MillDrill	  wordt	  aangedreven	  door	  een	  elektrische	  boor.	  Hierdoor	  is	  er	  
behalve	  de	  boor	  vasthouden	  en	  een	  knop	  indrukken	  geen	  fysieke	  toedoen	  
van	  de	  chirurg.	  

6. Aangezien	  het	  bot	  van	  tevoren	  te	  ver	  wordt	  afgezaagd	  kan	  het	  botlengte	  
verlies	  minimaal	  zijn.	  

7. Aangezien	  het	  onderbeen	  wordt	  geamputeerd	  en	  los	  is	  van	  het	  
overgebleven	  stuk	  been	  is	  er	  voldoende	  ruimte	  om	  de	  handeling	  uit	  te	  
voeren.	  

	  
• Veiligheidswensen	  
1. Het	  apparaat	  moet	  alleen	  bot	  kunnen	  zagen	  en	  geen	  ander	  weefsel	  

	  
1. Het	  boorgedeelte	  van	  de	  MillDrill	  is	  bot	  gemaakt	  zodat	  hij	  alleen	  het	  

medulla	  ossium	  kan	  boren	  en	  niet	  in	  het	  femur	  bot.	  De	  frees	  zal	  in	  principe	  
vele	  andere	  weefsel	  kunnen	  frezen	  maar	  hier	  komt	  hij	  niet	  mee	  in	  
aanraking.	  	  
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• Ergonomische	  wensen	  
1. Het	  apparaat	  moet	  zo	  licht	  mogelijk	  zijn	  
2. Het	  apparaat	  kan	  zichzelf	  schoonmaken	  

	  
1. De	  MillDrill	  is	  klein	  en	  neemt	  geen	  overbodige	  ruimte	  in	  beslag.	  Hierdoor	  is	  

hij	  naar	  verhouding	  licht.	  Ook	  is	  het	  koelsysteem	  zo	  licht	  mogelijk	  
gehouden	  door	  de	  keuze	  van	  PVC.	  	  

2. Het	  apparaat	  kan	  zichzelf	  niet	  schoonmaken,	  dit	  is	  ook	  niet	  nodig	  aangezien	  
hij	  toch	  elke	  keer	  steriel	  gemaakt	  moet	  worden.	  

	  
• Ruimtelijke	  wensen	  
1. Het	  apparaat	  moet	  opgeborgen	  kunnen	  worden	  in	  een	  ruimte	  van	  0.50x0.50m	  na	  

inklapping	  of	  gedemonteerd.	  
2. Het	  apparaat	  moet	  zo	  klein	  mogelijk	  zijn	  
3. Het	  apparaat	  heeft	  geen	  of	  zo	  min	  mogelijk	  bedrading	  nodig	  

	  
1. Dit	  is	  geen	  enkel	  probleem.	  De	  MillDrill	  is	  kleiner	  dan	  dat	  en	  het	  

koelsysteem	  kan	  gedemonteerd	  worden	  zodat	  hij	  eenvoudig	  opgeborgen	  
kan	  worden	  in	  een	  ruimte	  van	  0.50x0.50m	  	  

2. Hier	  is	  naar	  gestreefd	  en	  de	  afmetingen	  zijn	  tot	  een	  minimum	  gebracht.	  
3. Behalve	  een	  waterslang	  is	  er	  geen	  bedrading	  nodig.	  

	  
• Tijd	  wensen	  
1. De	  handeling	  moet	  zo	  snel	  mogelijk	  worden	  uitgevoerd	  
2. Het	  apparaat	  moet	  zo	  lang	  mogelijk	  mee	  gaan	  

	  
1. De	  handeling	  die	  de	  MillDrill	  uitvoert	  duurt	  niet	  lang.	  Zo’n	  10	  minuten.	  
2. De	  MillDrill	  kan	  erg	  lang	  mee	  gaan.	  Zelfs	  op	  het	  moment	  dat	  de	  snijvlakken	  

bot	  worden	  kunnen	  deze	  nog	  geslepen	  worden.	  Verder	  bestaat	  het	  
koelsysteem	  uit	  losse	  onderdelen	  waardoor	  als	  er	  iets	  kapot	  gaat	  deze	  
apart	  vervangen	  kunnen	  worden.	  	  

	  
• Kosten	  wensen	  
1. Het	  apparaat	  moet	  zo	  goedkoop	  mogelijk	  zijn	  

	  
1. Het	  apparaat	  kan	  gemaakt	  worden	  uit	  vele	  bestaande	  producten.	  Ook	  

worden	  er	  geen	  dure	  materialen	  gebruikt.	  Hierdoor	  is	  de	  MillDrill	  zo	  
goedkoop	  mogelijk.	  	  
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