Pontas
Een onderbeenprothese voor een mobiele werkplaats in Indonesië
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Tijdens een bezoek aan Tarutung
krijgt de doelgroep van dit
project onverwacht een gezicht.
Doras Tobing werkte op een
palmolieplantage en vertelt dat
hij zijn been is verloren bij een
motorongeluk. Hij verdiende al
niet veel met zijn oude baan, maar
zonder zijn been kan hij dit werk
niet meer doen en is zijn enige
optie bedelen op straat.

Doras Tobing vertelt dat hij hoopt
ooit een onderbeenprothese te
kunnen krijgen zodat hij weer
kan werken en voor zijn gezin kan
zorgen. De dichtsbijzijnde plaats
voor een onderbeenprothese
is Harapan Jaya, maar Doras
Tobing weet dat hij het zich
niet kan veroorloven om twee
weken van huis te zijn en een
onderbeenprothese te kopen.

I ntroducti e
Met de steun van Stichting de Benen Nemen, Kivi Niria Studie- en
Reisfonds, Stichting Beter ter Been en BSN Medical is een nieuwe
onderbeenprothese ontwikkeld voor een mobiele orthopedische
werkplaats in Indonesië. Hiervoor is een bezoek gebracht aan
revalidatiecentrum Harapan Jaya, in Pematang Siantar, Sumatra, Indonesië.
Dit korte verslag vormt de samenvatting van dit project. Het beschrijft
de achtergrond van het probleem, het ontwikkelde product en
productieproces, en de resultaten van de gedane activiteiten. Als conclusie
is beschreven hoe alle betrokken partijen een vervolg zullen geven aan dit
project.
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Ac ht e rg ro n d
Door veel verkeersongelukken heeft Indonesië een grote groep mensen
waarbij een onderbeen is geamputeerd. Een onderbeenprothese geeft
deze groep een nieuwe kans op een goede toekomst.
Orthopedische werkplaats
Indonesië heeft slechts een beperkt aantal orthopedische werkplaatsen,
het merendeel gelegen op Java. Veel patiënten die een onderbeenprothese
nodig hebben moeten hierdoor meerdere dagen reizen om een
orthopedische werkplaats te bereiken. Het productieproces van een
onderbeenprothese is traag en patiënten moeten hierdoor lang wachten
op hun product. In de praktijk is een patiënt hierdoor weken van huis
en moet voor deze periode wel eten en accommodatie regelen. Weinig
patiënten kunnen zich dit veroorloven. Coki Tobing, oprichter van de DARE
Foundation in Jakarta, heeft als doel een mobiele werkplaats op te richten
om deze mensen toch te kunnen bereiken.
Protheses
Bij een onderbeenprothese vormt de socket de verbinding met de stomp.
Dit onderdeel is zowel het belangrijkst als het lastigst om te maken. Het
huidige productieproces van een socket omvat het maken van een gipsen
kopie van de stomp, de correctie van dit model en het vormen van een
socket van polypropyleen. Dit proces kost veel tijd en maakt gebruik
van zware machines zoals een oven en een vacuümmachine. Met dit
productieproces worden protheses gemaakt van hoge kwaliteit, maar dit is
niet geschikt voor een mobiele werkplaats. Mr. Tobing is op zoek naar een
methode die hij wel kan gebruiken in zijn mobiele werkplaats.
Afstudeeropdracht
Als afstudeeropdracht voor de studie Industrieel Ontwerpen aan de
Universiteit Twente heeft Bob Giesberts een nieuwe onderbeenprothese
ontworpen. Dit concept heeft een vergelijkbare kwaliteit als huidige
protheses maar de productie ervan is sneller, simpeler en goedkoper. De
productie vereist geen zware machines en in 2 uur is de prothese klaar.
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Proces
Harapan Jaya heeft een orthopedische werkplaats waar prothese maker
Malapontas Tampa goede onderbeenprotheses maakt. Het ontworpen
concept is door Mr Tampa, Mr Tobing en Bob samen ontwikkeld tot een
bruikbare nieuwe productie methode.
Concept
De socket voor de onderbeenprothese wordt gemaakt van Delta Cast
Prints (DCP), geproduceerd door BSN Medical en verkrijgbaar in Medan,
Sumatra. Dit synthetisch gipsverband is gemaakt van polypropyleen vezels
en is daardoor erg sterk en duurzaam.
De pijnlijke plekken van de stomp (scheenbeen, fibula kopje, punt van de
stomp) worden bedekt met schuim en er wordt een sok over de stomp
getrokken. Dit wordt ingewikkeld met plastic folie. Het DCP wordt nu
om de stomp gewikkeld en opnieuw met plastic folie omwikkeld. Op de
druktolerante locaties van de stomp (patella pees, poplitea) wordt een
stuk hard schuim geplaatst en gefixeerd met nog een laag plastic folie.
Tijdens de uithardingtijd van 5 – 10 min wordt er druk gezet op het gehele
oppervlak van de stomp. Zodra het materiaal uitgehard is wordt het van de
stomp gehaald en in de juiste vorm geknipt.
Dit proces wordt twee keer doorlopen en in de tweede fase wordt een
standaard component van het rode kruis (ICRC) tegen het einde van de
stomp gehouden en ook omwikkeld met DCP om een sterke verbinding te
vormen. Aan dit component wordt later de rest van het been bevestigd.
Druk
Er is een drietal concepten ontworpen om een goede uniforme
drukverdeling op het oppervlak van de stomp te zetten. In Harapan Jaya
is geleerd dat een vacuümpomp met een slang naar een plastic zak om
de stomp het beste resultaat geeft. Het voordeel van deze methode is
namelijk dat de prothese maker tijdens het proces nog extra manuele druk
kan uitoefenen om een goede suspensie rond de condyles te creëren.
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R e s u lta at
In totaal zijn er 15 sockets gemaakt voor 3 gebruikers van een
onderbeenprothese, allen werkend in Harapan Jaya. Elke socket werd
uitvoerig geëvalueerd en indien geschikt werd de onderbeenprothese
afgemaakt zodat het een aantal dagen kon worden getest.
Kwaliteit
Het eerste aandachtspunt is het garanderen van kwaliteit. De kwaliteit van
een onderbeenprothese wordt grotendeels bepaald door het comfort van
de socket. Dit hangt af van de fitting, de suspensie en de uitlijning. Fitting
en uitlijning werden al snel beoordeeld als zijnde van goede kwaliteit, maar
suspensie bleek lastiger. Met de ervaring en creativiteit van Mr. Tampa
kon elke socket worden aangepast om een goede suspensie te creëren
(bijv. door het gebruik van schuim of klittenband). Door het aanpassen
van de methode om druk te zetten op het stompoppervlak kon Mr. Tampa
met manuele druk de suspensie vormen. Op deze manier werd ook de
suspensie beoordeeld als zijnde van goede kwaliteit.
Mobiliteit
Het tweede aandachtspunt is de mobiliteit van het productieproces. Voor
een mobiele werkplaats moet het proces niet alleen snel zijn maar ook
geen zware machines gebruiken. De nieuwe onderbeenprothese heeft
een productietijd van gemiddeld 2 uur. Het elektrische gereedschap dat
werd gebruikt was een vacuümpomp, decoupeerzaag, een dremel, een
boor en een hitte plaat voor het aan elkaar smelten van de standaard ICRC
onderdelen. Al deze gereedschappen zijn goed draagbaar en daarmee
geschikt voor een mobiele werkplaats.
Pontas
De naam van de nieuwe onderbeenprothese is Pontas. Het is vernoemd
naar de prothesemaker van Harapan Jaya en heeft tevens een verwijzing
naar de spreekwoordelijk brug (spaans Pontas) die is geslagen tussen
innovaties in Nederland en projecten in ontwikkelingslanden.
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Conclusie
Het principe van het nieuwe productieproces is bewezen met het maken
van 15 sockets. De nieuwe onderbeenprothese is van goede kwaliteit en het
productieproces is geschikt voor een mobiele orthopedische werkplaats.
Harapan Jaya
Uiteindelijk hebben twee medewerkers van de houtwerkplaats van
Harapan Jaya de nieuwe onderbeenprothese gekregen en hen is gevraagd
de komende maanden het product te testen en te rapporteren aan
prothesemaker Mr. Tampa. Het is belangrijk duidelijkheid te krijgen over de
duurzaamheid en kwaliteit van het product op de lange termijn alvorens
over te gaan op productie op grotere schaal. Alleen met een evaluatie
over een langere testperiode kan deze informatie worden ontsloten. Als
de kwaliteit ook op lange termijn goed blijkt te zijn wil Harapan Jaya het
product opnemen in haar assortiment. Vooral als eerste prothese lijkt het
erg geschikt te zijn.
DARE Foundation
Mr. Tobing verwacht de nieuwe methode goed te kunnen gebruiken in zijn
mobiele werkplaats en wil het concept graag verder ontwikkelen met zijn
DARE Foundation in Jakarta. In de tussentijd werkt hij door aan zijn mobiele
werkplaats en zal op korte termijn beginnen met een eerste proefperiode.
Toekomst
Om de verdere ontwikkeling van dit project te stimuleren zijn er afspraken
gemaakt over een nieuw bezoek aan Harapan Jaya in december en aan
de DARE Foundation in januari. Tijdens dit bezoek zullen de lange termijn
resultaten worden geëvalueerd en een eerste proefronde worden gedraaid
met het product in een mobiele werkplaats. Daarnaast zal worden gekeken
naar de toepassing van de gebruikte techniek voor andere producten uit de
orthopedische werkplaats.
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Meer informatie
Samen met zijn initiele opdrachtgevers (Arjen Bergsma
en Wilco Kleine) heeft Bob Giesberts stichting MoveAid
opgericht. Deze stichting heeft als doel onderzoek op
het gebied van mobiliteit te koppelen aan projecten
in ontwikkelingslanden. Het huidige project is hier het
eerste voorbeeld van. Meer information en een korte
documentaire over dit project is te vinden op de site van
stichting MoveAid.
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