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n2014wordt industrieelontwerper
KarianneLindenhoviusdoorhet
Koninklijk Instituutvoor Ingeni-
eurs (KIVI) verkozentot ingenieur
vanhet jaar. ‘Ikwerdeenjaar lang

uitgenodigdvoor lezingenenkranten-en
radiointerviews.Toenhebikmezelf zo
vaakhorenvertellenhoemotiverendhet
isvanuitdemarktvraag technologie in te
zettenomeenmedischmaatschappelijk
probleemopte lossen,dat ikdacht:nuwil
ikdatzelf inpraktijkbrengen.’

Lindenhovius is dannogalsma-
nager verbondenaanPontesMedical
inUtrecht. ‘Die organisatie heb ik in
2009 zelf opgezetmet eenEZ-subsidie.
Het doelwas zorgprofessionalsmet
innovatieve ideeën te koppelenaande
industrie.’

Het concept voorPontes vloeit voort
uit eenopdracht vanhetUMCUtrecht
die Lindenhoviusbinnenhaalt voorhet
Utrechtse ontwerpbureauwaar ze in
dienst is. ‘Tot dan toekwamendeop-
drachten redelijk vanzelf naar ons toe,
maardoorde economische crisismoes-
tenweerbij gaanacquireren. Inde zorg,
suggereerdemijnbaas,want indie sec-
tor is door vergrijzing endaling van zorg-
personeel grotebehoefte aan innovatie.’

Bij hetUMCUtrecht komende vaar-
dighedendie ze als projectleider bij
haar eerstewerkgever Philips Lighting
heeft opgedaangoed vanpas. Zewerkt
samenmet verpleegkundigen, artsen,

In De Vonk vertelt
wekelijks iemand over
een beslissend moment
in zijn of haar loopbaan.
Deze week: Karianne
Lindenhovius, ceo
van ArthroSave. Het
bedrijf ontwikkelde
de KneeReviver, die
plaatsing van een
knieprothese jarenlang
kan uitstellen.
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Haar ervaring als projectleider bij Philips Lighting kwam Lindenhovius goed van pas. FOTO: FRISOKEURISVOORHETFD

l ArthroSave verkoopt
de KneeReviver niet,
maar leent deze uit
aan ziekenhuizen die
daarvoor een contract
hebben.

l Na elk gebruik komt
de KneeReviver bij
ArthroSave terug om
het apparaat te resetten
en te steriliseren. De
KneeReviver gaat vijftien
keer mee.

patiënten, onderzoekers, technici en
bedrijfskundigen. Samenzoeken zenaar
praktische vertalingenencommerciële
toepassingen voor innovaties, zodat ook
andere zorginstellingendezekunnen
toepassen.

‘Toenbesefte ikhoeveel voldoening
het geeft iets temakenwaarmensen
écht iets aanhebben, inplaats van een
slimmerofmooier koffiezetapparaat, of
een lichtarmatuurwaardemarktniet op
zit tewachten.’

Een vande innovatieprojectenwaarbij
Lindenhovius is betrokken, is ‘kniedis-
tractie’.Hierbijwordendegewrichten
waartussenhet kraakbeen is verdwenen
zesweken languit elkaar getrokken.Dit
gebeurtmet eenextern framedat ope-
ratiefmet pinnen indebottenbovenen
onderdekniewordt gefixeerd.Doordat
daardoordekniewordt ontlast, ver-
dwijnt depijn engroeit er kraakbeen-
achtigweefsel terugophet bot,wat voor-
heen voor onmogelijkwerdgehouden.

‘Zokunnenmensenmet een versleten
kniedie eigenlijknog te jong zijn voor
plaatsing vaneen vervangendeprothese,
deze operatieminstens vijf tot tien jaar
uitstellen. Enomdat ookeenprothese
niet het eeuwige levenheeft, kunnenwe
daarmee eennog ingrijpendere endure
revisieoperatie overbodigmaken.’

Voorhet project vandekniedistractie
krijgt Lindenhoviusdekansdeel tene-
menaande (parttime)Master ofBusi-

ness innovationandEntrepreneurship.
Dit anderhalf jaar durendeprogramma
helpt haar bij debeslissing zelf te gaan
ondernemen, samenmetdeorthope-
disch chirurg endehoogleraar experi-
mentele reumatologie diehet succes van
demethodewetenschappelijkhebben
aangetoond.Gedrieën concluderen ze
dathet externe framebij grotebedrijven
niet de aandacht zoukrijgendiehet ver-
dient, omdathet zou concurrerenmet
hunknieprotheses.

Daaromrichten ze in2016ArthroSa-
ve op.Hethulpmiddel, deKneeReviver,
dat ze ondertussenhebbenontwikkeld,
gaan ze zelf verkopen. ‘Debusinesscase
is sterk: er is eenduidelijk probleem,
met eengroeiendepopulatie patiënten
die zit tewachtenopeenoplossing. En
wehebbeneenpraktisch, ergonomisch
en schaalbaar product.’

Methulp vandrie investeerders zijn er
inNederland zestigKneeRevivers gepro-
duceerd,waarmee in tien ziekenhuizen
zo’n tweehonderdpatiënten zijnbehan-
deld.Dit jaar zal eenaantal orthopedisch
chirurgen inhetVerenigdKoninkrijk,
DuitslandenZwitserlandermeegaan
werken. Voor introductie indeVerenig-
de Statenbereidt ArthroSavenudeaan-
vraag voorhet FDA-keurmerk voor.

Jacqueline Bosboom is redacteur van
het FD.‘‘WE HEBBEN EENOPLOSSING VOOR

EEN PROBLEEMWAAR
PATIËNTEN OP ZITTEN
TEWACHTEN’

Dienstverlening

‘Ik wil iets
maken waar
mensen écht
wat aan
hebben’
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