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Een 3D-printer is een apparaat dat op basis van digitale tekeningen, 
driedimensional objecten kan produceren. Dit gebeurt door het object 

laag na laag op te bouwen. 

Het printproces is onstaan in 2000 uit een aantal projecten van het MIT. 
Het ging hier vooral om in een korte tijd een prototype model te maken. 
De eerste toepassingen waren met metaal.  Daarna was de volgende stap 

het produceren van modellen gebaseerd op andere stoffen, zoals keramiek. 
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Een veelgebruikte methode bij 3D-printen is het gebruik maken van fijne poeder zoals gips en plantaardige stoffen 
zoals bioplastic, poyuerthaan, polyesther, epoxy etc. 

er worden telken lagen van dit poeder met elkaar verbonden zodat deze uiteindelijk een vaste vorm aannemen. 
Het is de snelste methode en de enige methode waarbij je een model volledig met kleuren kunt uitprinten. 

Fues desposition modeling(4) is een andere manier, waarbij gesmolten polymeren op een laag worden gespoten en het 
model zo laag per laag wordt opgebouwd. 
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Fotopolymeer wordt ook gebruikgemaakt bij 3D-printen. Dit is weer een andere methode. 
Het gebeurt eigenlijk op dezelfde manier maar vervolgens wordt een uv-licht aan de prinktkop 

geactiveerd dat iedere liquide laag tot een vaste laag gemaakt word. Deze methode is ook wel bekend 
als ‘stereolithografie’(5).

Tegenwoordig word de 3D-printer gebruikt in de medische wetenschap, architectuur, mode en 
design. maar ook de entertainmentindustrie zoals de game en filmindustrie. In 2014 lijkt de toepassing 

in een stroomversnelling te komen nu ook grote industriele bedrijven de techniek zullen gaan 
integreren in hun productieproces.  

In Utrecht onstaat een unieke faciliteit in de wereld waar ze veel kennis en infrastructuur bij elkaar 
brengen. De experimentele weefselfabriek in Utrecht zal zich ondermeer gaan richten op 

orthopedische toepassingen zoals herstel van kraakbeen en bot. Ze richten zich hierop of het 
natuurlijke herstelvermogen van het lichaam kan worden gestimuleerd of gesimuleerd met een stukje 

bot of kraakbeen dat laag voor laag is gemaakt met behulp van een bioprinter. 
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Een bio-printer maakt organen uit eigen cellen van patienten zodat zij niet meer hoeven te wachten 
op een donor. Het biomedisch bedrijf Invetech bouwde onlangs de eerste commerciele orgaan printer 

voor Organavo, een pionier op het gebied van bioprinting. 

Complexe organen zoals botten en harten printen zijn binnen 10 jaar mogelijk. Omdat de organen 
gemaakt zijn van de cellen van de patient zelf is de kans op afstoting klein. 

De 3D-bio-printer zorgt voor een doorbraak in de geneeskunde. De wachttijd voor nieuwe organen 
wordt aanzienlijk verkort en het risico van orgaanafstoting is bijna geelimineerd. 
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