
 

 

Persbericht 

 
ATRO Medical haalt financiering op voor doorontwikkeling meniscus implantaat 

 

Oss, 17 juli 2017 - Vandaag heeft ATRO Medical BV aangekondigd dat de eerste financieringsronde is 

afgerond. Deze financiering is opgehaald bij een syndicaat onder leiding van Thuja Capital Healthcare 

(Seed) Fund II. Andere leden van het syndicaat zijn de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, DSM 

Venturing, Cascara Ventures en Radboud universitair medisch centrum. 

 

ATRO Medical zal de nieuwe financiering aanwenden voor de verdere ontwikkeling en toelating op de 

markt van Trammpolin, een anatomisch gevormd meniscus implantaat. De investering maakt het 

mogelijk voor ATRO Medical om de eerste patiënten te behandelen in 2018 en het klinisch onderzoek met 

deze eerste patiëntengroep in 2019 af te ronden. 

 

Osteoartritis als gevolg van slijtage en beschadiging van het kraakbeen is een veel voorkomend medisch 

probleem, wat volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie 10% van de mannen en 18% van de vrouwen 

wereldwijd treft. Osteoartritis in het kniegewricht is een belangrijke oorzaak van gewrichtspijn en 

verminderde mobiliteit. De verminderde functie van het kniegewricht, als gevolg van de osteoartritis, leidt 

tot een achteruitgang in de kwaliteit van leven, verminderde arbeidsproductiviteit en toenemende kosten in 

de gezondheidszorg.   

 

Slijtage en beschadiging van de meniscus is een belangrijke oorzaak van osteoartritis van het 

kniegewricht. Het Trammpolin implantaat is ontwikkeld om de beschadigde meniscus te vervangen, met 

de bedoeling de beschermende functie van de meniscus te herstellen. 

 

Trammpolin wordt de eerste anatomisch gevormde meniscus gebaseerd op een elastisch polymeer. Het 

implantaat bedient een markt met meer dan 1 miljoen klinische ingrepen per jaar in Europa en de VS, 

waarbij beschadigd meniscus weefsel wordt verwijderd. Een aanzienlijke deel van deze patiënten 

ontwikkeld osteoartritis binnen 10-20 jaar na de ingreep waarbij beschadigd meniscus weefsel is 

verwijderd. 

 

Medeoprichter en medisch directeur Tony van Tienen, een ervaren orthopedisch chirurg, is enthousiast 

over de mogelijkheid die Trammpolin biedt om de pijn in de knie te verlichten en de mobiliteit van 

patiënten te verbeteren. Op dit moment zijn er geen effectieve behandelmethoden voor deze patiënten.  

 

“Door de bouw en functie is het kniegewricht één van de meest kwetsbare gewrichten in het menselijk 

lichaam”, zegt Jeroen Siemes, Investment Manager Medtech bij Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 

“Een significant deel van alle knieklachten is het gevolg van letsel aan de meniscus, waardoor 

honderdduizenden mensen op jaarbasis osteoartrose ontwikkelt. Tot op heden bestaan er nagenoeg geen 

effectieve behandelmethoden om meniscusletsel te genezen en dus osteoartrose te voorkomen. ATRO 

Medical draagt met haar product bij aan betere zorg tegen lagere kosten voor een grote groep patiënten. 

Hierdoor past een investering ATRO Medical zeer goed binnen de investeringsfilosofie van de Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij.”  

 

ATRO Medical wordt gevestigd op het Pivot-Park in Oss, binnen een startup ecosysteem dat gericht is op 

innovaties binnen de gezondheidszorg. Daarnaast zijn de faciliteiten van Radboudumc en DSM in de 

nabijheid gedurende de ontwikkelfase. Jan Hunik, mede-oprichter en algemeen directeur is zeer 

opgetogen over het binnenhalen van deze investeringsronde, waarmee een grote stap voorwaarts wordt 

gezet in deze vroege fase van de ontwikkeling. De financiering maakt het mogelijk de eerste patiënten te 



 

 

behandelen en te laten zien wat Trammpolin kan betekenen voor het verbeteren van de kwaliteit van 

leven. 

 

 
BERICHT VOOR DE REDACTIE 

 

Over ATRO Medical 

ATRO Medical BV is ontstaan vanuit DSM en Radboudumc en bouwt voort op de kennis opgedaan in de 

publiek-private samenwerking in BioMedische Materialen, een consortium van universiteiten, bedrijven 

met financiële ondersteuning van de Nederlandse overheid. De samenwerking tussen klinische, 

biomechanische en polymeer kennis heeft de basis gelegd voor het Trammpolin ontwerp en de 

ontwikkeling van het prototype. www.atromedical.com 

Belangrijk: Trammpolin is een implantaat in ontwikkeling en is de komende jaren niet beschikbaar voor 

patiënten buiten het klinisch onderzoek 

 

Over Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 

De BOM is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te 

laten groeien. De BOM biedt samen met partners veelbelovende bedrijven toegang tot kennis, kapitaal, 

talent, markt en faciliteiten, gericht op economische en maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier 

draagt de BOM bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie. De BOM is gevestigd in 

Tilburg; er zijn 90 personen werkzaam. www.bom.nl 

 

Over Thuja Capital 

Thuja Capital Healthcare (Seed) Fund II B.V. investeert in jonge Nederlandse en Belgische bedrijven die 

producten ontwikkelen voor medisch gebruik, zoals medical devices, therapeutica en diagnostica. Het 

fonds is met name geïnteresseerd in belangrijke innovaties die de gezondheidzorg verbeteren en/of 

goedkoper maken, teneinde maatschappelijk en financieel rendement te combineren. Het 

fondsmanagement heeft ruime ervaring in medische productontwikkeling en ondersteunt portfoliobedrijven 

met kennis en netwerk, teneinde ze actief te helpen op weg naar succes. www.thujacapital.com. 

 

Over DSM  

DSM Venturing is het investeringsfonds van Koninklijke DSM N.V, waar via investeringen 

minderheidsbelangen in innovatieve jonge bedrijven worden genomen, in lijn met DSM’s Open Innovatie 

Strategie. DSM – Bright Science. Brighter Living™. Royal DSM is a global science-based company active 

in health, nutrition and materials. By connecting its unique competences in Life Sciences and Materials 

Sciences DSM is driving economic prosperity, environmental progress and social advances to create 

sustainable value for all stakeholders simultaneously. DSM delivers innovative solutions that nourish, 

protect and improve performance in global markets such as food and dietary supplements, personal care, 

feed, medical devices, automotive, paints, electrical and electronics, life protection, alternative energy and 

bio-based materials. DSM and its associated companies deliver annual net sales of about €10 billion with 

approximately 25,000 employees. The company is listed on Euronext Amsterdam. For more information 

about DSM: www.dsm.com  

 

Over Cascara Venture 

Cascara Ventures ie een nieuw investeringsfonds van Adriaan Hart de Ruijter, een ervaren entrepreneur 

en investeerder in de life sciences. Cascara werd opgericht in 2016 en investeert in jonge bedrijven waar 

nieuwe technologie wordt toegepast voor preventie, therapie en onderzoek. Voorbeelden zijn vaccins, 

medische implantaten, geneesmiddelen, beeldvormende software, robotica, diagnostiek en celtherapie.  

 

http://www.atromedical.com/
http://www.bom.nl/
http://www.thujacapital.com/
http://www.dsm.com/


 

 

Over Radboudumc 

Radboud universitair medisch centrum is een toonaangevend academisch centrum voor patiëntenzorg, 

onderwijs en onderzoek, met de missie om ‘impact te hebben op de gezondheidszorg’. De activiteiten 

helpen bij het verbeteren van de gezondheidszorg en daarmee de gezondheid van het individu en 

maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen bereiken door het leveren van uitzonderlijke 

kwaliteit, deelname in maatwerk voor de zorg, perfecte uitvoering en samenwerking in duurzame 

netwerken. Raboudumc investeert actief in het opzetten van start-up bedrijven, gebaseerd op de 

resultaten van zijn onderzoeksprojecten, om daarmee de impact op de zorg te ondersteunen. 

Voor meer informatie, een interview of fotomateriaal kunt u contact opnemen met:  

Bennie Krol, perswoordvoerder bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

tel: 06 – 577 54 169 

mail: bkrol@bom.nl 
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