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SAMENVATTING

Hoofdletsels vormen de voornaamste categorie letsels bij
verkeersongevallen. Bij het onderzoek naar de behandeling en de
preventie van deze hoofdletsels is kennis van de letselmechanismen die in deze gevallen optreden van het grootste belang.
Aan de hand van de kennis van het letselmechanisme kan men een
letselcriterium opstellen, waarmee men de kans op het optreden
van een bepaald letsel kan voorspellen.
De optredende letsels worden onderverdeeld naar de schade aan de
verschillende weefsels in het hoofd, naar de belasting op het
hoofd en aan de hand van letselschalen. Vanuit biomechanisch
oogpunt is de onderverdeling naar optredende schade aan weefsels
in het hoofd de meest bruikbare. Deze onderverdeling zal echter
nog wel verder uitgewerkt moeten worden.
De huidige kennis omtrent de optredende letselmechanismen is nog
sterk onvoldoende. Het onderzoek op dit gebied omvat in vivo en
in vitro experimenten, experimenten met dummies en modelvorming
van het hoofd. Het experimenteel onderzoek heeft geleid tot
empirische
hoofdletselcriteria,
die
weliswaar
in
overheidsvoorschriften gehanteerd worden, maar waarvan de
bruikbaarheid ter discussie staat. In de hoofdmodellen wordt de
respons van het hoofd op een mechanische belasting beschreven,
waarna getracht wordt een letselcriterium af te leiden. De
hoofdmodellen kunnen onderverdeeld worden in discrete modellen
en continuumsmodellen.
In discrete modellen wordt het dynamische gedrag van het hoofd
gemodelleerd door een combinatie van massa's, veren en dempers.
De modelparameters worden bepaald door de experimenteel bepaalde
mechanische impedantie zo goed mogelijk te beschrijven met de
mechanische impedantie van het model. Het letselcriterium wordt
gebaseerd op optredende versnellingen, verplaatsingen of rekken
in het hoofd of op de in het hoofd gedissipeerde energie.
In continuumsmodellen wordt meestal gebruik gemaakt van de
Eindige Elementen Methode. Deze modellen bieden de mogelijkheid
tot een beschrijving van de 3-Dimensionale geometrie van het
hoofd. Het onderzoek m.b.v. de continuumsmodellen wordt ernstig
door
de
gebrekkige
kennis
over
de
be 1emmerd
materiaaleigenschappen van het hoofd en de op te leggen
randvoorwaarden. Het gebruik van de continuumsmodellen biedt
echter veel meer mogelijkheden dan de discrete modellen.
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1. INLEIDING

Belang van onderzoek naar hoofdletsel en voorkoming hiervan

Jaarlijks sterven er in Nederland 1500 mensen en raken 50.000
mensen gewond als gevolg van een verkeersongeval. De economische
schade in ons land tengevolge van verkeersongevallen wordt
geschat op minimaal 6 miljard gulden per jaar en dit is nog
exclusief de kosten van preventie en het niet in geld uit te
drukken leed (Wismans, 1990). Hoofd- en rugletsels vormen de
belangrijkste categorie ongevalsletsels, waarbij fietsers en
inzittenden van motorvoertuigen betrokken zijn (Wismans, 1991).
Deze letsels vormen tevens de meest ingrijpende aandoeningen bij
de mens, meer nog dan kanker en hartklachten samen, en wel om de
volgende redenen (Ommaya,l981). Ten eerste is letsel aan het
Centrale Zenuwstelsel de voornaamste oorzaak van dood en letsel
in het economisch belangrijkste deel van de bevolking, nl. de
leeftijdscategorie van 15 tot 45 jaar. Ten tweede zijn de
gevolgen van neurologisch letsel (zoals hoge en lage dwarslaesie
en verschillende belangrijke verstoringen van sensorische en
motorische functies) van lange duur en meestal onherstelbaar.
Ik zal me in de rest van dit verslag beperken tot hoofdletsels
die optreden bij inzittenden van motorvoertuigen, welke betrokken
waren bij een botsing, omdat hiernaar tot nu toe het meeste
onderzoek is verricht.

Het onderzoek naar hoofdletsel is multi-disciplinair en valt
uiteen in twee verschillende, complementerende delen. Een deel
van het onderzoek richt zich op de preventie van hoofdletsel en
wordt meestal uitgevoerd door samenwerkende werktuigkundigen,
doktoren, fysiologen en biomedici. Het andere deel van het
onderzoek richt zich op de behandeling van hoofdletsel en is
voornamelijk het gebied van doctoren en biomedici, hoewel ook de
andere hierboven genoemde specialisten vaak hierbij betrokken
worden.
Een fundamenteel probleem dat de voortgang van het onderzoek
ernstig belemmert is de gebrekkige communicatie tussen specialisten uit de verschillende disciplines.
Bij het onderzoek dat gericht is op de preventie van hoofdletsel
is grondige kennis vereist van het dynamische gedrag en de
belastbaarheid van het hoofd en van het letselmechanisme dat bij
een bepaalde belastingsituatie optreedt. Letsel zal optreden als
de biomechanische respons van dien aard is dat het biologisch
systeem voorbij een herstelbare grens vervormt, hetgeen
resulteert in schade aan anatomische structuren en veranderingen
in de normale functie. Het mechanisme dat hierbij betrokken is,
is het letselmechanisme. Omdat biologisch weefsel visco-elastisch
is zal de snelheid waarmee het biologisch systeem vervormt in
belangrijke mate de gevolgen van deze vervormingen bepalen. De
biomechanische respons is gedefinieerd als elke verandering in
de tijd van de positie en de vorm van het menselijk lichaam, een
lichaamsdeel of weefsel en elke fysiologische verandering
-4-
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gerelateerd aan deze mechanische veranderingen. Verhoging van de
belasting leidt meestal tot ernstiger letsel, terwijl hetzelfde
letselmechanisme optreedt. Hogere belastingen kunnen echter ook
tot andere letselmechanismen en dus tot andere letsels leiden.
Dit laatste vormt een groot probleem bij het onderzoek naar
preventie van hoofdletsels. Ten eerste omdat er geen exacte
gegevens beschikbaar zijn over de belastingen die tijdens een
botsing in en op het hoofd optreden. Ten tweede is er weinig
bekend over de letselmechanismen die bij een bepaalde
belastingsituatie optreden en welke letsels het gevolg zijn van
deze letselmechanismen. Tevens zijn de tolerantieniveaus voor
alle mensen verschillend. Het tolerantieniveau is gedefinieerd
als de grootte van de belasting waarbij een bepaald type letsel
optreedt.
Aan de hand van kennis van een letselmechanisme kan men een
letselparameter definieren. Onder de letselparameter wordt
verstaan een fysische grootheid of een functie van fysische
grootheden, welke goed correleert met de ernst van het letsel dat
in het beschouwde lichaamsdeel optreedt. Vaak worden als
parameters die grootheden genomen die makkelijk in een test
bepaald kunnen worden, zoals de versnellingen, krachten en
momenten op en vervormingen in het beschouwde lichaamsdeel. Aan
de hand van deze letselparameter wordt een letselcriterium
gedefinieerd. Het letselcriterium is een kritische waarde van de
letselparameter. Als de letselparameter deze kritische waarde
overschrijdt zal letsel optreden. Het letselcriterium kan in een
model
toegepast worden, waarna de
juistheid van het
letselcriterium bepaald kan worden door het door het model
voorspelde letsel en ernst van dit letsel te vergelijken met
resultaten uit testen en werkelijke botsingen. De correcte
interpretatie van het in het model bepaalde letselcriterium en
de vertaling hiervan naar letsels in de levende mens vormen
hierbij de grootste problemen. Het is hierbij van het grootste
belang dat het model het gedrag van het levende menselijk lichaam
of lichaamsdeel tijdens een botsing zo goed mogelijk simuleert,
m.a.w. dat het model levensecht is. De levensechtheid van een
model kan bepaald worden door de respons van het model
(bewegingen, verplaatsingen) te vergelijken met gegevens uit
testen met vrijwilligers of kadavers.
In het verleden zijn een aantal pogingen ondernomen om door
middel van wiskundige deterministische modellen het gedrag van
het hoofd en de hersenen tijdens een botsing te beschrijven en
op deze wijze de letselmechanismen beter te begrijpen. Deze
modellen variëren van eenvoudige analytische beschrijvingen tot
complexe 3 D eindige elementen modellen van het hersen-schedel
complex. Doel van dit verslag is het geven van een overzicht van
de meest gebruikte modellen en de letselcriteria die gehanteerd
worden.
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Omdat er bij de behandeling van de hoofdletsels, hoofdletselmodellen en hoofdletselcriteria van uitgegaan wordt dat de lezer
enig inzicht heeft in de opbouw van het hoofd (schedel en
hersenen) zal in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven worden van de
belangrijkste bestanddelen van het hoofd.
Naast kennis over het letselmechanisme is ook inzicht in de aard
en de ernst van het letsel noodzakelijk om prioriteiten binnen
het onderzoek te kunnen stellen. De ernst van een letsel is
gedefinieerd als de grootte van de fysiologische veranderingen,
die in het levende lichaam optreden als gevolg van de mechanische
belastingen. Daarom zal ik in hoofdstuk 4 een overzicht geven van
de meest voorkomende hoofdletsels.
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In dit hoofdstuk zal een beknopte beschrijving van het menselijk
hoofd gegeven worden. Een uitgebreidere beschrijving van het
hoofd is in bijlage 1 gegeven.
2.1 Opbouw van het hoofd

Het menselijk hoofd is voor het overgrote deel opgebouwd uit de
schedel en de hersenen. Bij de schedel (cranium) kan men twee
gedeelten onderscheiden: de hersenschedel (neurocranium) en de
aangezichtsschedel (viscerocranium).
De hersenschedel omsluit de ruimte waarin zich de hersenen
bevinden en wordt voornamelijk gevormd door:
het voorhoofdsbeen (os frontale)
twee wandbeenderen (os parietale)
het achterhoofdsbeen (os occipitale)
twee slaapbeenderen (os temporale)
De beenderen van de hersenschedel zijn min of meer onbeweeglijk
met elkaar verbonden d.m.v. naden (suturen).
Bij de hersenen kan men de volgende onderdelen onderscheiden:
de grote hersenen (cerebrum)
de tussenhersenen
de hersenstam die bestaat uit de middenhersenen, de pons en
het verlengde merg
de kleine hersenen (cerebellum)

- de grote hersenen
Aan de buitenzijde van de grote hersenen bevindt zich de
hersenschors die bestaat uit grijze stof; de grijze kleur duidt
op een opeenhoping van zenuwcellichamen en dendrieten. Het
hersenoppervlak is sterk vergroot door groeven (sulci) en
windingen (gyri).
In de grote hersenen worden de impulsen van de zintuigen,
aangevoerd via de sensibele en sensorische banen, bewust gemaakt.
Ieder zintuig heeft zijn eigen gewaarwordingsgebied: het
zintuigcentrum.
-7-
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In de grote hersenen
onderscheiden worden:

kunnen

de

volgende

schorsvelden

- de sensibele schors. Hier komen de sensibele impulsen

binnen (o.a. van druk en pijn)
-

de sensorische schors, waarbij men de optische en de
auditieve schors kan onderscheiden.

- de motorische schorsvelden. Dit schorsgebied verzorgt de

willekeurige bewegingen. De hoeveelheid cellichamen is
afhankelijk van de soort spieren. Voor het uitvoeren van
fijne besturingen (bijv. bewegingen van de hand) zijn meer
zenuwcellichamen aanwezig dan voor het uitvoeren van grove
bewegingen.
Tussen de genoemde schorsvelden bevinden zich associatieve
schorsvelden; hier wordt een integratie uitgevoerd van impulsen
die via verschillende wegen binnenkomen.
Het inwendige van de grote hersenen, bestaande uit uitlopers
(afferente en efferente banen) van zenuwcellen, wordt de witte
stof (merg) genoemd. Deze kleur wordt veroorzaakt door de
myelineschede van de axonen. Axonen zijn de lange uitlopers van
de zenuwcellen die de impulsen van het cellichaam af geleiden.
De afferente banen zijn aanvoerend, d.w.z. dat ze impulsen naar
het centrale zenuwstelsel toevoeren. De efferente banen zijn
afvoerend, d.w.z. van het centrale zenuwstelsel naar spieren of
klieren.

-

de tussenhersenen

De tussenhersenen bestaan uit de thalamus en de hypothalamus. De
thalamus is het belangrijkste sensibele schakelcentrum voor de
impulsen die naar de hersenschors gaan; de thalamus werkt als een
soort zeef om te voorkomen dat de grote hersenen overvoerd worden
met niet ter zake doende informatie. Het is als het ware een
barrière voor niet gewenste prikkels.
De hypothalamus vormt de bodem van de tussenhersenen. De
hypothalamus is een belangrijk centrum van het autonoom zenuwstelsel voor de regeling van vegetatieve functies

- de hersenstam
In de hersenstam bevindt zich de reticulaire formatie. Dit is een
diffuus netwerk van zenuwcellen, centraal in de hersenstam
gelegen, met uitlopers naar de tussenhersenen (thalamus) en het
ruggemerg. Het heeft een regulerende functie bij het bewustzijn:
het regelt het bewustzijnsniveau (functieniveau)van het centrale
zenuwstelsel. Men kan onderscheid maken tussen een motorisch en
-8-
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een sensorisch gedeelte. Wanneer prikkels worden opgevangen door
specifieke zintuigen, worden van hieruit impulsen doorgegeven aan
o.a. het sensorische gedeelte van de reticulaire formatie. Via
vele schakelneuronen worden de reticulaire kernen van de thalamus
geactiveerd. Van hieruit gaan vezels naar alle delen van de
hersenschors. De reticulaire substantie heeft een ritmische
activiteit, nl. het waak- en slaapritme ('inwendige klok')
De hersenstam bestaat uit de middenhersenen, de brug van Varolio
(pons) en het verlengde merg. In de middenhersenen bevindt zich
een aantal reflexcentra voor de gezichtszin en de gehoorzin.
De brug van Varolio bestaat voornamelijk uit kruiselings
verlopende vezelverbindingen tussen de grote en de kleine
hersenen en uit dwarsverbindingen tussen de beide hemisferen van
de kleine hersenen.
De bouw van het verlengde merg vertoont veel overeenkomsten met
die van het ruggemerg, met name de ligging van de witte en grijze
stof. Het verlengde merg bevat een aantal belangrijke centra,
o.a. het ademcentrum, het vasomotorische centrum, dat een
belangrijke rol speelt bij het reguleren van de bloeddruk d.m.v.
van vasoconstrictie en vasodilatatie van de arteriolen, het
braakcentrum en het hoestcentrum.

- de kleine hersenen
D.m.v. drie paar kleine hersenstelen zijn de kleine hersenen
verbonden met de drie delen van de hersenstam. In deze hersenstelen lopen alle afferente en efferente banen. Op deze wijze
staan de kleine hersenen ook in verbinding met de grote hersenen
en met het ruggemerg.
De functie van de kleine hersenen bestaat uit de coördinatie van
de lichaamshouding en de beweging. De kleine hersenen moeten
daarom in verbinding staan met de rest van het centrale
zenuwstelsel. Ze staan in verbinding met de motorische voorhoorncellen van de ruggemergsegmenten. Hierdoor zijn ze in staat
bewegingen te sturen nadat ze de nodige informatie afkomstig uit
de grote hersenen, hersenstam en het ruggemerg hebben verwerkt.
Vanuit de grote hersenen worden er impulsen langs het cerrebellum
gestuurd voor bepaalde bewegingen, waardoor het geïnformeerd
wordt over de aard van de bedoelde beweging. Vanuit de hersenstam
krijgt het cerebellum informatie over de stand van het lichaam
in de ruimte. Vanuit het ruggemerg komt er informatie binnen van
gewrichten, spieren en pezen, dus van de stand van de
verschillende lichaamsdelen onderling. De kleine hersenen zijn
dus te beschouwen als een groot schakelstation, waarbij ze vooral
zorgen voor het samenwerken van de vele spierbewegingen en vooral
het bewaren van het lichaamsevenwicht. De gehele motoriek wordt
voortdurend bijgestuurd door de kleine hersenen. Ernstige
beschadiging van de kleine hersenen uit zich in slecht op elkaar
afgestemde bewegingen.
-9-
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- hersenvliezen en hersenvocht
De hersenen worden omgeven door een drietal beschermende vliezen.
Dit zijn van binnen naar buiten:
-

zachte hersenvlies (pia mater)

-

spinnewebvlies (arachnoidea)

- harde hersenvlies (dura mater)

Deze vliezen worden ook wel meninges genoemd. Ze zijn voornamelijk opgebouwd uit bindweefsel.
Het zachte hersenvlies is zeer dun en rijk aan bloedvaten; het
ligt direct tegen de hersenen aan en volgt alle groeven van het
hersenoppervlak. Doordat de pia mater de bloedvaten bevat die de
hersenen voeden, is het te beschouwen als het vaatvlies van de
hersenen.
Het spinnewebvlies is gelegen tegen het harde hersenvlies en
staat met het zachte hersenvlies in verbinding door talrijke
‘bindweefselbalkjes‘.Hierdoor bevindt zich onder het spinnewebvlies de subarachnoidale ruimte. In deze smalle ruimte bevindt
zichliquor (hersenvocht),alsmede bloedvaten. Het spinnewebvlies
overbrugt de groeven van het hersenoppervlak. Dankzij de
subarachnoïdale ruimte wordt de liquor in staat gesteld te
circuleren.
Het harde hersenvlies is dik, stevig en doorschijnend. Het biedt
een goede bescherming voor de hersenen. De dura is gelegen tegen
de schedel en vormt daar tevens het binnenste periost (beenvlies)
van de schedel. In de schedel vormt het harde hersenvlies
plooien:
-

de falx cerebri. Dit is een dubbelblad tussen de beide
hemisferen van de grote hersenen.

-

het tentorium cerebelli. Dit is een tentachtige overspanning over de kleine hersenen, waardoor ze grotendeels
gescheiden worden van de grote hersenen. Het bevat uiteraard een wijde opening voor het doorlaten van de hersenstam.

Het hersenvocht is een waterige vloeistof die in iedere hersenkamer (ventrikel) aanwezig is. De liquor heeft een
beschermende functie; het vormt als het ware een soort stootkussen voor de hersenen. Ook heeft de liquor een werking als
warmtebuffer. Door het hoge glucosegehalte heeft de liquor tevens
een voedende functie voor de oppervlakkige weefsels die de
hersenholten bekleden. De liquor zorgt ook voor de afvoer van
bepaalde afvalprodukten van de hersenstofwisseling.
-10-
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2.2 Materiaaleigenschappen

Omdat biologisch weefsel visco-elastisch is, is naast de rek ook
de reksnelheid in het hersenweefsel een belangrijke factor die
de schade aan het hersenweefsel bepaalt (Viano and Lau, 1988);
de weerstand tegen rek verandert met de snelheid waarmee de
mechanische belasting wordt opgelegd. Biologisch weefsel biedt
een hogere weerstand tegen rek naarmate de vervorming sneller
wordt opgelegd; d.w. z. het vertoont een toenemende stijfheid bij
een toenemende reksnelheid (Gennarelli, 1987; Dixon, et al,
1991). Een manier om de visco-elastische reactie van biologisch
weefsel op dynamische vervormingen te beschrijven is de Visceuze
respons (Viano and Lau, 1988). De Visceuze respons combineert
twee belangrijke parameters die een rol spelen bij letsel aan
zacht weefse1:rek (of C- Compression) en reksnelheid (V-Velocity
of deformation). De VC
(of Visceuze) respons is de
vermenigvuldiging van de rek en de reksnelheid op cellulair
niveau en is volgens Viano een belangrijke maat voor de kans op
letsel aan zacht weefsel dat dynamische compressie ondergaat. Uit
experimenten van Kearney et al (1988), Viano et al (1988) en
Lighthall (1988) waarbij hersenen en ruggemerg dynamische
compressie ondergingen, is gebleken dat er een duidelijke
correlatie bestaat tussen functioneel en anatomisch letsel en de
Visceuze respons.
De rek en reksnelheid in het hersenweefsel worden bepaald door
de snelheid waarmee de versnelling wordt opgelegd, de grootte en
aard (translatie, rotatie of combinatie van deze twee) van de
versnelling en de materiaaleigenschappen van het weefsel.
De drie weefsels die het meest betrokken zijn bij hoofdletsel:
schedelbeenderen, hersenweefsel en vaatweefsel verschillen inhun
toleranties voor deformatie. De beenderen zijn veel sterker dan
het hersen- en vaatweefsel en zullen daardoor grotere belastingen
kunnen weerstaan voordat letsel op zal treden. De beenderen
hebben echter met het hersen- en vaatweefsel gemeenschappelijk
dat ze beter bestand zijn tegen compressie dan tegen afschuiving,
de tolerantie voor trek ligt hier ergens tussenin. Voor de
beenderen zijn er weinig verschillen tussen de drie afzonderlijke
rektoleranties, terwijl er bij het hersenweefsel grote
verschillen bestaan tussen het vermogen om compressie en
afschuiving
te weerstaan.
Omdat
de
hersenen nagenoeg
incompressibel zijn en omdat ze een lage tolerantie voor trek en
afschuiving hebben, zijn de laatste twee reksoorten de
voornaamste oorzaken van hersenletsel. Hetzelfde geldt voor het
vaatweefsel. Het optreden van letsel aan hersen- of vaatweefsel
is afhankelijk van de eigenschappen van deze weefsels.
Vaatweefsel is eerder geneigd te falen onder snel opqeleqde
belastingen dan hersenweefsel. Hierdoor kan, afhankelijk-van-de
belastingsituatie, relatief het meeste letsel in een van deze
weefsels optreden (Gennarelli, 1987).
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2.3 Verklarende woordenlijst

afferent
anterior
arachnoidea
axon

=

cerebrum
cerebellum
corticaal
coup
cranium
dendriet

=
=
=
=
=
=

distaal

=

dura mater
efferent
epiduraa1
extraduraal
foramen
foramen magnum
gyri
hematoma
hemisfeer
hersenschors
inferior
intracerebraal
liquor
meninges
myelum
neuron
os
periost
pia mater
posterior
subarachnoidaal

=
=

subduraal

=

sulci
superior
suturen
vent rikel

=

=
=

=

=

=
=
=
=
=

=
=

=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

=

=
=

aanvoerend
voor
spinnewebvlies
lange uitloper van zenuwcel die impulsen
afvoert
grote hersenen
kleine hersenen
de hersenschors betreffend
slag
schedel
korte uitloper van zenuwcel die impuls naar
cellichaam toe geleiden
verder van het (midden van het) lichaam
verwijderd
harde hersenvlies
afvoerend
tussen schedel en harde hersenvlies gelegen
epiduraal
gat, opening
achterhoofdsgat
windingen in hersenschors
zwelling die bloed bevat
hersenhelft
buitenkant van de grote hersenen
beneden
binnen de grote hersenen
hersenvocht
hersenvliezen
merg
zenuwcel
bot
beenvlies
zachte hersenvlies
achter
tussen spinnewebvlies en zachte hersenvlies
gelegen
tussen spinnewebvlies en harde hersenvlies
gelegen
groeven in hersenschors
boven
naden tussen schedelbeenderen
hersenkamer
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3. SOORTEN BELASTINGEN

De aard, grootte, plaats en richting van de mechanische belasting
op het hoofd bepalen het type hoofdletsel. De manier waarop het
hoofd reageert op deze mechanische belasting bepaalt in welke
weefsels en in welke mate letsel optreedt. Deze belasting kan
statisch of dynamisch zijn.
3.1 Statische belasting

Is eigenlijk ook een dynamisch verschijnsel maar omdat de
belasting geleidelijk wordt opgelegd, meestal over 200 ms of
langer, spreekt men van statische belasting. De schedel
absorbeert tijdens de botsing een gedeelte van de energie die aan
het hoofd wordt toegevoerd, waardoor de schedel zal vervormen.
Hierdoor worden de hersenen plaatselijk samengedrukt en vervormd,
waardoor ernstig of zelfs fataal hersenletsel optreedt
(Gennarelli,1987). Als een voldoende grote kracht wordt opgelegd
zal de schedel niet meer energie op kunnen nemen door te
vervormen en kan meervoudige schedelbreuk optreden. Statische
belasting komt zo zelden voor dat het niet verder behandeld zal
worden.
3.2 Dynamische belasting

Meest voorkomende type mechanische belasting. De belasting treedt
op in minder dan 200 ms, meestal zelfs in minder dan 50 ms. De
duur van de belasting is een kritische factor bij het bepalen van
het type hersenletsel dat optreedt. Er zijn twee typen dynamische
belasting, nl. traagheidsbelasting en stootbelasting.
Traagheidsbelasting treedt op als de romp plotseling in beweging
wordt gezet (of als de beweging van de romp plotseling wordt
gestopt), waardoor traagheidskrachten in het hoofd optreden,
zonder dat er direct contact van het hoofd met de omgeving
plaatsvindt. De schedel wordt dus niet aangestoten en de
optredende letsels zijn enkel het gevolg van de traagheidskrachten die optreden t.g.v. de versnelling c.q. vertraging van
het hoofd.

Bij stootbelasting treedt wel contact op van het hoofd met de
omgeving. Als gevolg van dit contact wordt het hoofd meestal
versneld waardoor traagheids effecten optreden. Deze traagheidseffecten kunnen minimaal zijn bij bepaalde botsomstandigheden, als de hoofdbeweging verhinderd wordt. Tevens kunnen
er als gevolg van het contact van het hoofd met de omgeving
locaal in het hoofd veranderingen optreden, de zogenaamde
contactverschijnselen.De contactverschijnselen zijn een complexe
groep mechanische gebeurtenissen waarvan de gevolgen zowel
dichtbij als ver van het hoofdcontact op kunnen treden. De
grootte en invloed van deze contactverschijnselen zijn
afhankelijk van de grootte van het botsobject en de grootte van
de botskracht. Bij stootbelasting treden ook schokgolven op die
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3. Soorten belastingen
zich vanuit het hoofdcontact met de geluidssnelheid door de
schedel en de hersenmassa verplaatsen. De schokgolven veroorzaken
een lokale drukverandering in het hersenweefsel en als dit tot
een
voldoende
grote
hersenvervorming
leidt,
kan
hersenbeschadiging optreden. Omdat deze schokgolven zich zeer
snel door het hoofd bewegen, wordt verondersteld dat de effecten
van de schokgolven zo snel uitdempen dat ze geen belangrijke
letselmechanismen opleveren (Gennarelli, 1987).
In de meeste gevallen treedt zowel letsel op t.g.v. stootbelasting (contactletsel) als door traagheidsbelasting (vercnellingsletsel) . Een van deze letsels zal echter meestal dominant
zijn.
Tengevolge van de traagheids- en/of stootbelastingen zal het
hoofd zich snel verplaatsen. Als deze verplaatsing snel genoeg
is, zullen er relatieve verplaatsingen optreden tussen de
hersenen en de schedel. De grootte van deze relatieve verplaatsingen is afhankelijk van de soort beweging van het hoofd
en de anatomische oppervlakken die de hersenen omgeven (de
hersenvliezen en de schedel). De relatieve verplaatsingen
veroorzaken vervormingen van de hersenen. Deze vervormingen
worden als voornaamste oorzaken van hersenletsels beschouwd
(Gennarelli, 1987). De vervormingen van de hersenen kunnen
uitgedrukt worden in rekken die in het hersenweefsel optreden.
Er kunnen drie soorten rek optreden: compressie, trek en
afschuiving. Het letseltype dat optreedt is afhankelijk van het
soort rek, de plaats waar deze optreedt en het vermogen van het
hersenweefsel om deze rekken te weerstaan.
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4. CLASSIFICATIE HOOFDLETSELS

De term hoofdletsel omvat verschillende soorten trauma's, die
klinisch compleet verschillend zijn. De hoofdletsels kunnen op
verschillende manieren onderverdeeld worden. In dit hoofdstuk
worden verschillende classificaties van hoofdletsels gegeven.
4.1 Letsels onderverdeeld naar schade aan weefsels

Bij deze onderverdeling maakt men onderscheid tussen schade aan
de weefsels van de schedel en schade aan hersenweefsel:
- schedelbreuk
-

hersenletsel

Tabel I

De Voornaamste Hoofdletsels

schedelbreuk

hersenletsel
lokaal

lineair
depressed
basilair

kneuzingen
coup
contracoup
tussenliggend
hematomas
epiduraal
subduraal
intracerebraal

diffuus

hersenschudding
licht
klassiek
DAI
licht
matig
ernstig

4.1.1 Schedelbreuk

Het al dan niet optreden van schedelbreuk is afhankelijk van de
materiaaleigenschappen van de schedel, de grootte en de richting
van de belasting op het hoofd, de grootte van het oppervlak van
het botsobject en de dikte van de schedel in de buurt van het
hoofdcontact (Gennarelli, 1987). Schedelbreuk kan optreden met
of zonder beschadiging van de hersenen, maar is op zichzelf geen
belangrijke oorzaak van neurologisch letsel (Gennarelli, 1987,
Prasad, et al, 1986). Men kan de volgende soorten schedelbreuk
onderscheiden:
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- lineaire schedelbreuk:

wordt enkel veroorzaakt door contact effecten t.g.v. de
botsing. Versnellings(traagheids) effecten spelen geen rol
(Gennarelli, 1987).
- depressed schedelbreuk:

gelijk aan lineaire schedelbreuk, alleen is het contactoppervlak kleiner. De contactverschijnselen zijn meer
geconcentreerd, wat schedeldoorboring mogelijk maakt
(Gennarelli, 1987).
- basilaire schedelbreuk:

is het gevolg van de distale effecten bij hoofdcontact en
wordt veroorzaakt door spanningsgolven, die zich vanaf het
hoofdcontact voortplanten, of door veranderingen in de
schedelvorm t.g.v. het hoofdcontact (Gennarelli, 1987).
4.1.2 Hersenletsel

Letsels aan bloedvaten of zenuwelementen van de hersenen en aan
de omhullingen (vliezen)van de hersenen veroorzaken neurologisch
functieverlies. Deze letsels kunnen onderverdeeld worden in twee
categorieën, elk met, voor het overgrote deel, verschillende
mechanische oorzaken:

- lokaal hersenletsel
- diffuus hersenletsel
4.1.2.1 Lokaal hersenletsel
Lokaal hersenletsel ontstaat doordat geconcentreerde schade
optreedt in de hersenen en is verantwoordelijk voor ongeveer 50%
van alle ziekenhuisopnamen met hoofdletsel (Adams, Gennarelli,
et al, 1982; Gennarelli, 1983). De locale hersenletsels worden
weer onderverdeeld in hematomas en hersenkneuzingen. Een hematoma
is een zwelling die bloed bevat en ontstaat door scheuring van
een bloedvat. Onder hersenkneuzingen verstaat men letsels waarbij
binnen het weefsel heterogene gebieden ontstaan waarin
afsterving, infarcten, bloedingen en zwellingen optreden (Prasad,
et al, 1986). Een verschil met de hematomas is dat de zwellingen
niet alleen bloed bevatten, maar ook ander weefselvocht. De
corticale kneuzingen, subdurale hematomas, epidurale hematomas
en intracerebrale hematomas zijn verantwoordelijk voor twee derde
van alle fatale hoofdletsels (Gennarelli,Spielman, et al, 1982).
De schade aan het weefsel is groot genoeg om met het blote oog
waar te nemen.
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Afhankelijk van de plaats in het hoofd waar de hematomas optreden
kan men verschillende hematomas onderscheiden. Hieronder worden
de belangrijkste hematomas (meest voorkomende of met grootste
gevolgen) genoemd.
- epidurale hematoma:

niet gerelateerd aan hoofdversnelling. Vaatscheuring treedt
op
door
schedelbreuk
of
schedelvervorming t.g.v.
hoofdcontact (Gennarelli, 1987).
-

subdurale hematoma (SDH):
SDH wordt veroorzaakt door: directe scheuring van corticale
venen en arteries t.g.v. penetratie wonden; grote subdurale
kneuzingen en scheuring van de overbruggende venen in de
subdurale ruimte. Dit laatste is de belangrijkste oorzaak
van SDH (Gennarelli; and Thibault, 1982). Er kunnen
klinisch 3 soorten subdurale hematomas onderscheiden
worden :
- gecompliceerde SDH:
- SDH samengaand met kneuzingen
-

SDH samengaand met corticale scheuringen

gecompliceerde SDH wordt veroorzaakt door hoofdcontact of
versnellingen (Gennarelli, 1987).
- SDH alleen veroorzaakt door traagheidseffecten:

komt het meeste voor en is het gevolg van scheuring van
oppervlakte vezels, voornamelijk overbruggende vaten
(Gennarelli, 1987).
Door de hoge gevoeligheid van de overbruggende vaten voor
hoge reksnelheden en door hun oppervlakkige ligging, is SDH
het gevolg van hoofdversnellingen welke korte duur, hoge
reksnelheid belastingen veroorzaken (Gennarelli; and
Thibault, 1982). Dikwijls treedt SDH samen op met DAI (zie
hieronder) omdat de mechanismen voor deze letsels
overeenkomen (Gennarelli, 1987).
-

intracerebrale hematoma:
omvangrijke traumatische intracerebrale hematomas komen
vaak samen voor met uitgebreide corticale kneuzingen en
kunnen gezien worden als kneuzingen waarbij grote, diep in
de hersenen gelegen vezels gescheurd zijn. Kleinere
hematomas, niet samengaand met kneuzingen, worden waarschijnlijk veroorzaakt door spanningsgolfconcentraties
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t.g.v. hoofdcontact of door door versnellingen veroorzaakte
rekken (trek en afschuiving) diep in de hersenen (Prasad,
et al, 1986; Gennarelli, 1987).
Er kunnen ook verschillende kneuzingen onderscheiden worden:
-

coup kneuzingen:

zijn het gevolg van een slag op het hoofd. Hierdoor ontstaan kneuzingen onmiddellijk onder het hoofdcontact, die
veroorzaakt worden door lokale rekken in het hersenweefsel.
Deze rekken worden veroorzaakt door lokale schedelindeuking
en zijn groot genoeg om schade toe te brengen aan pia en
corticale vezels of aan het hersenweefsel zelf. De lokale
kneuzingen die hierdoor ontstaan zijn een mengeling van
vaat- en hersenweefselscheuringen (Prasad, et al, 1986;
Gennarelli, 1987).
- contracoup kneuzingen:

deze aan het hoofdoppervlak gelegen lokale gebieden met
vaatscheuringen, die distaal van het hoofdcontact optreden,
zijn voornamelijk het gevolg van traagheidseffecten.
Hersenbeweging naar het hoofdcontact toe veroorzaakt rekken
in gebieden tegenover het hoofdcontact; als deze rekken
groter zijn dan de tolerantie van het bloedvat treedt
kneuzing op. In tegenstelling tot coup contusions, is
hoofdcontact niet noodzakelijk voor contracoup contusions.
De benaming contracoup contusions is dus niet geschikt
omdat er niet noodzakelijk sprake hoeft te zijn van een
klap op het hoofd (coup = klap) (Prasad, et al, 1986;
Gennarelli, 1987). Het blijkt dus dat contracoup contusion
zowel door traagheidsbelasting als door een klap op het
hoofd veroorzaakt kan worden. Hieruit kan men concluderen
dat hetzelfde letsel het gevolg kan zijn van verschillende
oorzaken.
- tussenliggende coup kneuzingen:

hieronder verstaat men vaatscheuringen aan hersenoppervlakken, die niet aan de schedel grenzen. Er is weinig
onderzoek verricht naar het letselmechanisme van deze
letsels, maar ze zijn waarschijnlijk het gevolg van rekconcentraties, die weer het gevolg zijn van door hoofdcontact veroorzaakte spanningsgolven (Gennarelli, 1987).
Corticale kneuzingen zijn kneuzingen in de hersenschors.
Cerebrale kneuzingen zijn kneuzingen in de grote hersenen.
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4.1.2.2 Diffuus hersenletsel
Diffuus hersenletsel ontstaat doordat verspreid over de hersenen
schade optreedt. Deze schade kan voornamelijk functioneel zijn
bij een hersenschudding, of kan structureel zijn bij aanhoudende
traumatische coma waarbij geen massale stoornissen optreden (een
toestand aangeduid met diffuus axonaal letsel (DAI)) (Adams,
Graham, et al, 1982; Gennarelli, Thibault, et al, 1982). De
diffuse hersenletsels zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van
alle ziekenhuisopnamen met hoofdletsel, voor een derde van de
fatale hoofdletsels en zijn de ernstigste oorzaak van blijvend
neurologisch letsel bij overlevenden (Gennarelli, 1987). De
letsels gaan meestal niet samen met macroscopische schade aan het
weefsel. Er zijn echter technieken ontwikkeld waarmee deze
letsels toch zichtbaar gemaakt kunnen worden (computer gestuurd
röntgenonderzoek, neurofysiologische
en
neuropatologische
studies) (Gennarelli, 1981) .
- hersenschudding (eng:cerebral concussion):

klinisch syndroom gekenmerkt door onmiddellijke, doch
tijdelijke verslechtering van de neurologische functie
(zoals verandering van bewustheid (minder dan 24 uur),
verstoring van het gezichtsvermogen, evenwicht, geheugenverlies etc.) veroorzaakt door traagheidskrachten. Meestal
volledig reversibel letsel (Janssen, 1982; Gennarelli,
1987). De duur van het geheugenverlies is een goede
indicator voor de ernst van de hersenschudding (Prasad, et
al, 1986).
Om verschillende redenen veel onderzocht:
- meest voorkomende hersenletsel
- eerste functionele aantasting van de hersenen
- reproduceerbaar hersenletsel bij dierexperimenten
-

diffuus axonaal letsel (DAI):
schade aan axonen blijkt de oorzaak te zijn van langdurige
traumatische coma en wordt, evenals hersenschudding, enkel
veroorzaakt door traagheids effecten (Gennarelli,Thibault,
et al, 1982) De grootte en de plaats van axonale schade
bepaalt waarschijnlijk de ernst van het letsel en is
afhankelijk van de grootte, duur en beginwaarden van de
versnelling (Gennarelli, 1987).
Doordat het axon te ver gerekt wordt verliest het axonmembraan de mogelijkheid om de verhouding tussen de
inwendige en uitwendige calciumconcentratie te handhaven
(normaal is de [Ca2+]buiten het axon ongeveer 50.000 maal
groter dan binnen het axon). Als de inwendige [Ca2'] stijgt
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dan gaat het axon slechter functioneren. Dit functieverlies
treedt op voordat mechanische schade aan het axon zichtbaar
is (Dimasi, et al, 1991).
In de literatuur wordt dit letsel ook wel Diffuse White
Matter Shearing Injury genoemd, waarmee men aan wil duiden
dat afschuiving in de witte stof in de hersenen de oorzaak
is van dit letsel (Gennarelli, 1981).
DAI wordt als het ernstigste diffuus hersenletsel beschouwd
en gaat gepaard met onmiddellijk verlies van het
bewustzijn, welke dagen tot weken kan duren (Prasad, 1986).
Geheugenverlies en ernstige schade aan motorische functies
zijn veel voorkomende gevolgen van DAI. Een maand na het
ongeval is 55% van de patiënten met DAT gestorven, wordt
36% kunstmatig in leven gehouden en leeft 9% verder met
ernstige handicaps (Gennarelli, 1982).
DAI wordt veroorzaakt door een langduriger versnelling en
een geleidelijker opgelegde belasting dan SDH. Bekleden van
auto-onderdelen
en
andere
botsenergie
verlagende
toepassingen in motorvoertuigen hebben tot gevolg dat de
versnellingsduur vergroot wordt en de versnelling minder
abrupt wordt opgelegd. Hierdoor wordt de mogelijkheid op
SDH verkleind, maar de mogelijkheid op DAI wordt hierdoor
vergroot (Gennarelli, 1987). De invloed van deze beschermende middelen op de belasting op het hoofd moet daarom
grondig onderzocht worden.
De plaats van de axonbeschadigingen bij DAI bepaalt de
neurologische gevolgen en is afhankelijk van de richting
van de hoofdbeweging (rotatie heeft grotere gevolgen dan
translatie) (Gennarelli, 1987) .
De effecten van de diffuse hersenletsels kunnen nog verergerd
worden als naast deze letsels ook nog zwelling van de hersenen
of een toename van de bloeddruk in de hersenen optreedt, waardoor
de druk in de hersenen toeneemt (Gennarelli, 1982).
Uit onderzoek van Gennarelli (1981) blijkt dat de twee meest
voorkomende letsels, hersenschudding en corticale kneuzingen, de
minst belangrijke oorzaken van overlijden zijn. Subdurale
hematoma en DAI komen weliswaar minder vaak voor, maar zijn samen
verantwoord-elijkvoor meer dan de helft van het aantal doden.
Bij de meeste onderzochte patiënten wordt meestal een combinatie
van verschillende hoofdletsels gevonden (Gennarelli, 1981).
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4.2 Letsels onderverdeeld naar type belasting

In de literatuur wordt bij hoofdletsels ook wel een onderverdeling gemaakt naar de mechanische oorzaken van hoofdletsel:

- contactletsel

-

versnellingsletsel

In de meeste gevallen treedt zowel letsel op t.g.v. stootbelasting (contactletsel) als door traagheidsbelasting (versnellingsletsel) . Een van deze letsels zal echter meestal dominant
zijn.

Tabel I1

Hoofdletsels onderverdeeld naar belastingen

contactletsels

schedelvervorming
lokaal :
schedelbreuk
epidurale hematoma
coup kneuzing
distaal :
basilaire schedelbreuk
schokgolf letsels
contracoup kneuzing
intracerebrale hematoma

versnellingsletsels

oppervlakkige rekken
subdurale hematoma
contracoup kneuzing
tussenliggende coup kneuzing
diepe rekken:
hersenschudding
DAI

4.2.1 Contactletsel

Is enkel het gevolg van contactverschijnselen en is onafhankelijk
van de hoofdbeweging, hoofdversnelling of -vertraging. Omdat
meestal door de stoten op het hoofd het hoofd ook in beweging
wordt gezet, treden deze letsels zelden in zuivere vorm op.
Meestal gaan contactletsels samen met versnellingsletsel. Als de
hoofdbeweging belemmerd wordt treden enkel contactletsels op
(Gennarelli, 1987).Er
zijn
twee
verschillende
soorten
contactletsels:
lokale contactletsels:
letsels treden op in of in de buurt van het hoofdcontact en
zijn het gevolg van de lokale effecten van contactkrachten.
Deze letsels omvatten lineaire en depressed schedelbreuken,
epidurale hematomas en coup kneuzingen (Gennarelli, 1987).

-21-

4. Classificatie hoofdletsels

distale contactletsels:
contactverschijnselen kunnen letsel veroorzaken ver van het
hoofdcontact vandaan d.m.v. twee mechanismen: schedelvervorming en schokgolven. Beide mechanismen kunnen
leiden tot schedelbreuken, contracoup en coup kneuzingen.
Schokgolven beginnen bij het hoofdcontact en verplaatsen
zich daarna in alle richtingen. Over de rol van schokgolven
bij het ontstaan van hoofdletsel bestaat nog onzekerheid.
Omdat deze schokgolven zich zeer snel door het hoofd
bewegen, wordt verondersteld dat de effecten van de
schokgolven zo snel uitdempen dat ze geen belangrijke
letselmechanismen opleveren (Gennarelli, 1987).
Contactverschijnselen kunnen alleen lokale
veroorzaken en dus geen diffuse hersenletsels.

hersenletsels

4.2.2 Versnellingsletsel

Traagheidskrachten op het hoofd, veroorzaakt door stoot- of
traagheidsbelasting, versnellen of vertragen het hoofd. Vanuit
mechanisch oogpunt gezien zijn versnelling en vertraging dezelfde
fysische fenomenen en verschillen alleen in richting.
Hoofdversnelling resulteert in druk, trek en afschuiving welke
op twee manieren structurele schade kunnen veroorzaken.
Ten eerste kan schade veroorzaakt worden door verschillen in
versnelling tussen schedel en hersenen. Hierdoor bewegen de
hersenen relatief t.o.v. de schedel en het buitenste hersenvlies
(dura mater), waardoor rekken optreden in de bloedvaten die de
ruimte tussen dura mater en schedel overbruggen. Dit mechanisme
veroorzaakt de meeste subdurale hematomas. Door de beweging van
de hersenen van de schedel vandaan worden gebieden met lage druk
(trek) gecreëerd, waardoor contracoup kneuzingen kunnen optreden
(Gennarelli, 1987)
Ten tweede kan schade veroorzaakt worden doordat t.g.v. de
versnellingen rekken optreden in de hersenen. Dit is het
mechanisme voor de diffuse hersenletsels (hersenschuddingen DAI)
en de tussenliggende coup kneuzingen. In de diffuse hersenletsels
die samengaan met structurele schade veroorzaakt de versnelling
voldoende rek binnen de hersenen, waardoor het hersenweefsel
beschadigd wordt , terwij1 bij de coup kneuzingen de tolerantie
van het bloedvatweefsel overschreden wordt (Gennarelli, 1987).
Het type versnellingsletsel dat optreedt is afhankelijk van het
type versnelling (translatie-, rotatie-, of een combinatie van
deze versnellingen), de grootte van de versnelling, de richting
van de hoofdbeweging en de duur van de belasting.
De combinatie van translatie- en rotatieversnelling (hoekversnelling) treedt niet alleen het meest op, het is ook het
meest schadelijk. Behalve schedelbreuk en epiduraal hematoma kan
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elk bekend hersenletsel veroorzaakt worden door hoekversnelling
(Adams, Gennarelli, et al, 1982; Gennarelli, 1983).
Omdat biologisch weefsel visco-elastisch is, wordt de respons van
het weefsel bepaald door de rek en de reksnelheid in het weefsel.
De rek kan evenredig verondersteld worden met de grootte van de
versnelling en de reksnelheid evenredig met de snelheid waarmee
de versnelling wordt
opgelegd. Hierdoor is het
type
versnellingsletsel afhankelijk van de grootte van de versnelling
en de snelheidwaarmee de versnelling wordt opgelegd. De snelheid
waarmee de versnelling wordt opgelegd varieert omgekeerd
evenredig met de duur van de versnelling (bij constante grootte
van de versnelling) en varieert evenredig met de grootte van de
versnelling (als de versnellingsduur constant is).
Binnen de versnellingsduur kan men drie gebieden onderscheiden.
Ten eerste zijn bij korte versnellingsduren (hoge reksnelheden)
de
eigenschappen van
de hersenen
zo dat
de meeste
versnellingseffecten uitgedempt worden en de hersenen hierdoor
weinig gerekt worden. Hierdoor zijn erg hoge versnellingen
noodzakelijk om letsels te veroorzaken. Het tweede gebied begint
als de versnellingsduur wordt verhoogd. Er treedt dan minder
demping op, waardoor minder versnelling noodzakelijk is om letsel
veroorzakende rekken in het hoofd op te wekken. De rekken treden
echter alleen aan het oppervlak op, omdat de versnelling van te
korte duur is om de rekken dieper in de hersenen te laten
doordringen. De typen hersenletsels die onder deze omstandigheden
op kunnen treden zijn die hersenletsels die aan het
hersenoppervlak optreden, voornamelijk de subdurale hematomas.
Als de versnellingsduur verder toeneemt, begint het derde gebied.
Nu treedt er nog minder demping op, waardoor de rekken ook dieper
in de hersenen optreden. Hierdoor kan DAI optreden (Gennarelli,
1987).
De reksnelheid kan ook vergroot worden door, bij constante
versnellingsduur, de grootte van de versnellingen te vergroten.
In het eerste gebied is de reksnelheid al zo hoog, dat verdere
verhoging weinig toevoegt aan het letselpatroon. In het tweede
gebied worden de vaatweefsels aan het oppervlak reeds belast.
Door verhoging van de reksnelheid kan de tolerantie van het
vaatweefsel overschreden worden, zodat nu op plaatsen waar nog
geen letsel was wel letsel op kan treden of het al bestaande
letsel kan verergeren. In het derde gebied kan nu op plaatsen
waar wel letsel aan het hersenweefsel, maar niet aan de
bloed-vaten optreedt, door verhoging van de grootte van de
versnelling de reksnelheid voldoende vergroot worden om
vaatletsel te veroorzaken (Gennarelli, 1987).
Versnellingsletsel wordt dus o.a. bepaald door de grootte van de
versnelling, de versnellingsduur en de snelheid waarmee de
versnelling wordt opgelegd. De structurele schade aan oppervlakte
bloedvaten, vooral overbruggende bloedvaten en vaten in het pia
mater, treedt pas op bij hoge reksnelheden terwijl bij
hersenweefsel, vooral axonen, ook al schade optreedt bij lage
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reksnelheden. Bij tussenliggende reksnelheden treedt zowel letsel
aan vaten als aan axonen op. Functionele schade zonder veel
weefselscheuringen treedt op bij lage rekken (bijv. bij cerebrale
kneuzingen) (Gennarelli, 1987).
Uit onderzoek van Gennarelli (1981) volgt dat contactletsel meer
dan de helft van de totale letsels omvat, maar dat contactletsel
voor maar 1/5 deel van alle sterfgevallen en voor 1/5 deel van
alle kunstmatig in leven gehouden overlevenden verantwoordelijk
is. Versnellingsletsel omvat maar 1/3 deel van alle hoofdletsels,
maar is verantwoordelijk voor 2/3 van alle sterfgevallen en
kunstmatig in leven gehouden overlevenden. Uit dit onderzoek
blijkt dus dat versnellingen de voornaamste oorzaken van ernstig
hoofdletsel zijn. Omdat men ervan uitgaat dat de hoofdletsels
optreden doordat een bepaald weefsel t.g.v trek, druk of
afschuiving zo veel vervormd wordt dat het weefsel beschadigd
wordt, veronderstelt men dat de door de versnellingen opgewekte
rekken in het weefsel de voornaamste letselmechanismen zijn.
4.3 Letsels onderverdeeld aan de hand van letselschalen

Onder letselschalen verstaat men de numerieke classificatie van
het type en de ernst van een letsel. Er zijn in de loop van de
jaren verschillende schalen voor het
rangschikken en
kwantificeren van letsels voorgesteld. Deze schalen kunnen in
drie hoofdgroepen opgedeeld worden:

- anatomische schalen:
beschrijven het letsel in termen van de anatomische locatie
van het letsel, het soort letsel en de relatieve ernst van
het letsel. Met deze schalen wordt alleen het letsel
bepaald, waarbij geen aandacht geschonken wordt aan de
gevolgen van het letsel. De meest gebruikte anatomische
schaal, welke wereldwijd geaccepteerd is, is de Abbreviated
Injury
Scale
(AIS). De
AIS
is
een
zogenaamde
"levensbedreiging" schaal. Een hoger AIS niveau houdt een
grotere levensbedreiging in. De AIS is een ordinale schaal,
d.w.z. dat de numerieke waarden alleen zorgen voor een
ordening van de niveaus. De numerieke waarden geven dus
niet de relatieve verhoudingen tussen de afzonderlijke
niveaus weer, m.a.w. een AIS 2 is niet tweemaal zo erg als
een AIS 1. De informatie over de AIS schaal is te vinden in
de AIS handleiding, welke opgedeeld is in negen delen die
verschillende lichaamsdelen behandelen (hoofd, aangezicht,
nek, romp, (onder)buik en bekken, ruggegraat, bovenste
ledematen, onderste ledematen, huid) .
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Tabel 111: Abbreviated Injury Scale (AIS)

AIS

-

(Wismans, 1991)

ernst

hoofd

geen letsel
licht
matig
serieus
ernstig
kritiek
fataal
onbekend

hoofdpijn of duizeligheid
bewusteloosheid langer dan 1 uur
bewusteloosheid 1-6 uur
bewusteloosheid 6-24 uur
bewusteloosheid langer dan 24 uur
feitelijk niet te overleven

fysiologische schalen:

beschrijven de fysiologische toestand van de patiënt en
zijn gebaseerd op veranderingen van functies t.g.v.
letsels. Deze fysiologische toestand en dus ook de numerieke waardering hiervan kunnen tijdens de behandelingsduur
van het letsel veranderen, in tegenstelling tot anatomische
schalen waar eenmalig een numerieke waarde aan een letsel
wordt toegekend. Een voorbeeld van een fysiologische schaal
is de Glasgow Coma Scale (GCS), welke speciaal voor
hoofdletsels is ontwikkeld. Het is een snelle manier om de
aard en ernst van hersenletsel te bepalen. Dit gebeurt aan
de hand van drie indicatoren: oog opening, verbale respons
en motorieke respons. Fysiologische schalen worden vooral
in een klinische omgeving toegepast.

- verzwakking, handicap en maatschappelijk verlies schalen:
niet het letsel zelf of de veranderingen van functies
t.g.v. letsels worden bepaald, maar de lange termijn
gevolgen en de hiermee samengaande kwaliteit van het leven.
Voorbeelden van deze schalen zijn de Injury Cost Scale
(ICs), Injury Priority Rating (IPR) en de HARM schaal. Deze
schalen pogen alle een economische waarde aan de
verschillende letsels toe te wijzen.
De I C s is bepaald aan de hand van een Duits onderzoek uit
1988, waar op gedetailleerde wijze de gevolgen van individuele verkeersletsels gekwantificeerd zijn in termen van
maatschappelijke kosten (Wismans, 1990). Daarbij werd
rekening gehouden met de kosten van medische behandeling,
verpleging, revalidatiekosten, invaliditeitsuitkeringen,
gederfd inkomen enz.. Ook de kosten t.g.v. overlijden
werden in rekening gebracht. Per letselsoort (en groepen
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van letsels) werden de gemiddelde kosten bepaald. Behalve
naar de kosten per letsel werd in het onderzoek ook gekeken
naar de frequentie waarmee de letsels voorkomen. Een
kostbaar letsel dat zelden optreedt is natuurlijk voor de
maatschappij financieel minder van belang dan een letsel
met een wat lagere kostenscore maar met een hoge
frequentie. Door vermenigvuldiging van de frequentie met de
kosten kon een rangorde worden vastgesteld van de
belangrijkste letsels in het bestand. De belangrijkste
letsels, in economisch opzicht, blijken de hoofdletsels te
zijn.
De IPR is afgeleid uit gegevens van de National Accident
Sampling System (NASS) uit de VS. Deze NASS gegevens werden
eerst vermeerderd met schattingen voor de verzwakking van
de slachtoffers. Daarna werd het verlies van te verwachten
loon geschat, als het slachtoffer niet gewond was geraakt.
Op deze manier kwamen schattingen van bij bepaalde letsels
horende kosten beschikbaar, de zogenaamde IPR. De IPR’s per
letsel werden per lichaamsdeel gesommeerd. Resultaten van
elk lichaamsdeel werden uitgedrukt in percentages van de
totale kosten voor het hele lichaam.
De HARM is een manier om een gemiddelde economische waarde
aan een AIS waarde toe te kennen. Omdat de AIS alleen een
waarde aan de ernst van het letsel toekent en niet de lange
termijn gevolgen in rekening brengt, bestaat er een grote
variatie in kosten per letsel binnen een bepaald AIS
niveau. Hierdoor is de toepasbaarheid van de HARM beperkt.
Een beperking van deze schalen is dat ze gebaseerd zijn op
puur economische becijferingen, zodat er geen rekening
wordt gehouden met het vaak grote persoonlijk leed en het
verlies aan kwaliteit van het leven.
De NASS gegevens zijn gebaseerd op ongevallen met motorvoertuigen die daarna zijn weggesleept. De ICs is gebaseerd
op verzekerings gegevens en is dus algemener dan de IPR.
Bovendien is de ICs gebaseerd op werkelijke kosten, terwijl
de IPR gebaseerd is op schattingen van kosten.
4.4

Discussie

Vanuit biomechanisch oogpunt gezien is de classificatie waarbij
de hoofdletsels onderverdeeld worden naar schade aan de
verschillende weefsels van het hoofd de meest nuttige. Deze
classificatie zal echter nog verder uitgewerkt moeten worden. Ten
eerste zal de gevoeligheid van de diverse weefsels voor bepaalde
typen belastingen (rek, reksnelheid, afschuiving, compressie)
nauwkeurig bepaald moeten worden. Ten tweede
zal de
belastbaarheid van de weefsels bepaald moeten worden (wanneer
treedt onherstelbare schade op). Ten derde zal de relatie tussen
mechanische belasting en functionele schade bepaald moeten
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worden. Bij deze classificatie, behandeld in paragraaf 4.1,
worden uitspraken gedaan over het verband tussen het optreden van
letsels en de vervormingen (rekken, afschuivingen, compressie)
van bepaalde weefsels. Er zal daarom bewezen moeten worden dat
de uitspraken over deze verbanden wetenschappelijk verantwoord
zijn.
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- Wayne State University Concussion Tolerance Curve:
Als basiswerk voor het onderzoek naar hoofdletselcriteria kan
het werk van Lissner beschouwd worden, dat in 1960 leidde tot
de zgn. "Wayne State University Concussion Tolerance Curve".
De curve geeft een toelaatbare gemiddelde versnelling van de
schedel in A-P richting (als het voorhoofd op een vlak, onvervormbaar oppervlak stoot) bij een bepaalde pulsduur van de
versnelling (alleen translatie versnelling). Het idee achter
de curve was dat hoge versnellingen al bij korte pulsduren
ernstige letsels zullen veroorzaken, terwijl lagere versnellingen een langere pulsduur vereisen om letsel te veroorzaken.
De curve werd verkregen uit kadaver- en dierexperimenten en
uit experimenten met vrijwilligers.
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Figuur 1: Wayne State Tolerance Curve
De figuur is onderverdeeld in 3 delen:
I: korte pulsduurgebied, verkregen uit kadaverexperimenten
11: tussenliggende pulsduurgebied, verkregen uit
kadaver- en dierexperimenten
111: lange pulsduurgebied, verkregen uit experimenten
met vrijwilligers
versnelling in aantal malen gravitatieversnelling [gl
bij gegeven pulsduur geven versnellingen boven de
curve wel letsel, terwijl versnellingen onder de curve
geen letsel geven
(Beuseriberg, 1991)
Het letselcriterium was schedelbreuk voor de botsingen van
kadaverhoofden en hersenschudding voor de dierexperimenten.
Hierbij is men ervan uitgegaan dat schedelbreuk en hersenschudding met elkaar correleren. De lange pulsduur versnellingen op vrijwilligers (t > 10 ms) gaven geen waarneembare
letsels (hier was echter géén hoofdcontact). De data van schedelbreuk bij kadavers legden het korte pulsduur gedeelte van
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de curve vast (t < 6 ms). De dierproeven samen met proeven met
kadavers legden het tussenliggende pulsduur gedeelte vast.
Behalve voor de lange pulsduren is de WST-curve nooit geverifieerd voor levende mensen.

- Severity Index:
Voor een botsing van het hoofd op een plat vlak is de gemiddelde versnelling en pulsduur eenvoudig te bepalen. Dit wordt
moeilijker bij versnellingen in verschillende richtingen en
complexe versnelling-tijd signalen. Gadd heeft hiervoor in
1966 een oplossing bedacht door de versnelling een weegfactor
te geven. Hij zette de WST-curve uit op logaritmisch papier en
benaderde de WST-curve door een rechte lijn: a2.5*t= 1000
waarbij: a = versnelling in G ‘ s
2.5 = weegfactor
t = tijd in seconden
Gadd stelde op basis van deze vergelijking als letselcriterium
de Severity Index (SI) voor:
( G ) S I = 1a2.’dt< 1000

waarbij: T = pulsduur in seconden
De grenswaarde 1000 geldt voor hersenschudding bij een frontale botsing. Gadd heeft later 1500 voorgesteld als grenswaarde
bij verdeelde of niet-contact belasting van het hoofd.
Omdat de WST-curve gebaseerd is op een gemiddelde versnelling
zou een vergelijking met deze curve ook gebruik moeten maken
van de gemiddelde versnelling van de beschouwde puls. Versace
stelde daarom in 1971 voor als letselcriterium te kiezen:

Het resultaat van deze berekening blijkt sterk afhankelijk te
zijn van de keuze van begin- en eindpunt van de puls.

-

Head Injury Criterion:

Door NHTSA is in 1972 een iets gemodificeerd letselcriterium
voorgesteld, nl. het Head Injury Criterion:
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waarbij :
t, en t, ( s ) twee willekeurige tijdstippen zijn tijdens
elk interval van de botsing gedurende hetwelk het hoofd
in contact is met een onderdeel van het motorvoertuig,
uitgezonderd de veiligheidsgordel. De versnelling a (g’s)
is de resulterende versnelling in het massamiddelpunt van
het hoofd.
Over de betekenis van t, en t, is in de loop van de jaren veel
discussie geweest. Voor t, en t, heeft men later de volledige
botsingsduur genomen, ongeacht of er nu wel of geen hoofdcontact plaatsvindt. Over de waarde 1000 bestaat ook nog steeds
onenigheid, omdat er hersenletsels geconstateerd zijn bij HICwaarden van 500, terwijl HIC-waarden van 3 0 0 0 zijn doorstaan
zonder belangrijk letsel.
De HIC kan in staat zijn de ernst van hoofdletsel te bepalen
als er een stoot op het hoofd word gegeven met de richting
door het massamiddelpunt van het hoofd. De HIC is echter geen
goede voorspeller van hoofdletselgrenswaarden als de stootrichting niet door het massamiddelpunt gaat en hierdoor hoge
hoekversnellingen optreden of in geval dat het hoofd geen
direct contact met de omgeving heeft. De HIC beschrijft de
letsels die voornamelijk door rotatie veroorzaakt worden,
zoals DAI, scheuringen van overbruggende vaten en hersenstamkneuzingen slecht.
De (G)SI, (V)SI en HIC zijn empirische formuleringen die gebaseerd zijn op experimenteel werk (WST-curve). Deze criteria
zijn dus alleen toepasbaar als aan de volgende voorwaarden
voldaan is:
(1) de experimentele data waarop ze gebaseerd zijn, zijn

nauwkeurig en beschrijven volledig
levende mensen tegen botsingsletsel.

de

weerstand

van

(2) de benaderingen van de experimentele data zijn nauwkeurig.

(3) het bereik waarin de criteria worden toegepast overschrijden het bereik van de experimentele data niet
zonder gegronde ondersteunende logica.
Bij het opstellen van de WST-curve is men ervan uitgegaan dat
schedelbreuk en hersenschudding met elkaar correleren. Later
is gebleken dat veruit de meeste hersenletsels optreden zonder
dat er sprake is van schedelbreuk. De botsproeven met kadavers
die gebruikt zijn bij het opstellen van de WST-curve geven dus
geen goed criterium voor de meeste hersenletsels.
Tevens is men er bij het opstellen van de WST-curve van uitgegaan dat de gebruikte dieren en kadavers op dezelfde manier
reageren op de botsproeven als mensen. Er is weinig bekend
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over de gebruikte schalingsmethode, gebruikt bij de resultaten
van de dier- en kadaverproeven.
De versnellingen van het hoofd zijn bepaald aan de achterkant.
Hierna is de versnelling van het zwaartepunt van het hoofd
bepaald, waarbij men het hoofd als een star lichaam beschouwd
heeft. In werkelijkheid is het hoofd wel vervormbaar en is de
gebruikte transformatie van de versnelling van het achterhoofd
naar het zwaartepunt van het hoofd niet geoorloofd.
De WST-curve geldt alleen voor translatieversnellingen. Enerzijds is dit een beperking, omdat de meeste hersenletsels
veroorzaakt worden door rotatieversnellingen. Anderzijds is de
translatieversnelling eenvoudig te bepalen bij experimenten.
Een ander bezwaar tegen de WST-curve is dat de curve gebaseerd
is op maar enkele data punten. Hierdoor is de benadering van
de data door de curve erg onnauwkeurig.
Omdat de hierboven genoemde criteria uitgaan van de WST-curve
kunnen ze alleen gebruikt worden in dezelfde situaties als
waarin de WST-curve bepaald is. Uit onderzoek is gebleken dat
de ernst van hoofdletsel en de HIC niet in alle gevallen
correleren (Ono,1980) .
Waarschijnlijk zijn de hierboven genoemde letselcriteria te
algemeen; zij geven geen tolerantie voor specifieke letsels.
Ondanks alle nadelen wordt alleen de HIC gebruikt als hoofdletselcriterium door de autoriteiten en de automobielindustrie.
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6.1 Inleiding

De waarde van de empirische letselcriteria is erg discutabel,
omdat deze criteria gebaseerd zijn op de in het hoofd optredende versnellingen. Deze versnellingen zijn niet de werkelijke oorzaken van het optreden van letsel; de letsels worden
veroorzaakt door vervormingen van de weefsels in het hoofd.
Men heeft dus behoefte aan een gedetailleerde beschrijving van
de optredende fenomenen in het hoofd, waarbij ook onderscheid
gemaakt wordt tussen de diverse weefsels.
De fysische werkelijkheid kan d.m.v. abstractie en het opleggen van beperkingen beschreven worden door een wiskundig
model. Dit wiskundig model is een wiskundig verband tussen
relevante fysische grootheden, waarmee getracht wordt de
fysische werkelijkheid zo goed mogelijk te beschrijven. Het
wiskundig model kan geïmplementeerd worden in een computermodel. Het computermodel wordt beschreven door de modelparameters. Samen met de invoer kan met het computermodel een simulatie uitgevoerd worden. De invoer bestaat uit de waarden van
de modelparameters en de randvoorwaarden. De resultaten van de
computersimulatie kan men onderverdelen in meetbare en niet
meetbare resultaten. Door de meetbare resultaten te vergelijken met de bijbehorende gemeten grootheden uit experimenten
kan het model gevalideerd worden. Zolang de meetbare resultaten uit de simulatie niet nauwkeurig genoeg overeenkomen met
de gemeten resultaten uit de experimenten zal het model aangepast moeten worden. M.b.v. een goed gevalideerd model kan men
d.m.v. de simulatie een voorspelling maken van de fysische
werkelijkheid bij een bepaalde invoer. Tevens kan men aan de
hand van het gedrag van een goed model experimenten ontwikkelen waaraan men bij het oorspronkelijke probleem nooit gedacht
zou hebben. Met een goed model kan men ook gevoeligheids
analyses uitvoeren waarbij men de invloed bepaald van elke
parameter op het resultaat. De niet meetbare resultaten van de
simulatie kunnen gebruikt worden om een beter begrip van de
fysische werkelijkheid te krijgen.
De mathematische modellen die bij het onderzoek naar hoofdletsels gebruikt worden zijn onder te verdelen in discrete modellen en continuumsmodellen. Van deze modellen zal nu een overzicht gegeven worden.
Aan de hand van kennis over het letselmechanisme kan men
m.b.v. de modelparameters van een goed model een letselparameter opsteiien. De letseiparameter is een modelpararneter of een
functie van de modelparameters. Als de letselparameter een
kritische waarde overschrijdt zal letsel optreden. Deze kritische waarde is het letselcriterium. Bij de modellen zullen
daarom ook de bijbehorende letselcriteria gegeven worden
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6.2

Discrete modellen en bijbehorende letselcriteria

In discrete modellen wordt het dynamische gedrag van het hoofd
gemodelleerd door een combinatie van massa’s, veren en dempers. De modelparameters worden bepaald door de experimenteel
bepaalde mechanische impedantie zo goed mogelijk te beschrijven met de mechanische impedantie van het model. Bij mechanische impedantie metingen bepaalt men de verhouding tussen een
sinusvormige kracht, die op het hoofd wordt aangebracht, en
een specifieke mechanische respons van het hoofd. A l s de frequentie van de opgelegde kracht gevarieerd wordt, dan veranderen zowel de amplitude als de fase van de respons van het
hoofd. Een voorbeeld van een experimenteel bepaalde mechanische impedantie is gegeven in figuur 2. In de figuur is
aangegeven dat de experimenteel bepaalde mechanische impedantie bij bepaalde frequenties benaderd kan worden door de
mechanische impedantie van een starre massa. Hierbij is in de
mechanische impedantie als specifieke mechanische respons de
snelheid van het hoofd genomen.

30

1000

100

3000

Figuur 2: Mechanische Impedantie van een kadaverhoofd.
A-P richting (Rojanavanich, 1991)

De discrete parameter modellen kunnen onderverdeeld worden in
modellen met 1, 2 of 3 graden van vrijheid.
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6.2.1 Discrete modellen met 1 graad van vrijheid

Hodgson en Patrick publiceerden in 1968 de resultaten van een
model met 1 graad van vrijheid, bestaande uit een massa en een
veer, waarmee ze de respons van het achterhoofdsbeen (os
occipitale) probeerden te voorspellen bij een botsing op het
voorhoofdsbeen (os frontale). Het model was gebaseerd op data
van mechanische impedantie testen met menselijke kadavers en 2
levende mensen in het frequentie domein van O tot 5000 Hz. Met
de resultaten van dit model probeerden Hodgson et al. het
optreden van schedelbreuk en hersenkneuzingen te verklaren.
Hodgson en Patrick gebruikten bij de mechanische impedantie
metingen als specifieke mechanische respons van het hoofd de
versterking van de versnelling in het punt tegenover de plaats
waar de kracht werd opgelegd t.o.v. de versnelling op de
plaats waar de kracht werd opgelegd. Deze respons van het
kadaverhoofd bleek gelijk te zijn aan de respons van een
enkelvoudig massa-veer systeem met een anti-resonantie frequentie bij 313 Hz en een resonantie frequentie bij 900 Hz.

- Vienna Institute Model (VIM):
Slattenschek introduceerde in 1970 (mei) het Vienna Institute
Model, een gedempt massa-veer-model. Dit model is gebaseerd op
een trillingsmodel van het hoofd met 1 graad van vrijheid en
leidt tot de volgende vergelijking:
x

+ 2pcu,x + mix

=

y(t)

waarbij :
x = relatieve verplaatsing van hersenmassa t.o.v. schedel
X

,

X

=

relatieve versnelling en snelheid

CU,

=

"natuurlijke" hoekfrequentie van de vrije trilling

p

=

relatieve visceuze dempingscoëfficiënt

y ( t ) = versnellingspuls, gemeten aan het hoofd

Aangenomen werd dat de demping kritisch is, d.w.z p = 1 (waarom?). Dit model werd gebruikt om de botsingen van het hoofd
tegen de voorruit van een auto te evalueren.
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a
M

Figuur 3: Vienna Institute Model
(Beusenberg, 1991)

Bij dit model werd de relatieve verplaatsing x(t) van de
hersenmassa t.o.v. de schedel als letselparameter genomen.
Uitgaande van twee driehoekige versnellingspulsen met gemiddelde waarden op de WST-curve en de aanname p = 1 werd m.b.v.
de bewegingsvergelijking de waarde voor 0, (635 rad/s) en de
maximaal toelaatbare relatieve verplaatsing van de hersenmassa
t .o.v. de schedel xtolr ( = 2.35 mm) verkregen. Uitgaande van
deze letselparameter is als letselcriterium de tolerantieindex J (ook wel Vienna Institute Index (VII)) genomen. De
tolerantie-index J is dan gedefinieerd door:

maximale relatieve verplaatsing door een gegeven versnellingspuls ontstaan
xtOlr
= 2.35 mm als toelaatbaar voor ten hoogste
hersenschudding zonder blijvende na-effecten

waarbij: G,,

=

Uit de definitie van xtolrblijkt dat als dit model juist is,
alleen het al dan niet optreden van hersenschudding voorspeld
kan worden. Als dit model juist zou zijn zal de tolerantieindex J een veilige ondergrens geven bij een bepaalde versnelling van het hoofd, omdat hersenschudding het lichtste reversibel hersenletsel is. Het model is echter niet juist, omdat
het niet duidelijk is waar in de schedel de relatieve verplaatsingen optreden. Tevens gaat men uit van versnellingen
afgeleid van de WST-curve, welke een slechte benadering is van
de werkelijkheid. De aanname dat de demping kritisch is wordt
ook niet onderbouwd.

- Effective Displacement Model

(EBMI:

Eveneens in 1970 (november) werd door Brinn een model geïntroduceerd dat lijkt op het vorige model. Nieuwe waarden voor de
eigenfrequentie en de demping werden bepaald door het model
van Slattenschek zo goed mogelijk in overeenstemming te brengen met de WST-curve. Daarbij werd de nadruk gelegd op overeenstemming voor korte pulstijden (3-5 ms). De gevonden waar-35-
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den zijn o,

=

482 rad/s ,

p

=

0.707 en xtolr= 3.78 mm

(nog

steeds voor schokbelasting op het hoofd in A-P richting). Als
letselcriterium werd de Effective Displacement Index (EDI)
genomen, welke op dezelfde manier gedefinieerd is als de
Vienna Institute Index

-

Revised Brain Model (RBM):

Het Revised Brain Model van Fan stamt uit 1971 en is ook een
modificatie van het Vienna Institute Model. De dempingscoëfficiënt p = 0.4 werd geschat uit gepubliceerde waarden van
eigenschappen van hersenmateriaal (nauwkeuriger!). Uitgaande
van de WST-curve voor pulsen met een lange tijdsduur kwam Fan
op con = 175 rad/s en xtolr= 31.5 mm ( = sd) (wel erg veel!).
Vervolgens werd een toelaatbare relatieve snelheid tussen
hersenen en schedel S, berekend met de WST-curve voor een korte
pulsduur. Voor S , werd gevonden 3409.6 mm/s. Als criterium voor
hersenletsel geldt dus X < S, voor schokpulstijden kleiner dan
2 0 ms en x < S d voor schokpulstijden groter dan 20 ms.
Deze criteria (ED1 en RBM) hebben dezelfde beperkingen als de
Vienna Institute Index. Het Revised Brain Model heeft als
voordeel boven de andere twee (VI1 en EDI) dat het ook de
relatieve snelheid van de hersenen t.0.v de schedel in rekening brengt. Deze relatieve snelheid is van belang omdat
biologisch weefsel visco-elastisch is.
6.2.2 Discrete modellen met 2 graden van vrijheid

- Mean Strain Criterium Model (MSC model):
De structurele dynamische eigenschappen van schedels en hersenen zijn door Stalnaker, Fogle en McElhaney bepaald over een
breed frequentie gebied (30-5000 Hz). De verhouding tussen de
opgelegde kracht en de snelheid in het punt waar de kracht
werd opgelegd (de "driving point" impedantie) werd in dit
frequentie gebied bepaald. De manier waarop bij deze metingen
de meetapparatuur werd aangebracht en de meetobjecten op hun
plaats werden gehouden waren een verbetering t.o .v. de eerder
uitgevoerde impedantie metingen. Op basis van de gemeten
impedantie veranderingen werd een 1-Dimensionaal model met 2
graden van vrijheid voorgesteld waarbij het hoofd bestaat uit
twee massa's, die door een parallelschakeling van een veer en
een demper aan elkaar gekoppeld worden.
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Verondersteld wordt nu dat dit zgn. MSC model tevens het
mechanische gedrag van het hoofd t .g.v een stootbelasting
beschrijft.

Figuur 4: Het MSC Model
(Rojanavanich, 1988)

De waarden van de modelparameters zijn bepaald door de berekende "driving-point mechanische impedantie van het hoofdmodel aan te passen aan experimenteel bepaalde impedanties van
levende en dode primaten voor de Anterior-Posterior ('van voor
Posterior-Anterior ('van achter naar
naar achter', A-P)
voor' P-A) Superior-Inferior ( 'van boven naar beneden' S - I )
en de Links-Rechts (L-R) belastingsrichtingen en menselijke
kadavers voor de Anterior-Posterior (A-P) en Links-Rechts (LR) belastingsrichtingen en deze resultaten te extrapoleren
naar levende mensen door schaling.
"

I

I

I

I

Er zijn verschillende methoden beschikbaar voor de analytische
bepaling van de mechanische impedantie. De Laplace transformatie van de bewegingsvergelijkingen is de meest krachtige
methode.
bewegingsvergelijkingen: mix, = k(x,-x,) + c(X,-X,) i-F(t ) (2)

waarin :
F (t) = harmonische kracht [ N I

x, = verplaatsing van m, [m]
x l l x l = versnelling, snelheid van m, [msw2'ms-l]
x2

verplaatsing van m2 [m]
x 2 ' X 2 = versnelling, snelheid van m2 [ms-,, ms-']
=

k = veerconstante [Nm-l]

c

=

dempingsconstante [Nsm-'1
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Na Laplace transformatie van (2) en (3) en eliminatie van X , ( s )
volgt voor de mechanische impedantie van het MSC model:

De afleiding van deze mechanische impedantie uit de bewegingsvergelijkingen is te vinden in bijlage 2. Hierin is tevens een
programma gegeven waarmee de mechanische impedantie bepaald
kan worden. In figuur 5 is het verloop gegeven van deze overdrachtsfunctie als functie van de frequentie. Voor de parameters (mltm,, c en k) zijn hier waarden gebruikt die volgen uit
metingen aan het hoofd van een menselijk kadaver in de A-P
belastingsrichting. Hierbij is gebruik gemaakt van de relaties: s = io) en o) = 27cf

101

107

103

104

105

f

Frequentie [Hz]

Figuur 5 : Mechanische Impedantie MSC model in A-P ricniing.
Modelparameters bepaalci. u i t testen met hoofd vâïì
menselijk kadaver.

Afhankelijk van de frequentie kan één van de modelparameters
(massa's m, en m2' veerconstante k en dempingsconstante c )
dominant zijn en dus het gedrag van het model bepalen. Hierdoor kan het model bij bepaalde frequenties beschouwd worden
-38-
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als een enkele massa, een enkele veer of een enkele demper.
Door het gedrag van het model te vergelijken met het gedrag
van het werkelijke hoofd bij deze frequenties kunnen aan de
modelparameters 'fysische betekenissen' toegekend worden.
Het overgrote deel van het schedeldak wordt gevormd door het
voorhoofdsbeen (os frontale), de twee wandbeenderen (os parietale) en het achterhoofdsbeen (os occipitale). In de proeven
met de apen werd de belasting op één van de wandbeenderen
aangebracht. De wandbeenderen van de aap wegen samen ongeveer
32.5 g. Voor m, heeft men in het model voor de apen 30 g
gevonden, zodat men veronderstelt dat m, de modellering van de
beenderen voorstelt waarop de belasting wordt aangebracht. De
massa m, beschrijft de rest van de hoofdmassa, dus de totale
hoofdmassa minus de massa van m,. Aan de hand van resultaten
uit metingen van de stijfheid van de schedel van deze apen
heeft men verondersteld dat k de stijfheid van de schedel
beschrijft. Door de demping van het totale hoofd en de demping
van alleen de schedel te vergelijken blijkt dat de demping
vooral veroorzaakt wordt door de huid, spieren en hersenen.
Hieruit heeft men dus verondersteld dat c de demping van de
huid, spieren en hersenen beschrijft.
Uit experimenten met apen was gebleken dat er een verband
bestaat tussen het letselniveau en de hersenen optredende gemiddelde rek & (bij een bekende belasting). Daarom heeft men
bij dit model als letselparameter de gemiddelde optredende
rek E in de hersenen genomen. Hierbij heeft men deze gemiddelde rek gedefinieerd als:

met L de breedte van de schedel in stootrichting.

Als letselcriterium heeft men hieruit de maximaal toelaatbare
gemiddelde rek E,,, afgeleid. Dit criterium is in eerste instantie geformuleerd voor hoofdbotsingen van primaten en
daarna d.m.v. schaling geëxtrapoleerd naar mensen. Het criterium heette oorspronkelijk het Maximum Strain Criterion (Stalnaker, et al, 1971), maar is in 1972 veranderd in het Mean
Strain Criterion (McElhaney, et al, 1972).
Voor hoofabotsingen met bekenGe belastingen kznnen de resulterende letsels gerangschikt worden door de met het model
bepaalde gemiddelde rekken te vergelijken met AIS niveaus. Als
de belasting voor AIS 3 (grens tussen wel en niet ernstig
hersenbeschadiging) op het model wordt voorgeschreven, dan
resulteert dit
in een maximaal toelaatbare gemiddelde
rek E,,, = 0.0061.
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Tabel IV Maximaal Toelaatbare Gemiddelde Rek

gemiddelde

O. 00256
O . 00433

O -00610
4

O . 00787
I

O. 00964
I

6

I

0.00964

I

l11

Uit dit verband tussen maximaal toelaatbare gemiddelde rek en
de AIS niveaus wordt een relatie bepaald tussen gemiddelde rek
en letsel. In de proeven met de primaten werd, ongeacht de
richting van de belasting, een zelfde waarde gevonden voor de
gemiddelde rek bij een gegeven letsel (AIS) niveau. Hieruit
concludeerde men dat voor de mens zou gelden, dat ongeacht de
richting van de belasting gelijke rekken gelijke letsels
zouden geven. Het letselcriterium is alleen voor de Anteriorposterior (A-P) en de Links-Rechts (L-R) richting bepaald.
Door uit te gaan van constante gemiddelde rekken, werden de
MSC waarden in de andere richtingen verkregen.
De combinaties gemiddelde versnelling-pulsduur, die eveneens
deze maximaal toelaatbare gemiddelde rek opleveren, worden
d.m.v. een grafiek weergegeven; de zgn. Mean Strain Criterion
curven. De curven blijken aanzienlijk van de WST-curven af te
wijken: de MSC-curve voorspelde tolerantie niveaus die beduidend lager lagen dan de tolerantie niveaus voorspeld door de
WST-curve. De MSC-curven toonden ook aan dat de letseltolerantie afhankelijk was van de vorm van de belasting.

-

Translational Head Injury Model ( T H I M ) :

In 1985 publiceerden Stalnaker et al een verbeterde versie van
het hierboven beschreven 2 massa-veer-demper model, het Translational Head Injury Model (THIM), omdat het oorspronkelijke
model de experimenteel bepaalde hoofd impedantie data slecht
beschreef (xv700ral bij d-e amti-resonantie). De verbetering
bestond uit het toevoegen van een tweede demper in serie met
de veer in het model. De nieuwe kadavermodellen werden gestandaardiseerd in vier richtingen: Anterior-Posterior (A-P),
Posterior-Anterior (P-A), Superior-Inferior (S-I), en LinksRechts (L-R) en geschaald met een standaard hoofdmassa van
4.545 kg. Voor elke richting werd een afzonderlijk model
gemaakt en de bijbehorende modelparameters bepaald. Er werd
-40-
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verondersteld dat elk element in het model, in algemene zin,
een fysische betekenis heeft.
I'F'ysische" betekenis van model elementen:
(1) M, + M, = totale hoofdmassa
( 2 ) M, is de massa van de schedel welke dynamisch verbon-

den is met het stijve botsobject (is dus het schedelbeen
waarop de belasting wordt aangebracht)
(3)

de veerstijfheid K en de demper C, beschrijven de schedel
stijfheid in een bepaalde richting

( 4 ) de demper C2 beschrijft de demping van de hersenmassa en

wordt constant verondersteld voor alle richtingen (hierbij wordt er van uitgegaan dat het hersenweefsel isotroop
is; geoorloofd?)

Figuur 6: Het THIM model
(Rojanavanich, 1988)

Het model wordt beschreven door de volgende bewegingsvergelijkingen:
F(t) = m,X, + k(x,-x,) + c 2 ( x l - x 2 )

(5)

m2X2= c l ( x 3 - x 2+) c 2 ( x l - x 2 )

(6)

k(x,-x,)

=

(71

c,( X 3 - X 2 )

Laplace transformatie van deze drie vergelijkingen en eliminatie van X,(s) en X,(s) geeft voor de mechanische impedantie van
het THIM model:
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De afleiding van deze mechanische impedantie uit de bewegingsvergelijkingen is te vinden in bijlage 2 . Hierin is tevens een
programma gegeven waarmee de mechanische impedantie bepaald
kan worden. In figuur 7 is het verloop gegeven van deze overdrachtsfunctie als functie van de frequentie. Voor de parameters (ml,m,, c en k) zijn hier waarden gebruikt die volgen uit
metingen aan het hoofd van een menselijk kadaver. Hierbij is
gebruik gemaakt van de relaties:
s = io en O = 2 n f .
Het THIM model heeft alleen betrekking op translatie versnellingen en houdt dus geen rekening met de gevolgen van rotatie
versnellingen.

Frequentie [Hz]

Figuur 7: Mechanische Impedantie THIM in A-P richting
Modelparameters bepaald u i t testen met hoofd
VZTI menselijk kadaver.

Het verloop van de kracht in de tijd bij de experimenten wordt
opgeslagen in een computer. Dit verloop wordt als excitatie
gebruikt voor de bijbehorende hoofdmodellen. Hierdoor moet
elke kracht-tijd functie geschaald worden om de resultaten uit
de verschillende experimenten met elkaar te kunnen vergelijken. De schaling vindt plaats m.b.v. de volgende schalingsre-42-
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laties:

h

=

( M m / M i ) 1'3

F,

=

h2F,

t,

=

ht,

h

=

schalingsfactor

Mi

=

massa i n d i v i d u [ k g ]

M,

=

modelmassa [ k g l

F

=

kracht [NI

t

=

tijd [ m s l

n

=

geschaald

a

=

gemeten

Rojanavanich heeft het THIM beter gedefinieerd in drie
publikaties. In 1988 publiceerde hij een gedetailleerde parameter studie van het THIM, waarmee hij de model constanten
bepaalde. In 1989 bestudeerde hij de respons van de THIM op
variaties in de opgelegde kracht en versnellingen. In een
publikatie uit 1991 vergelijkt hij de model elementen (massa's, dempers en veer) met de eigenschappen van het hoofd
(totale hoofdmassa, schedelstijfheid en demping van de hersenen). In deze publikatie wordt ook een methode gegeven om het
THIM te generaliseren voor elke willekeurige richting van de
belasting op het hoofd.
V.

Het THIM wordt gebruikt bij 2 soorten hoofdletselcriteria:

-

New Mean Strain Criteria (NMSC)

- Translational Energy Criteria (TEC)
- New Mean Strain Criteria (NMSC):
Uit criteriüri is eei1 verbetering VUT? het MSC (Stalnaker; et
al, 1985). De verbetering bestaat uit het toevoegen van een
demper aan het model (hierdoor ontstaat het THIM-model). Naast
de rek wordt nu ook de reksnelheid als letselparameter genomen. Het criterium wordt nu in vier richtingen bepaald (Anterior-Posterior (A-P), Posterior-Anterior (P-A), SuperiorInferior ( S - I ) en Links-Rechts (L-R)). De modelingangen en uitgangen zijn opnieuw gedefinieerd en het letselcriterium is
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verbeterd met gegevens uit recente primaten- en kadaverproeven.
Uit de kadaverbotsproeven heeft men voor de A-P, P-A, L-R en
S-I richtingen voor elk AIS niveau het verband tussen e en E bepaald. Hierbij heeft men symmetrie verondersteld tussen A-P,
P-A en L-R, R - L . Voor elk botsrichting is een drempelwaarde
voor de reksnelheid € T vastgesteld. Deze drempelwaarde is
gebaseerd op evaluaties van botsingen met kadaverhoofden
(Stalnaker, et al, 1985). Men veronderstelt dat reksnelheden
onder deze drempelwaarde geen letsel veroorzaken. De drempelwaarden voor de reksnelheden in de verschillende richtingen
blijken aanzienlijk van elkaar te verschillen.

botsrichting

drempelwaarde
reksnelheid

A-P

0.705

L-R

2.580

s-I

O -400

letselfunctie
AIS

=

3.86981n(920&+€)-8.9355

AIS

=

7.02311n(920&+e)-24.3850

AIS

=

6.8463111(920&+e)-24.0795

Het NMSC wordt bepaald door de drie translatieversnellingen in
het zwaartepunt van het hoofd als functie van de tijd te
gebruiken als de versnelling van m, in de bijbehorende modellen. D.m.v het oplossen van de bewegingsvergelijkingen kunnen
de rekken en reksnelheden in de verschillende richtingen
bepaald worden. Zodra de reksnelheid de drempelwaarde overschrijdt wordt de rek bepaald totdat de reksnelheid weer onder
de drempelwaarde valt. De rek wordt dan op deze constante
waarde gehouden totdat de reksnelheid opnieuw de drempelwaarde
overschrijdt. Nadat de rek en de reksnelheid in een bepaalde
richting bepaald zijn, wordt het AIS niveau bepaald d.m.v. de
bijbehorende formule uit tabel V . Het maximale AIS niveau dat
zo bepaald is geeft de kans op hoofdletsel in de beschouwde
richting. Tevens kan d.m.v. het oplossen van de bewegingsvergelijkinyen de l,r,Vacht
i r i de beschouwde richting bepaald worden. Dit moet voor alle richtingen gedaan worden. Hiermee is
d.m.v de drie maximale AIS niveaus en de resulterende kracht
het NMSC voor de botsing bepaald.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de resulterende AIS niveaus
alleen een indicatie geven van hersenkneuzingen bij hoofdbotsingen met alleen translatieversnellingen. Schedelbreuk en de
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door rotatieversnellingen veroorzaakte letsels
worden niet
verdisconteerd in de d.m.v. het NMSC verkregen AIS niveau. De
berekende resulterende kracht kan wel een indicatie geven van
de kans op schedelbreuk.
Het NMSC geeft drie AIS niveaus: AIS,, AIS, en AIS,. Een combinatie van deze AIS niveaus zal een beter beeld geven van de
kans op hoofdletsel dan alleen de maximale waarde van deze
drie AIS niveaus. Hierbij kan eventueel ook nog gebruik gemaakt worden van weging van de verschillende AIS niveaus. De
relatie tussen deze drie AIS niveaus en de werkelijke kans op
letsel zal d.m.v. proeven bepaald moeten worden. Uit het NMSC
volgt dat voor een gegeven hoofdbotsing in elk van de drie
richtingen de ernst van de optredende letsels afneemt in de
volgende volgorde: L-R, A - P , S-I.

-

Translational Energy Criterium (TEC):

Bij het opstellen van dit criterium is men ervan uitgegaan dat
de energie die tijdens de botsing aan het hoofd wordt toegevoerd, één van de voornaamste parameters is die de ernst van
het hoofdletsel bepalen (Stalnaker, et al, 1987). Verder is
men ervan uitgegaan dat naarmate het energieniveau hoger is de
kans op hoofdletsel ook groter is. Bij dit criterium wordt
gebruik gemaakt van het THIM model. De energie opgeslagen of
gedissipeerd in elk model element wordt uitgezet tegen de
tijd. De maximale energie gedissipeerd in demper c2 blijkt goed
te correleren met de Abbreviated Injury Scale (AIS) en het
vermogen opgeslagen in veer k correleert goed met schedelbreuk. Hieruit heeft men geconcludeerd dat de Translational
Energy Criteria (TEC) beschouwd kunnen worden als letsel
voorspellende functies voor zowel schedelbreuk als hersenkneuzingen.
De energie kan op twee manieren overgedragen worden aan de
afzonderlijke modelelementen: bij een "hoog energetische
botsing" en bij een "laag energetische botsing". Als het hoofd
onderworpen wordt aan een laag energetische botsing (zoals bij
een botsing met een botsenergie verlagende bekleding), wordt
de demper cl in staat geacht het overgrote deel van de energie
die door de veer wordt afgegeven te dissiperen. Bij een hoog
energetische botsing kan de door de veer opgeslagen en daarna
weer afgegeven energie beduidend hoger zijn dan bij een energetisch lage botsing. Hierdoor zal de demper c, niet in staat
zijn alle door de veer afgegeven energie te dissiperen. De
resulterende energie zal via de massa's m, en m2 overgedragen
worden in de vorm van kinetische energie. De ernst van hersenletsel blijkt goed te correleren met de energie gedissipeerd
in demper c,.
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De energie opgeslagen in demper c, wordt gegeven door:
Ec,

=

s

o tc,( X , - X , ) 2dt

Het vermogen opgeslagen in de veer k, wordt gegeven door:
PW

=

d [-ki ( x , - x , )
dt 2

6.2.3 Discrete modellen met 3 graden van vrijheid

- 3-massa model:
Uit recente nauwkeurigere bepalingen van de mechanische impedantie van het menselijke hoofd, blijkt dat er een tweede
resonantie eigenfrequentie bestaat bij 100 Hz (Willinger,
Cesari, 1990). Men veronderstelt dat bij deze resonantie
frequentie de hersenen in resonantie gebracht worden t.o.v. de
rest van het hoofd. Deze eigenfrequentie is goed zichtbaar b i j
de in vivo metingen, maar erg gedempt bij de in vitro metingen.
Op grond hiervan introduceerden Willinger et al. in 1991 een
nieuw massa-veer model, waarbij de hersenmassa afzonderlijk
gemodelleerd werd. Dit model wordt in figuur 8 weergegeven.
K2

c2

K3

c3

v4

v3

Figuur 8: Het 3-massa model
(Willinger, et al, 1991)

waarin:
mt = totale hoofdmassa

m, = massa van voorhoofdsbeen (os frontale)

m,

=

hersenmassa

m3

=

%-m,-m,
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[Nm-'3

k,,k3 = veerstijfheid

[Nsm-II

ca,c3 = dempingsconstante

Het model wordt beschreven door de volgende bewegingsvergelijkingen :
mlxl= F(t) + c2(X2-Xl) + k2(x2-x,)+ c3(X3-X,)+ k 3 ( x 3 - x 1 )
(9)
m3x3 = c,(Xl-X3) + k, ( x 2 - x 3 )
m2X2 =

C~(X,-X,)

+ k2(x1-x2)

Laplace transformatie van de bewegingsvergelijkingen en eliminatie van X,(s) en X,(s) geeft voor de mechanische impedantie:
Z(s)

=

F(s)

=

y7-3

s(m, +

c2m2s+k,m, + c,m, s+k,m,
)
m2s + c2s+k,
m3s + c,s+k3

De afleiding van deze mechanische impedantie uit de bewegingsvergelijkingen is te vinden in bijlage 2. Hierin is tevens een
programma gegeven waarmee de mechanische impedantie bepaald
kan worden. In figuur 9 wordt het verloop van deze mechanische
impedantie als functie van de frequentie gegeven. De modelparameters zijn bepaald bij in vivo experimenten aan hoofden in
A-P richting (Willinger, Cesari, 1990).
In figuur 10 wordt de mechanische impedantie als functie van
de frequentie gegeven waarbij de modelparameters bepaald zijn
uit in vitro experimenten met hoofden in A-P richting (Willinger, Cesari, 1990). Als je figuur 9 met figuur 10 vergelijkt
is duidelijk te zien dat bij de in vitro experimenten de
resonantie frequentie bij 100 Hz sterk gedempt is, terwijl
deze resonantie frequentie bij de in vivo metingen duidelijk
zichtbaar is. Met dit model werden de relatieve verplaatsingen, snelheden en versnellingen van de hersen-schedel beweging
bepaald als functie van de frequentie en de opgelegde kracht.
Als letselparameter is hier d, de relatieve verplaatsing
genomen. Hierbij maakt men onderscheid tussen do ( = de relatieve verplaatsing tussen m, en m, bij lage frequenties) en d, ( =
de relatieve verplaatsing tussen m, en m, bij de 100 Hz resonantie frequentie). Men veronderstelt verder dat do een maat is
voor de vervorming van de hersenen en dat d, een maat is voor
de relatieve verplaatsing tussen de hersenen en de schedel.

-47-

-80-

6. Hoofdmodellen en bijbehorende letselcriteria
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Figuur 10: Mechanische Impedantie 3-massa model (in vitro)

-

Rotational Head Injury Model (RHIM):

Low en Stalnaker (1987) ontwikkelden een model waarmee de
respons van het hoofd op rotatie versnellingen beschreven kan
worden, het zgn. Rotational Head Injury Model (RHIM). Uit
onderzoek was gebleken dat subdurale hematoma, DAI en andere
door afschuiving veroorzaakte hersenletsels de meest voorkomende oorzaken waren van overlijden en blijvende stoornissen
bij hoofdletsel. Rotatieversnellingen waren hierbij de belangrijkste oorzaken van deze afschuiving.
Het hoofd is gemodelleerd als een discreet mechanisch systeem
met drie rotatievrijheidsgraden. Het model is opgebouwd uit
massa’s, veren en dempers en wordt geëxiteerd met belastingen
die vaak bij auto-ongevallen optreden. Uit de resulterende
dynamische respons werd de afschuiving tussen schedel er?
hersenen bepaald. De resultaten van het model werden gevalideerd met experimentele meetgegevens. Tevens kon het effect
van helmen, airbags e.d op de rotatieversnelling bepaald
worden.
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Omdat men een praktisch model wilde, waarmee men in staat was
de gewenste letselmechanismen te simuleren, heeft men de
volgende aannames gemaakt:
-

de schedel wordt stijf verondersteld

-

de hersenen worden als een discreet systeem beschouwd

-

de hersenen zijn symmetrisch t.o.v. de rotatie-as en
hebben homogene, isotrope en lineaire materiaaleigenschappen

- in het schedel-hersenen interface geldt de non-slip

conditie

- de weefsels die de hersenen met de schedel verbinden
hebben visco-elastische eigenschappen, die gerepresenteerd worden door een groep Kelvin torsie elementen
- de rotatie van de hersenen is enkel in het sagitale

vlak
Dit model is in figuur 11 weergegeven. Uit de figuur blijkt
dat het hoofd beschouwd wordt als 2-Dimensionaal systeem,
bestaande uit 3 massa’s. De hersenen worden als een discreet
systeem beschouwd, gerepresenteerd door 2 massa’s met massatraagheidsmomenten J, en J,. Deze 2 massa’s worden met elkaar
verbonden door 4 Kelvin torsie elementen, welke de materiaaleigenschappen van de neurologische weefsels beschrijven. Elk
Kelvin element bestaat uit een parallelschakeling van een veer
en een demper. De hersenen zijn zo gemodelleerd dat de afschuifspanning binnen de hersenen bepaald kan worden. Deze
afschuifspanning treedt op als de hersenen zich t.o.v. de
schedel verplaatsen t.g.v. impulsbelasting. De hersenen zijn
met de schedel verbonden d.m.v. een andere groep Kelvin elementen. Deze Kelvin elementen beschrijven de materiaaleigenschappen van het dura en andere bindweefsels. Met deze Kelvin
elementen kan men de afschuiving bepalen die optreedt als
gevolg van de relatieve verplaatsingen in het schedel-hersenen
interface.

Ook het contact van het hoofd met voorwerpen kan gemodelleerd
worden. De schuin opgestelde veren en dempers representeren de
materiaal en fysische eigenschappen van het contactobject
(bijv. airbag, stuur).
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yA
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9,

Figuur 11: H e t RHIM model
(Low, 1987)
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De gebruikte waarden voor de massatraagheidsmomenten J, en J2
heeft men bepaald uit metingen aan menselijke hoofden. Omdat
er een grote spreiding bestaat binnen de biologische eigenschappen en waargenomen responses van de individuele hoofden,
heeft men de gemiddelde waarden genomen. A l s beginschattingen
voor de constanten van de Kelvin elementen heeft men beschikbare informatie van de visco-elastische eigenschappen van de
verbindings- en neurologische weefsels gebruikt. Het model is
daarna onderworpen aan impulsbelastingen met rotatie versnellingen die eerder bij experimenten gebruikt zijn. Via iteraties zijn de modelconstanten aangepast, totdat het model de
experimenten goed beschreef.
Met het hiervoor behandelde rotatie model (RHIM) probeert men
het gedrag van het hoofd te beschrijven als het aan rotatieversnellingen onderworpen wordt. A l s gevolg van deze rotatieversnellingen treden rekken en afschuivingen op in de hersenen
en in de weefsels die de hersenen met de schedel verbinden. De
afschuifletsels (zoals D A I en subdurale hematoma) vormen 2/3
van het totaal aantal fatale en zeer ernstige letsels. Het is
dus voor de hand liggend om afschuiving als één van de voornaamste letselparameters te beschouwen.
Stalnaker et al. houden zich bezig met de ontwikkeling van de
Unified Head I n j u r y Theory (UHIT) (Stalnaker, et al, 1990).
Dit nieuwe criterium bestaat uit twee delen. Het eerste deel
behandelt de translatieletsels schedelbreuk en hersenkneuzing
en maakt gebruik van het hiervoor beschreven TEC. Het tweede
deel behandelt de rotatieletsels D A I en de scheuring van de
overbruggende bloedvaten en gebruikt rekken en afschuiving als
letselcriteria. Hierbij worden de responses van de RHIM modellen gebruikt. Er zal echter nog veel onderzoek verricht moeten
worden naar de plaatsen in het hoofd waar de afschuivingen
optreden, de grootte van deze afschuivingen, afschuifmodellen
van het hoofd en de hersenen en naar de modelparameters van
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deze afschuifmodellen.
6.3 Discussie

De hierboven behandelde discrete parametermodellen hebben een
aantal beperkingen, waarmee bij het gebruik van deze modellen
rekening gehouden moet worden.
De modellen zijn discrete parametermodellen en geven dus geen
gedetailleerde beschrijving van het hoofd. Geen van de fysische eigenschappen van het hoofd kan aan 1 van de elementen
worden toegekend. Alle eigenschappen van het hoofd moeten door
de elementen samen beschreven worden.
De discrete modelparameters zoals: massa, dempingscoëfficiënt
en veerconstante kunnen bepaald worden met mechanische-impedantietechnieken als de systeem karakteristieken lineair
verondersteld worden. Het hoofd is echter geen lineair mechanisch systeem, zodat de modelparameters de eigenschappen van
het hoofd niet exact zullen beschrijven. Men gaat ervan uit
dat het model het werkelijke gedrag van het hoofd goed beschrijft als de mechanische impedantie karakteristieken overeenkomen. Er wordt echter nergens een uitspraak gedaan over de
afwijking tussen het modelgedrag en het werkelijke gedrag van
het hoofd en of het gebruik van de modellen wel is toegestaan.
Voor de verschillende belastingsrichtingen worden afzonderlijke hoofdmodellen opgesteld. Hierbij neemt men aan dat de
schedelvervormingen alleen plaats vinden in de richting van de
belasting. In werkelijkheid zal de schedel echter ook in de 2
richtingen loodrecht op de belastingsrichting vervormen.
Biologische weefsels hebben heterogene, visco-elastische en
niet-lineaire materiaaleigenschappen. De invloed van dit materiaalgedrag mag niet verwaarloosd worden bij het bepalen van
het dynamisch gedrag van het hoofd d.m.v modellen. Tevens
wordt er nergens rekening gehouden met de invloed van de nek
op de beweging van het hoofd.
Aan de hand van het gedrag van het model bij bepaalde frequenties gaat men het gedrag voorspellen van die defen van het
hoofd die door de modelparameters beschreven worden.
De modelparanieters worden bepaald door de experimenteel bepaalde mechanische impedantie zo goed mogelijk te beschrijven
met de mechanische impedantie van het model. De nauwkeurigheid
van de modelparameters is dus afhankelijk van de nauwkeurigheid van de metingen en van de nauwkeurigheid van de benadering van de experimentele mechanische impedantie door de
mechanische impedantie van het model.
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De bevestiging van de meetapparatuur aan het hoofd speelt een
cruciale rol bij de bepaling van de mechanische impedantie. De
meetapparatuur moet contact blijven houden met het hoofd bij
de anti-resonantie en resonantie frequenties.
De modelparameters worden bepaald met resultaten uit experimenten met grote onnauwkeurigheden en vergaande aannames.
De hoofdletselcriteria die gebruikt worden bij de discrete
modellen zijn afgeleid van de relatieve verplaatsingen tussen
de gemodelleerde massa’s. Het is echter niet bekend waar in
het hoofd deze relatieve verplaatsingen optreden. H e t is dus
ook niet bekend waar de rekken optreden of waar de energie in
het hoofd gedissipeerd wordt. De discrete modellen geven dus
ook geen inzicht in wat er lokaal in de hersenen gebeurt.
6.4

Continuumcmodellen

Bij de continuumsmodellen maakt men gebruik van de eindigeelementenmethode. Deze eindige-elementenmodellen hebben het
voordeel dat ze mogelijkheden bieden tot het gebruik van
onregelmatige geometriëen en inhomogeen materiaalgedrag. De
eindige-elementenmodellen hebben tevens als groot voordeel
boven de discrete modellen dat ze wel inzicht kunnen geven in
wat er lokaal in het hoofd gebeurt.
Het gebruik van de eindige-elementenmodellen wordt echter
belemmerd door de gebrekkige beschikbare informatie over de
materiaaleigenschappen van de weefsels in het hoofd en de op
te leggen randvoorwaarden. De materiaaleigenschappen zijn
moeilijk te bepalen, omdat biologisch weefsel niet-lineair en
visco-elastisch is. Het Centrale Zenuwstelsel is vooral moeilijk te karakteriseren, omdat het opgebouwd is uit zacht
weefsel, bloedvaten en vloeistoffen. Daar komt nog bij dat de
hoofdmassa niet constant is door de stroming van het bloed
door de bloedvaten en het foramen magnum (de opening voor het
ruggemerg).
Chan presenteerde in 1974 een 3-Dimensionaal eindige elementen
model waarmee hij de afschuifspanningen en de drukeffecten in
het hoofd probeerde te voorspellen. Bij de modellering maakte
Chan gebruik van een geïdealiseerde geometrie van het hoofd.
Een complexer model, maar ook met een geïdealiseerde geometrie
van het hoofd! is in 1977 ontwikkeld door Khalil en Hubbard.
In 1975 worden twee modellen gepresenteerd, gesteund door
NHTSA, die wel de werkelijke vorm van het hoofd beschrijven.
Het Shugarmodel concentreert zich op de mechanica van de
schedelvervorming en schedelbreuk, waarbij de hersenen als
homogeen en bijna incompressibel beschouwd worden. Het Wardmodel veronderstelt dat de schedel zich als een onvervormbare
schaal gedraagt en schrijft de complexe effecten van de botsing enkel toe aan de hersenen. Om praktische en economische
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redenen konden deze modellen niet toegepast worden, omdat ze
elk honderden vrijheidsgraden hadden.

Figuur 12: 3-Dimensionaal Eindige elementen model
(Ward, 1981)

Zowel het Shugar- als het Wardmodel zijn in de loop van de
jaren gebruikt als uitgangspunt voor de ontwikkeling van
betere eindige elementen modellen van het hoofd. De verbeteringen bestonden uit:
- een nauwkeuriger beschrijving van de werkelijke geome-

trie van het hoofd (Dimasi, et al, 1991; Ruan, et al,
(1991)
- een betere overeenkomst tussen de berekende en experi-

menteel gemeten drukverdelingen en vervormingen binnen
het hoofd (Ruan, et al, 1991; Ward, Chan, 1983)
- het in rekening brengen van de verschillende delen van

de hersenen, de hersenvliezen, de verschillende schedelbeenderen enz. (Stalnaker, Mendis, 1991)
-

betere constitutieve vergelijkingen voor de materialen
in h e - hoofd (Stalnaker,Mendis, 1991)

- het in rekening brengen van de invloed van de nek

(Hosey, Liu, 1980)
- het verbeteren van de nauwkeurigheid door het vergroten

van het aantal elementen
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De laatste jaren wordt er binnen de eindige elementen modellen
naast de modellering van het gehele hoofd ook een onderscheid
gemaakt tussen eindige elementen hersenmodellen en eindige
elementen schedelmodellen. De hersenmodellen voorspellen
rekken en spanningen in de hersenen en het optreden van schade
binnen de weefsels van de hersenen. De schedelmodellen bepalen
de effecten van schedelvervormingen.
Bij de schedelmodellen vormt de modellering van de nek één van
de grootste problemen. De nek is namelijk erg niet-lineair en
moeilijk wiskundig te karakteriseren. Tevens moet de belasting
op de schedel nauwkeurig omschreven zijn. De structurele
variaties van de schedel vormen ook een probleem. De schedelspanningen, -rekken en -verplaatsingen zijn exponentiële
functies van de schedeldikte. De schedeldikte varieert binnen
een schedel en is ook voor iedere schedel verschillend. Kleine
onnauwkeurigheden in de schedeldikte veroorzaken grote fouten
in de berekeningen.
Bij de hersenmodellen worden vooraf minder veronderstellingen
gemaakt. De hoofdversnellingen, gemeten in een botsproef of
gebruikt in een discreet parametermodel, vormen de input van
het model. Modellering van de nek, aangezicht, huid en schedel
is niet nodig. Alleen de inwendige geometrie van de schedel
moet gemodelleerd worden, waardoor het aantal variabelen veel
kleiner is dan bij de schedelmodellen. Het foramen magnum moet
wel gemodelleerd worden, omdat weefsels en vloeistoffen zich
door deze opening bewegen. Het foramen magnum werkt als een
soort overdruk ventiel voor de hersenen. De plooien in het
dura (de falx cerebri (dubbelblad tussen beide hemisferen van
de grote hersenen) en het tentorium cerebelli (uitspanning
over kleine hersenen)) beïnvloeden de respons van de hersenen
en moeten daarom ook gemodelleerd worden.
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Discuss ie
Classificatie van letsels

Hoofdletsel wordt veroorzaakt door schade aan de weefsels van
het hoofd. De classificatie waarbij de hoofdletsels onderverdeeld worden naar schade aan de verschillende weefsels van het
hoofd is vanuit biomechanisch oogpunt gezien hierdoor de meest
nuttige. Deze classificatie zal echter nog verder uitgewerkt
moeten worden. Ten eerste zal de gevoeligheid van de verschillende weefsels in het hoofd voor de optredende belastingen bij
een botsing bepaald moeten worden. Ten tweede zal de belastbaarheid van de weefsels in het hoofd bepaald moeten worden,
dus bij welke belasting onherstelbare beschadiging optreedt.
Tevens zal men de relatie tussen de mechanische belasting en
de functionele schade moeten bepalen. Een belemmering hierbij
is dat er vaak al functionele schade optreedt voordat er
sprake is van macroscopisch zichtbare schade aan weefsels. Bij
deze classificatie, waarbij de letsels onderverdeeld worden
naar schade aan weefsels in het hoofd, worden uitspraken
gedaan over het verband tussen het optreden van bepaalde letsels en vervormingen (rekken, afschuivingen, compressie) van
bepaalde weefsels. A l s gevolg van het visco-elastisch gedrag
van biologisch weefsel worden de gevolgen van de vervormingen
in belangrijke mate bepaald door de vervormingssnelheid. Men
zal na moeten gaan of deze uitspraken over het verband tussen
het optreden van letsels en vervormingen wetenschappelijk
verantwoord zijn. Voor een uitgebreide behandeling van de
verschillende classificaties van hoofdletsels zie hoofdstuk 4.
Empirische criteria

De ( G ) S I , ( V ) S I en H I C zijn empirische formuleringen die gebaseerd zijn op experimenteel werk (WST-curve). De WST-curve
geeft het verband tussen de toelaatbare gemiddelde versnelling
van de schedel in A-P richting en de pulsduur van de versnelling. Hierbij worden alleen translatie versnellingen beschouwd. Het idee achter de curve was dat hoge versnellingen
al bij korte pulsduren ernstige letsels zullen veroorzaken,
terwij1 lagere versnellingen een langere pulsduur vereisen om
letsel te veroorzaken (zie figuur 1, hoofdstuk 5).
Als letselcriterium bij de WST-curve heeft men schedelbreuk
bij de kadaverexperimenten en hersenschudding bij de dierexperimenten genomen. Be experimenten met vrijwilligers legc?en het
lange pulsduur gedeelte vast en hier trad geen letsel op. Men
is ervan uitgegaan dat schedelbreuk en hersenschudding met
elkaar correleren. Later is gebleken dat veruit de meeste
hersenletsels optreden zonder dat er sprake is van schedelbreuk. De botsproeven met kadavers die gebruikt zijn bij het
opstellen van de WST-curve geven dus geen goed criterium voor
de meeste hersenletsels.
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Er is tevens weinig bekend over de schalingsmethoden, gebruikt
bij de resultaten van de dier- en kadaverexperimenten. Een
andere beperking wordt gevormd door het gebruik van alleen
translatieversnellingen. De bepaling van deze translatieversnellingen is hierbij ook nog erg onnauwkeurig gebeurd.
De empirische criteria zijn alleen toepasbaar als de experimentele data waarop ze gebaseerd zijn voldoende nauwkeurig
zijn, de benadering van deze data voldoende nauwkeurig is en
als criteria niet onverantwoord buiten het bereik van de
experimentele data gebruikt worden. Uit onderzoek van Ono
(1980) is gebleken dat de ernst van hoofdletsel en de HIC
slecht correleren.
Waarschijnlijk zijn de hierboven genoemde letselcriteria te
algemeen; zij geven geen tolerantie voor specifieke letsels.
De empirische letselcriteria houden geen rekening met de
locale effecten van de belasting op het hoofd en geven ook
geen inzicht van wat er nu werkelijk in het hoofd gebeurt. Ondanks alle nadelen wordt de HIC gebruikt als hoofdletselcriterium in overheidsvoorschriften.
Discrete modellen

In discrete modellen wordt het dynamisch gedrag van het hoofd
gemodelleerd door een combinatie van massa's, veren en dempers. De modelparameters worden bepaald door de experimenteel
bepaalde mechanische impedantie zo goed mogelijk te beschrijven door de mechanische impedantie van het model. De mechanische impedantie is gedefinieerd als de verhouding tussen een
sinusvormige kracht, die op het hoofd wordt aangebracht, en
een specifieke mechanische respons.
De in dit verslag behandelde discrete parametermodellen hebben
een aantal beperkingen, waarmee bij het gebruik van deze
modellen rekening gehouden moet worden.
De modelparameters worden bepaald door de experimenteel bepaalde mechanische impedantie zo goed mogelijk te beschrijven
met de mechanische impedantie van het model. De nauwkeurigheid
van de modelparameters is dus afhankelijk van de nauwkeurigheid van de metingen en van de nauwkeurigheid van de benadering van de experimentele mechanische impedantie door de
mechanische impedantie van het model. Er wordt echter nergens
een uitspraak gedaan over de afwijking tussen het modelgedrag
en het werkelijke gedrag van het hoofd en of het gebruik van
de modellen wel is toegestaan.
De modellen zijn discrete parametermodellen en geven dus geen
gedetailleerde beschrijving van het hoofd. Geen van de fysische eigenschappen van het hoofd kan aan 1 van de elementen
worden toegekend. Alle eigenschappen van het hoofd moeten door
de elementen samen beschreven worden
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De modelparameters worden bepaald met resultaten uit experimenten met grote onnauwkeurigheden en vergaande aannames. De
bevestiging van de meetapparatuur aan het hoofd speelt een
cruciale rol bij de bepaling van de mechanische impedantie. De
meetapparatuur moet contact blijven houden met het hoofd bij
de anti-resonantie en resonantie frequenties.
Er wordt bij de modellering geen rekening gehouden met de
invloed van de nek op de beweging van het hoofd. Tevens wordt
er onvoldoende rekenig gehouden met de invloed van de heterogene, visco-elastische en niet-lineaire materiaaleigenschappen
van de weefsels van het hoofd bij het bepalen van het dynamisch gedrag van het hoofd d.m.v de modellen.
De hoofdletselcriteria die gebruikt worden bij de discrete
modellen zijn afgeleid van de relatieve verplaatsingen tussen
de gemodelleerde massa's. Het is echter niet bekend waar in
het hoofd deze relatieve verplaatsingen optreden. Het is dus
ook niet bekend waar de rekken optreden of waar de energie in
het hoofd gedissipeerd wordt. De discrete modellen geven dus
ook geen inzicht in wat er locaal in het hoofd gebeurt.
Continuumsmodellen

Bij de continuumsmodellen maakt men gebruik van de eindigeelementenmethode. Deze eindige-elementenmodellen hebben als
voordelen dat ze de mogelijkheid bieden tot het gebruik van
onregelmatige geometrien en inhomogeen materiaalgedrag. Ze
geven tevens een beeld van wat er locaal in het hoofd gebeurt.
Deze continuumsmodellen hebben dus grote voordelen boven de
empirische en discrete modellen.
Het gebruik van de continuumsmodellen wordt echter belemmerd
door de gebrekkige beschikbare informatie over de materiaaleigenschappen van de weefsels in het hoofd en de op te leggen
randvoorwaarden. De materiaaleigenschappen zijn moeilijk te
bepalen, omdat biologisch weefsel niet-lineair en visco-elastisch is. Het Centrale Zenuwstelsel is vooral moeilijk te
karakteriseren, omdat het opgebouwd is uit zacht weefsel,
bloedvaten en vloeistoffen. Daar komt nog bij dat de hoofdmassa niet constant is door de stroming van het bloed door de
bloedvaten en het foramen magnum (de opening voor het ruggemerg).
De huidige continuumsmodellen zullen op de volgende gebieden
nog verbeterd kunnen worden:
-

een nauwkeuriger beschrijving van de werkelijke geometrie van het hoofd

-

een betere overeenkomst tussen de berekende en experimenteel gemeten drukverdelingen en vervormingen binnen
het hoofd
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-

het in rekening brengen van de verschillende delen van
de hersenen, de hersenvliezen, de verschillende schedel
beenderen enz.

- betere constitutieve vergelijkingen voor de materialen

in het hoofd
- het in rekening brengen van de invloed van de nek en

andere relevante randvoorwaarden
- het verbeteren van de nauwkeurigheid door het vergroten

van het aantal elementen
De laatste tijd maakt men bij de continuumsmodellen van het
hoofd naast de modellering van het gehele hoofd ook onderscheid tussen schedelmodellen en hersenmodellen.
Bij de schedelmodellen vormt de modellering van de nek één van
de grootste problemen. De nek is namelijk erg niet-lineair en
moeilijk wiskundig te karakteriseren. Tevens moet de belasting
op de schedel nauwkeurig omschreven zijn. De structurele
variaties van de schedel vormen ook een probleem. De schedelspanningen, -rekken en -verplaatsingen zijn exponentiële
functies van de schedeldikte. De schedeldikte varieert binnen
een schedel en is ook voor iedere schedel verschillend. Kleine
onnauwkeurigheden in de schedeldikte veroorzaken grote fouten
in de berekeningen.
Bij de hersenmodellen is de modellering van de nek, aangezicht, huid en schedel niet nodig. Alleen de inwendige geometrie van de schedel moet gemodelleerd worden, waardoor het
aantal variabelen veel kleiner is dan bij de schedelmodellen.
Het foramen magnum moet wel gemodelleerd worden, omdat weefsels en vloeistoffen zich door deze opening bewegen. De plooien in het dura (de falx cerebri (dubbelblad tussen beide
hemisferen van de grote hersenen) en het tentorium cerebelli
(uitspanning over kleine hersenen)) beïnvloeden de respons van
de hersenen en moeten daarom ook gemodelleerd worden.
Conclusie

De huidige hoofdletselcriteria geven niet aan waar in het
hoofd de letsels optreden. Tevens maken de huidige letselcriteria geen onderscheid tussen structurele en functionele
schade. Er is meestal al sprake van functionele schade voordat
er zichtbare structurele schade optreedt in de hersenen. De
huidige letselcriteria zijn ook te algemeen, ze maken weinig
of geen onderscheid tussen de optredende hoofdletsels.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van hoofdletselcriteria zal
zich moeten richten op het bepalen van letselcriteria voor de
afzonderlijke letsels. Hiervoor zal men de vervormingen van de
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schedel en de hersenen
weefsels in het hoofd.
beweging van het hoofd
ring het beste gebruik
elementenmodellen.

moeten relateren aan de schade aan de
Hierbij is de volledige 3-Dimensionale
van belang, zodat men bij de modellekan maken van 3-Dimensionale eindige-

Aanbevelingen

M.b.v. geavanceerde computertechnieken moet het mogelijk zijn
de gegevens van schedel- en hersenscans uit ziekenhuizen te
gebruiken bij de modellering van de 3-Dimensionale geometrie
van de schedel en de hersenen. Voor een verantwoord gebruik
van de 3-Dimensionale modellen is het noodzakelijk dat goede
materiaalmodellen van de schedel en de hersenen ontwikkeld
worden. Hierbij moet ook gekeken worden naar de invloed van de
leeftijd op de materiaaleigenschappen van het hoofd. Tevens
moet de invloed van de nek op het gedrag van het hoofd onder
belasting in rekening gebracht worden.
Verificatie van de letselmechanismen die afgeleid worden van
de huidige 3-Dimensionale modellen is moeilijk, omdat hersenletsel vaak niet macroscopisch detecteerbaar is maar afgeleid
moet worden van abnormaal fysiologisch of neurologisch functioneren. Er zal dus ook verder onderzoek verricht moeten worden
naar de oorzaken van dit abnormaal fysiologisch en neurologisch functioneren. Zeer recent onderzoek richt zich op het
gedrag van geïsoleerde axonen en hersenbloedvaten onder dynamische belasting (Boock, et al, 1990; Goldsmith, 1989; Thibault, et al, 1990; Thibault, 1991). Bij dit onderzoek tracht
men de vervormingen van de axonen en bloedvaten in het hoofd
te relateren aan het optreden van een bepaald hoofdletsel. Dit
gebeurt aan de hand van de modellering van de axonen en bloedvaten als buizen en het meten aan geïsoleerde axonen en bloedvaten. Op deze manier is het misschien in de toekomst mogelijk
letsel-specifieke tolerantie criteria te ontwikkelen. Men zou
m.b.v een 3-Dimensionaal eindige elementen model de plaatsen
in het hoofd kunnen bepalen waar bij een gegeven belastingssituatie grote rekken op zullen treden. Als je weet hoe het
hersenweefsel in deze plaatsen is opgebouwd (hoe de axonen en
bloedvaten e.d. lopen) zou je m.b.v. de modellen van de axonen
en de bloedvaten het hersenletsel op deze plaatsen kunnen
bepalen.

Voor de verificatie van deze modellen is informatie over de
vervormingen van de axonen en de bloedvaten in de werkelijke
botssituatie noodzakelijk. Ook op dit gebied zal nog veel
onderzoek verricht moeten worden.
De huidige hoofdletselcriteria worden gecorreleerd met de AIS.
De AIS is echter een maat voor de levensbedreiging bij een
botsing. Bij het onderzoek naar de preventie van hoofdletsels
moet men zich echter niet alleen richten op het verminderen
van het aantal doden, maar ook op het verminderen van de e r n s t
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van de letsels bij de overlevenden. Hiervoor zal echter een
letselschaal ontwikkeld moeten worden die ook de gevolgen van
het hoofdletsel in rekening brengt.
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Bijlage 1: Het menselijk hoofd
De schedel

Bij de schedel (cranium) kan men twee gedeelten onderscheiden:
de hersenschedel (neurocranium) en de aangezichtsschedel
(viscerocranium).
De hersenschedel omsluit de ruimte waarin zich de hersenen
bevinden en bestaat uit het schedeldak en de schedelbasis. De
hersenschedel is opgebouwd uit de volgende beenderen:
- het voorhoofdsbeen (os frontale)
- twee wandbeenderen (os parietale)
- het achterhoofdsbeen (os occipitale)
-

twee slaapbeenderen (os temporale)

- het zeefbeen (os ethmoidale)
-

het wiggebeen (os sphenoidale)

voorhoofdsbeen

fontanel
achterhoofdsbeen

Figuur 13: Be menselijke schedel
Bastiaanssen, Jochems, 1990)

De beenderen van de hersenschedel zijn min of meer onbeweeglijk met elkaar verbonden d.m.v. naden (suturen). Het schedeldak wordt gevormd door het voorhoofdsbeen, de wandbeenderen,
de slaapbeenderen en het achterhoofdsbeen. De schedelbasis
bevat vele kleine openingen voor de passage van bloedvaten en
zenuwen, en één grote opening: het achterhoofdsgat (foramen
magnum). De schedelbasis wordt gevormd door het voorhoofdsbeen, de horizontale plaat van het zeefbeen, het wiggebeen, de
rotsbeenderen en het achterhoofdsbeen.
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De hersenen
B i j de hersenen kan men de volgende onderdelen onderscheiden:

- de grote hersenen (cerebrum)
- de tussenhersenen
-

de hersenstam die bestaat uit de middenhersenen, de
pons en het verlengde merg

-

de kleine hersenen (cerebellum)
hoofdhuid
schedel

grote hersenen

hersenbalk

voorhoofdsholte
middenhersener!
hypofyse
brug van Varolio
kleine hersenen
verlengde merg

ruggemerg

\

1

Figuur 14: De menselijke hersenen
(Bastiaanssen, Jochems, 1990)

- de grote hersenen
De grote hersenen bestaan uit twee hersenhelften (hemisferen)
die door een diepe overlangse groef van elkaar gescheiden
zijn. Door de hersenbalk (corpus callosum) staan ze met elkaar
in verbinding. Elke hemisfeer bevat de volgende hersenkwabben:
- voorhoofdskwab (frontaalkwab)
-

wand.(been)kwab) (pariëtaalkwab)

-

slaapkwab (temporaalkwab)

- achterhoofdskwab (occipitaalkwab)
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Aan de buitenzijde bevindt zich de hersenschors die bestaat
uit grijze stof; de grijze kleur duidt op een opeenhoping van
zenuwcellichamen en dendrieten. Het hersenoppervlak is sterk
vergroot door groeven (sulci) en windingen (gyri).

In de grote hersenen worden de impulsen van de zintuigen,
aangevoerd via de sensibele en sensorische banen, bewust
gemaakt. Ieder zintuig heeft zijn eigen gewaarwordingsgebied:
het zintuigcentrum. Achter de centrale groeve bevinden zich de
volgende schorsvelden:
- de sensibele schors. Hier komen de sensibele impulsen

binnen (o.a. van druk en pijn)
-

de sensorische schors, waarbij men de optische en de
auditieve schors kan onderscheiden. De optische schors
bevindt zich in het achterste deel van de occipitaal
kwab. Hier komen de impulsen van de oogzenuw binnen. De
auditieve schors bevindt zich in de bovenste winding
van de temporaalkwab. Hier komen de impulsen van het
gehoororgaan binnen.

Voor de centrale groeve bevinden zich de motorische schorsvelden. Ze zijn gelegen in het achterste gedeelte van de frontaalkwab (in de gyrus precentralis) evenwijdig aan de centrale
groeve, dus evenwijdig aan de sensibele schors. Dit schorsgebied verzorgt de willekeurige bewegingen. De hoeveelheid
cellichamen is afhankelijk van de soort spieren. Voor het
uitvoeren van fijne besturingen (bijv. bewegingen van de hand)
zijn meer zenuwcellichamen aanwezig dan voor het uitvoeren van
grove bewegingen. De axonen van de zenuwcellichamen in de
motorische schors zijn verenigd tot piramidebanen. Tussen de
genoemde schorsvelden bevinden zich associatieve schorsvelden;
hier wordt een integratie uitgevoerd van impulsen die via
verschillende wegen binnenkomen.
Het inwendige van de grote hersenen, bestaande uit uitlopers
(afferente en efferente banen) van zenuwcellen, wordt de witte
stof (merg) genoemd. Deze kleur wordt veroorzaakt door de
myelineschede van de axonen. De afferente banen zijn aanvoerend, d.w.z. dat ze impulsen naar het centrale zenuwstelsel
toevoeren. De efferente banen zijn afvoerend, d.w.z. van het
centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren.

-71-

Bijlage 1: Het menselijk hoofd

axon
mergschede

c
.
neuriet

schede van Schwann

cellichaam
kern

Ranvier

Figuur 15: Schema van een motorische zenuwcel
(Bastiaanssen, Jochems, 1990)

In de grote hersenen zijn verschillende verbindingen aanwezig
tussen verschillende onderdelen van de grote hersenen onderling en tussen de grote hersenen en andere onderdelen van het
centrale zenuwstelsel. Men onderscheidt hierbij verschillende
typen verbindingen:
-

binnen de hemisferen; dit zijn associatiebanen, d.w.z.
vezels die verbindingen vormen tussen verschillende
schorsgebieden.

- tussen de beide hemisferen; dit geschiedt via de hersen

balk
- tussen de grote hersenen en het ruggemerg; de verbinding

van de sensibele banen (opstijgende banen) verloopt via
de thalamus. De motorische verbinding wordt gevormd door
de piramidebanen (afdalende, motorische banen) . Ze bestaan uit motorische zenuwvezels voor de beweging van
willekeurige spieren. Deze motorische zenuwvezels zijn
uitlopers van piramidevormige cellen in de motorische
hersenschors. Ze kruisen ter hoogte van het achterhoofdsgat (bij de overgang van het verlengde merg naar het
ruggemerg) waarna ze tenslotte eindigen bij de motorische
voorhoorncellen van het ruggemerg.

- tussen de grote en de kleine hersenen bevindt zich de
brug van Varolio (pons Varolio). Via de pons lopen de
verbindingen voor de coördinatie van houding en beweging.
Binnen de hemisferen van de grote hersenen bevinden zich de
twee zijventrikels (hersenkamers).Deze staan in verbinding met
de mediaan gelegen derde ventrikel door het foramen interventriculare. Door deze opening kan de liquor (hersenvocht)
afvloeien. In de diepte van beide hemisferen liggen ophopingen
van zenuwcellichamen (kernen) die betrokken zijn bij de regeing van de onwillekeurige bewegingen en de spierspanning.
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- de tussenhersenen
De tussenhersenen bestaan uit de thalamus en de hypothalamus.
Ze zijn rondom de derde hersenventrikel gelegen, ingeklemd
tussen de beide hemisferen van de grote hersenen. De derde
ventrikel staat via een smal kanaal, aqueductus cerebri, in
verbinding met de vierde ventrikel.
De thalamus bestaat uit een gepaarde structuur van grijze stof
aan weerszijde van de derde hersenventrikel. Het is het belangrijkste sensibele schakelcentrum voor de impulsen die naar
de hersenschors gaan; de thalamus werkt als een soort zeef om
te voorkomen dat de grote hersenen overvoerd worden met niet
ter zake doende informatie. Het is als het ware een barrière
voor niet gewenste prikkels.

De hypothalamus vormt de bodem van de tussenhersenen. De
hypothalamus is een belangrijk centrum van het autonoom zenuwstelsel voor de regeling van vegetatieve functies:
- het besturen van het endocriene systeem
- het warmtecentrum speelt een belangrijke rol bij de

regulatie van de lichaamstemperatuur
-

het hongercentrum regelt de eetlust

- het dorstcentrum regelt de waterhuishouding

-

de hersenstam

In de hersenstam bevindt zich de reticulaire formatie. Dit is
een diffuus netwerk van zenuwcellen, centraal in de hersenstam
gelegen, met uitlopers naar de tussenhersenen (thalamus) en
het ruggemerg. Het heeft een regulerende functie bij het
bewustzijn: het regelt het bewustzijnsniveau (functieniveau)
van het centrale zenuwstelsel. Men kan onderscheid maken
tussen een motorisch en een sensorisch gedeelte. Wanneer
prikkels worden opgevangen door specifieke zintuigen, worden
van hieruit impulsen doorgegeven aan o.a. het sensorische
gedeelte van de reticulaire formatie. Via vele schakelneuronen
worden de reticulaire kernen van de thalamus geactiveerd. Van
hieruit gaan vezels naar alle delen van de hersenschors,
vooral naar de frontale gebieden. De reticulaire substantie
heeft een ritmische activiteit, nl. het waak- en slaapritme
('inwendige klok')
De hersenstam bestaat uit de middenhersenen, de brug
Varolio (pons) en het verlengde merg.

van

In de middenhersenen bevindt zich het smalle kanaal, dat de
verbinding vormt tussen de derde en vierde ventrikel. In de
middenhersenen bevindt zich een aantal reflexcentra voor de
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gezichtszin en de gehoorzin.
De brug van Varolio bestaat voornamelijk uit kruiselings
verlopende vezelverbindingen tussen de grote en de kleine
hersenen en uit dwarsverbindingen tussen de beide hemisferen
van de kleine hersenen. De pons bevat een gedeelte van de
vierde hersenventrikel.
Het verlengde merg bevat ook een gedeelte van de vierde ventrikel dat uitloopt in het centraal kanaal dat zich voortzet in
het ruggemerg. De bouw van het verlengde merg vertoont veel
overeenkomsten met die van het ruggemerg, met name de ligging
van de witte en grijze stof. Het verlengde merg bevat een
aantal belangrijke centra, o.a. het ademcentrum, het vasomotorische centrum, dat een belangrijke rol speelt bij het reguleren van de bloeddruk d.m.v. van vasoconstrictie en vasodilatatie van de arteriolen, het braakcentrum en het hoestcentrum.

-

de kleine hersenen

De kleine hersenen (cerebellum) bestaan uit een ongepaard
middengedeelte, de worm (vermis) genoemd, en de twee hemisferen. De grijze schors van iedere hemisfeer vertoont een groot
aantal smalle, min of meer parallel verlopende windingen en
groeven waardoor een geplooid oppervlak ontstaat. De groeven
hebben veel vertakkingen zodat op doorsnede de witte stof van
het merg zich boomvormig vertakt (de 'levensboom') onder de
grijze stof. De beide hemisferen zijn gescheiden door een
diepe groeve. Diep in de witte merglaag liggen een aantal
centrale kernen (bestaande uit grijze stof).
D.m.v. drie paar kleine hersenstelen zijn de kleine hersenen
verbonden met de drie delen van de hersenstam. In deze hersenstelen lopen alle afferente en efferente banen. Op deze wijze
staan de kleine hersenen ook in verbinding met de grote hersenen en met het ruggemerg.
De functie van de kleine hersenen bestaat uit de coördinatie
van de lichaamshouding en de beweging. De kleine hersenen
moeten daarom in verbinding staan met de rest van het centrale
zenuwstelsel. Ze staan in verbinding met de motorische voorhoorncellen van de ruggemergsegmenten. Hierdoor zijn ze in
staat bewegingen te sturen nadat ze de nodige informatie
afkomstig uit de grote hersenen, hersenstam en het ruggemerg
hebben verwerkt. Vanuit de grote hersenen worden er impulsen
langs het cerrebellum gestuurd voor bepaalde bewegingen waardoor het geïnformeerd wordt over de aard van de bedoelde
beweging. Vanuit de hersenstam krijgt het cerebellum informatie over de stand van het lichaam in de ruimte. Vanuit het
ruggemerg komt er informatie binnen van gewrichten, spieren en
pezen, dus van de stand van de verschillende lichaamsdelen
onderling. De kleine hersenen zijn dus te beschouwen als een
groot schakelstation, waarbij ze vooral zorgen voor het samen-74-
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werken van de vele spierbewegingen en vooral het bewaren van
het lichaamsevenwicht. De gehele motoriek wordt voortdurend
bijgestuurd door de kleine hersenen. Ernstige beschadiging van
de kleine hersenen uit zich in slecht op elkaar afgestemde
bewegingen.
De hersenvliezen

De hersenen worden omgeven door een drietal
vliezen. Dit zijn van binnen naar buiten:

beschermende

- zachte hersenvlies (pia mater)
-

spinnewebvlies (arachnoidea)

-

harde hersenvlies (dura mater)

Deze vliezen worden ook wel meninges genoemd. Ze zijn voornamelijk opgebouwd uit bindweefsel.
SUBDURAL\
EXTRADURAL OR '

ARACHNOID'

SUBARACHNOID~

PIA'

MENINGES

Figuur 1 6 : De Hersenvliezen
(Bastiaanssen, Jochems, 1990)

- zachte hersenvlies
Het zachte hersenvlies is zeer dun en rijk aan bloedvaten; het
ligt direct tegen de hersenen aan en volgt alle groeven van
het hersenoppervlak. Doordat de pia mater de bloedvaten bevat
die de hersenen voeden, is het te beschouwen als het vaatvlies
van de hersenen.
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- spinnewebvlies
Het spinnewebvlies is gelegen tegen het harde hersenvlies en
staat met het zachte hersenvlies in verbinding door talrijke
‘bindweefselbalkjes’. Hierdoor bevindt zich onder het spinnewebvlies de subarachnoïdale ruimte. In deze smalle ruimte
bevindt zich liquor (hersenvocht), alsmede bloedvaten. Het
spinnewebvlies overbrugt de groeven van het hersenoppervlak.
Men kent ook de cisternen. Dit zijn met liquor gevulde verwijdingen van de subarachnoïdale ruimte waar diepe groeven overbrugt worden. Dankzij de subarachnoïdale ruimte wordt de
liquor in staat gesteld te circuleren.

-

harde hersenvlies

Het harde hersenvlies is dik, stevig en doorschijnend. Het
biedt een goede bescherming voor de hersenen. De dura is
gelegen tegen de schedel en vormt daar tevens het binnenste
periost (beenvlies) van de schedel.
In de schedel vormt het harde hersenvlies plooien:
- de falx cerebri. Dit is een dubbelblad tussen de beide

hemisferen van de grote hersenen.
-

het tentorium cerebelli. Dit is een tentachtige overspanning over de kleine hersenen, waardoor ze grotendeels
gescheiden worden van de grote hersenen. Het bevat uiteraard een wijde opening voor het doorlaten van de hersenstam.
Het hersenvocht (liquor)

Het hersenvocht is een waterige vloeistof die in iedere hersenkamer (ventrikel) aanwezig is. Er zijn in totaal vier
ventrikels: twee zijventrikels (binnen de hemisferen van de
grote hersenen), de derde ventrikel (in de tussenhersenen) en
de vierde ventrikel (in de hersenstam). Vanuit ieder zijventrike1 stroomt de liquor door het foramen interventriculare
naar de derde ventrikel. Deze laatste staat door een nauw
kanaal, het aquaduct in verbinding met de vierde ventrikel.
Via openingen in het dak en de zijwand van de vierde ventrikel
stroomt de liquor naar het centrale kanaal van het ruggemerg
en vooral naar de subarachnoïdale ruimte. De liquor heeft een
beschermende functie; het vormt als het ware een soort stootkussen voor de hersenen. Ook heeft de liquor een werking als
warmtebuffer. Door het hoge glucosegehalte heeft de liquor
tevens een voedende functie voor de oppervlakkige weefsels die
de hersenholten bekleden. De liquor zorgt ook voor de afvoer
van bepaalde afvalprodukten van de hersenstofwisseling.
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ventrikelsysreem
7 plexus choroideus
2. zijventrikels
3.aqueduct
4. vierde ventrikel
5 cisterna magna
6 derde ventrikelmet
doorgang tussen linkei
en rechter thalamus
7 foramen van Monro

1
2

3
'4

5
/

Figuur 17: Het ventrikelsysteem
(Bastiaanssen, Jochems, 1990)

Bloedvoorziening van de hersenen

De hersenen worden door twee paar slagaders van bloed voorzien :
-

één paar halsslagaders, nl. de linker en rechter arteria
carotis interna. De arteria carotis externa (uitwendige
halsslagader) verzorgt daarentegen het gebied van de hals
en de buitenzijde van de schedel, maar ook de hersenvliezen en de schedelbeenderen. Het betreft hier de meningeale arteriën tussen de dura mater en de schedel. Bij
beschadiging van deze vaten treden epidurale bloedingen
op, d.w.z. bloedingen aan de buitenzijde van de dura
mater.

- één paar wervelslagaders, nl. de linker en rechter arte-

ria vertebralis. Deze komen door het foramen magnum de
schedel binnen en verenigen zich dan tot de schedelbasisslagader (arteria basilaris) .
Het bloed van de hersenvenen stroomt via bloedvaten in de
subarachnoïdale ruimte naar de durasinus. Bij de schedelbasis
gaat deze sinus uiteindelijk over in de linker en rechter
inwendige halsader. De linker en de rechter halsader monden
ieder via de vena brachiocephalica uit in de bovenste holle
ader (vena cava superior).
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MSC model

De bewegingsvergelijkingen van het MSC model worden gegeven
door:
mlX1 = k(x2-x,)
+

C(X,-X,)

m2x2 + k(x,-x,)+ c(X2-Xl)
~

I

+ F(t)

(1)

O

=

(2)

waarin :
F(t)

=

harmonische kracht

[NI

x1

=

X,,x,

=

verplaatsing van m,
versnelling, snelheid van m,

x2 = verplaatsing van m2
x2,x2 =

k

=

versnelling, snelheid van m2

[ml
[ms-2,ms-I ]
[ml
[ms-,,ms-I 1

veerconstante

[Nm-']
[Nsm-I 3

c = dempingsconstante
Laplace transformatie van (1) en (2) geeft:

m,s2X,(s)= k(X,(s)-X,(s))
+ CS(X,(S)-X,(S))
+ ~ ( s )

uit (4) volgt:

X,(s) =

(cs+k)
XI(s)
( m2s2+
c s+k)

( 31

(5)

substitutie van (5) in (3) levert:

s (m,m,s2 + (m,+m,) cs + (m,+m,) k ) sX,(s)= (m2s2+cs+k)
F(s) (6)
uit: v , ( t )

= X,(t)

volgt:

v,(s)

=

SX,(s)

Substitutie hiervan in (6) geeft de mechanische impedantie van
het MSC model:
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THIM model

Het model wordt beschreven door de volgende bewegingsvergelijkingen :
~ ( t=)m,X, + k ( x , - x 3 )+

c2(X,-X,)

m2x2 = c l ( x 3 - x 2+) c2(x1-x2)

k ( x,-x~)

= C, ( X 3 - X 2

waarin :
m, + m, = totale hoofdmassa
m,

=

k
c,, c,

[kgl

schedelbeen waarop belasting wordt aangebracht [kg]

=

veerstijfheid

=

dempingsconstante

[ Nm- ]

I

[ Nsm-’

uit (13) volgt:

substitutie van (14) in (12) geeft:
X,W

=

c,c,s+ ( c1+c,)k
x,(s)
m,c,s2+ (m,k+c,c,)s+ (c,+c2)
k

substitutie van (15) in (14) geeft:
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substitutie van (15) en (16) in (11) geeft:

uit v, = x, volgt v,(s)

=

sx,(s)

substitutie van V,(s) in (17) geeft de mechanische impedantie
van het THIM model:

Bij de resonantie en anti-resonantie vindt men voor de eigenhoekfrequentie en dimensieloze dempingsfactor:
resonantie:

anti-resonantie:
eigenhoekfrequentie

=

k ( c,+c,)
m2

dimensieloze dempingsfactor

c,

cd

m2k+c,c,
=
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3-massa model

Het model wordt beschreven door de volgende bewegingsvergelijkingen :
mlxl

=

F(t) +

c 2 ( X 2 - X I )+

k 2 ( x 2 - x l+) c , ( x , - x , ) + k,(x,-xl)

(23)

m3x3 = c,( x l - x 3 )+ k , (x,-x,)

(24)

m2x2 = c2(Xl-x2)+ k,(xl-x2)

(25)

waarin :
m, = totale hoofdmassa

m,

=

[kgl

massa van voorhoofdsbeen (os frontale)

m2 = hersenmassa
m3

=

[kgl
[kgl

q-m1-m2

[kgl

k,,k, = veerstijfheid

[Nm-l]
[Nsm-l3

c,,c, = dempingsconstante

Uit (27) en (28) volgt:
X,(S) =

c3s+k,
X,(s) (29) en X 2 ( s )
m,s2+c3s+k3

=

c,s+k,
Xl(s) ( 3 0 )
m,s + c,s+k2

Substitutie van (29) en (30) in (26) geeft:

~ ( s= )s 2 ( m l +

c3m3
s+k,m,
c2m2
S+ k,m2
+
)X1(S)
m,s2+c,s+k,
m, s2+c,s+k,
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Uit V,(s)
Z(s)

=

sX,(s) volgt voor de mechanische impedantie:
c2m2
s+k,m,
F(s) = s ( m , +
+ c3m3s+k,m, )
m,s2+c,s+k ,
in2s ,+ c,s+k ,
v,<s,
=

Simulatieprogramma‘s

M.b.v. het programma Matlab is het gedrag van het MSC model,
het THIM model en het 3-massa model gesimuleerd. Hieronder
volgt een overzicht van de gevolgde werkwijze.
Maak m.v.b. de Norton - editor een functionfile aan:
Functionfile MSC.m:
function [num,den]=imp (c,k ,ml ,m2 )
num= [ml*m2 c* (ml+m2) k* (ml+m2) O]
den=[m2 c kl ;
Maak m.b.v. de Norton

-

;

editor het simulatieprogramma:

Simulatieprogramma 1MPMSC.m:
roep functionfile MSC.m aan
[num,den]=msc (350.25 8756340, O. 2722 ,4.5359 )
I

;

definieer frequentie domein:
w=logspace (1 5) ;
I

bepaal Laplace getransformeerde frequentie respons (mechanische impedantie) :
h=freqs (nurn,den ,w) ;
mag=abs (h);
transformatie van hoekfrequentie naar frequentie:
w=w/(2*pi);
logaritmische schalen:
loglog (w,mag)I grid
plotten van mechanische impedantie:
title (‘Bijlage 3 : Mechanische Impedantie MSC-model in A-P
richting’)
xlahel( ‘Frequentie [Hz]’ ) ,ylabel(’Mechanische Impedantie
[N sec/m]’ )
gegevens opslaan in meta-file:
meta bijlage3
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Hetzelfde gebeurt voor het THIM model en het 3-massa model:
Functionfile TH1M.m:
function [ num,den]=imp (cl, c2 ,k ,ml ,m2 )
num=[cl*ml*m2; (cl*c2*(ml+m2)+k*ml*m2);
k* (ml+m2)* (cl+c2); OIT;
den=[m2*cl; (cl*c2+k*m2); k* (cl+c2)IT;
Simulatieprogramma 1MPTHIM.m:
[num,den]=thim(12258.88,157.61,
6129440,0.4536,4.0823);
w=logspace( 1 ,5) ;
h=freqs (num,den,w);
mag=abs (h);
w=w/ (2*pi);
loglog (w,mag) grid
title(’Bij1age 4: Mechanische Impedantie THIM in A-P
richting‘)
xlabel(’Frequentie [Hz]’),ylabel(’Mechanische Impedantie
[N sec/m]‘)
meta bijlage3
I

Functionfile DR1EM.m:
function [num,den]=imp (c2 c3 , k2 k3 ,ml,m2,m3)
num=[ml*m2*m3; (c2*m3*(ml+m2)+c3*m2* (ml+m3)) ;
k2*m3* (ml+m2)+k3*m2* (ml+m3)+c2*c3* (ml+m2+m3);
(c2*k3+c3*k2)* (ml+m2+m3); k2*k3* (ml+m2+m3); OIT;
den=[m2*m3; (c2*m3+c3*m2);c2*c3+k2*m3+k3*m2;
c2*k3+k2*c3; k2*k31T;
I

I

Simulatieprogramma 1MPDRIEM.m:
[num,den]=driem(200,1500,.7e6,10e6,.4,1.6,2.2);
w=logspace(2,4);
h=freqs (num,den,w)
;
mag=abs (h);
w=w/ (2*pi);
loglog (w’mag),grid
title(’Bij1age 5a: Mechanische Impedantie 3-massa model
(in vivo)‘)
xlabel(’Frequentie [Hz]’),ylabel(‘MechanischeImpedantie
[N sec/m]
meta bijlage5
pause
[num,den]=driem(600,70,
.7e6,25e6,.8,1.7,3.6);
w=logspace(2 4);
h=freqs (num,den,w);
mag=abs (h);
w=w/ i2*pi1 ;
loglog (w,mag) grid
title(’Bij1age 5b: Mechanische Impedantie 3-massa model
(in vitro) ! )
xlabel(‘Frequentie [Hz]’),ylabel(’Mechanische Impedantie
[N sec/m]’)
meta bijlage5
I

)

I

I
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