Een experimentele opstelling voor knieonderzoek : verslag
van een workshop, Holiday Inn Utrecht, 16 februari 1979
Citation for published version (APA):
Brouwers, A. (1979). Een experimentele opstelling voor knieonderzoek : verslag van een workshop, Holiday Inn
Utrecht, 16 februari 1979. (BMGT; Vol. 79.309). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1979
Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record
Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 08. Jan. 2023

•

•

BMGT 79.309

EEN EXPERlMENTELE OPSTELLING
VOOR KNIEONDERZOEK

Verslag van een workshop
Holiday Inn Utrecht
16 februari 1979

A. Brouwers
Buro voor Biomedische en
Gezondheidstechniek

TEe H N I S C H E HOG ESC H 0 0 LEI N D H 0 V E N

•

•

BMGT 79.309

Inhoud
Lijst van deelnemers

pag.

1. Ki'.der

1

2. Opening
3. Doelstel1ingen van de workshop

2

4. Enkele probleemaspektenbij het kniegewricht

2

5.

7

U~~gdngsstellingen

8

7.

E~n

8

richtgedachte

patella

9

9. Overspraak

9

8. De

10. Evenwlcht

9

ill Een meetcyclus

9

12. Inklemmen

10

13. Axiale

10

bel~sting

14. Prioriteit voor verifikatieexperimenten

11

15. Een Teferentiemeetsituatie

12

16. De

~natomische

struktuur

13

17. De Selvik-methode voor ligamenten
18. Anatomische aspekten
19. Samenvatting, konklusies
Referenties

14
15

15

16

Bijlagen
1. ir. A.J.M. Hamer: Een experimentele opstelling voor onderzoek aan het

kniegewricht, BMGT 78.302, december 1978.

17'

2. Suggesties en kommentaar t.a.v. bewegingsruimte belastingen en meetprogramma van A. Huson, J.A. de Lint en A.J.M. Hamer.

27

3. ire P. Scholten: Enkele aspekten van het onderzoek op de VU Amsterdam.
4. Stuk uit het ontwikkelingsplan van de TH Twente.

31

5. Onderzoek naar de kinematika van het kniegewricht, KU Nijmegen.

43

6. dr. R.H. Rozendal: De bruikbaarheid van voetreaktiekrachten.

46

•

BMGT 79.309

Lijst van deelnemers

na.am

instil:l.illt

A.J.M. Hamer

Rijksuniversiteit Limburg

Y. Heerkens

Vrij Universiteit Amsterdam
v.d. Boechorststraat 7
Postbus 7161,
Amsterdam

020 - 5483920

Radboud Ziekenhuis
Theodoor Craanenlaan 7,
Nijmegen

080 - 514969

D.J" Ligterink

Technische Hogeschool Twente
afd. Werktuigbouwkunde
Po s tbus 21 7,
Enschede

053 - 894008

J.A.

St. Maartenskliniek
Nijmegen

080 - 2899 11

P.J.M. Scholten

Vrije Universiteit Amsterdam
afd. Anatomie
Amsterdam

020 - 5483316

R.H. Rozendal

Vrije Universiteit Amsterdam
Postbus 7161,
Amsterdam

020 - 5483318

C.w. Spoor

Rijksuniversiteit Leiden
Wassenaarseweg 62,
Leiden

071 - 148333
tst. 3364
b.g.g. 2976

J.H.S.M. Wismans

Instituut voor Wegtrafisportmiddelen

015 - 569330
tst. 3040

P. Brinkgreve

Technische Hogeschool Eindhoven
afd. Werktuigbouwkunde
Postbus 513,
5600 MB Eindhoven

040 - 473651
3662

J.D. Janssen

Technische Hogeschool Eindhoven
afd. Werktuigbouwkunde
Postbus 513,
5600 MB Eindhoven

040 - 465355

J.M. Seroo

Technische Hogeschool Eindhoven
afd. Werktuigbouwkunde
Postbus 513,
5600 MB Eindhoven

040 - 475009

F.E. Veldpaus

Technische Hogeschool Eindhoven
afd. Werktuigbouwkunde
Postbus 513,
5600 MB Eindhoven

040 - 475382

A. Brouwers

Technische Hogeschool Eindhoven
Buro voor Biomedische en Gezondheidstechniek
Pos tbus 513,
5600 MB Eindhoven

040 - 475375

",;.e

Lint

tel.

---_._.------------------------------------

•

BMGT 79.309

-1-

1. Kader
a. Op 5 juni 1978 vond in Nederland de eerste workshop plaats over het
menselijk kniegewricht. De aandacht was toen hoofdzakelijk gericht
op fundamenteel onderzoek

Het desbetreffende rapport is onder

BMGT 78.300 verkrijgbaar op het buro voor biomedische en gezondheidstechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven.
b. Deze tweede workshop op 16 februari 1979 te Utrecht vond plaats op
initiatief van prof.dr.ir. J.D. Janssen en ire A.J.M. Hamer. Anders dan
de

aerate workshop was deze niet bedoeld om elkaar te informeren over

het lopend onderzoek. Deze had als doel een algemene gedachtenwisseling
over de specifikaties voor een experimentele opstelling bestemd voor
onderzoek naar krachtdoorleiding en kinematika van menaelijke kniegewrichten. Zulk een opstelling zal worden gerealiseerd op de THE.
flet desbetreffende onderzoek vindt plaats in samenwerkingtussen RULg,

KUN J RUL en THE.

c. Tijdens de workshop bleek een nog bredere interesse aanwezig voor dit
projekt., Het werd echter prematuur geacht om thans een nog bredere

samenwerking bij dit onderzoek aan te gaan. Op verzoek zullen aile deelneme~s

aan deze workshop in de loop van 1980 in de gelegenheid worden

gesteld om kennis te nemen van de ontwikkelingen in dit knieprojekt.
d. De realisatie van deze workshop vond plaats in samenwerking tuasen de vakgroep Technische Mechanika van de afdeling der Werktuigbouwkunde en
het buro voor biomedische en gezondheidstechniek van de Technische
Hogeschool Eindhoven •
2. Opening
a. Hamer, voorzitter van deze workshop, heet eenieder welkom. Tot hun spijt
zijn v.d. Linden, Huson, Croon en Huiskes verhinderd aan deze gedachtenwisseling deel te nemen.
b. Het programma wordt vastgesteld konform het voorstel BMGT 79.076.
c. In zijn notitie BMGT 79.073 had Hamer vooraf een beknopt overzicht gegeven van de wijzen waarop de deelnemers betrokken zijn bij onderzoek op
het kniegewricht. De aanwezige deelnemers gaven een korte mondelinge
toelichting op hun aktiviteiten.
d. Voor informatie over lopende projekten wordt verwezen naar het overzicht
in figuur 1 en de bijlagen 1 tIm 7.
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3. Doelstellingen van de workshop
a. Op de TH Eindhoven werd een mathematisch model van het kniegewricht
ontwikkeld [1,2) in samenwerking met de RUL en de KUN.
Vanaf 1977 is de applikatie van dit model in klinische situaties onderwerp van aandacht tussen de THE en de RULg.
In 1978 werd de konklusie getrokken dat in dit probleemveld nog te veel
essentiele informatie ontbreekt welke aIleen door middel van een gericht
experimenteel onderzoek verkregen kan worden. Besloten werd om voor dit
onderzoek een experimentele opstelling te bouwen op de THE.
b. Meer informatie hierover is gegeven in bijlage 1, ter voorbereiding van
deze workshop aan de deelnemers toegezonden op 30 januari 1979 (TM 79.16
JJ-TH-eb)
c. Doelstellingen welke voor deze multidisciplinaire gedachtenwisseling
aan de orde kwamen zijn:
- het bijeenbrengen en zo konkreet mogelijk formuleren van vragen op
dit probleemgebied, die met zulk een opstelling mogelijk beantwoord
zouden kunnen worden.
- in het bijzonder nadenken over experimentenaan kadaverknieen, waarbij
het mathematisch model getoetst kan worden op zijn mogelijkheden de
meetsituaties te

simuleren.

- het leren van reeds verrichte experimenten op dit gebied.
- het

vas:~stellen

van de meest zinvolle meettechnieken voor zulke ex-

perimenten.
- gevoel krijgen voor onderzoekwensen waarvoor zulk een opstelling zo
universeel mogelijk bruikbaar zou kunnen zijn en de begrenzingen

...

hiervoor.
- het vaststellen van ontwerpspecifikaties.
- gevoel krijgen voor mogelijk zinvolle samenwerkingen op korte termijn
of in een latere fase.
gevoel krijgen voor de zinvolheid van dit soort experimenten in het
algemeen.
4~Enkele'ptobleemaspektenbij

het kniegewricht

Hamer gaf een toelichting op de meest belangrijke probleemaspekten voor
zulk een experimentele opstelling.
a. De algemene uitgangsgedachte voor de opstelling zal dezelfde moeten
zijn als die voor het mathematische model:

Tijdens eZke meetstap is de positie van de gewriohtsvZakken ten opziohte
van eZkaar bepaaZd door het kraohtenevenwioht tussen de beZasting op
de botstukken enerzijds en de reaktie daarop door de inwendige struk-

•
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turen van het gewriaht anderzijds.
Bepaalde fenomenen zoals hysteresis en

relaxatie die hierbij een rol

spelen komen aan de orde in punt 4e.
b. We dienen voorlopig uit te gaan van de aanname van momentaan evenwicht
in het kniegewricht. Uit deze aanname voigt dan dat als we bijvoorbeeld
een

f~exie

voorschrijven, deze een positieverandering van de gewrichts-

vlakken onderling teweeg zal brengen, omdat door de geometrie bepaalde
banden meer, andere banden minder uitgerekt zullen worden. De spanningen in die banden moe ten dan weer in evenwicht zijn met elkaar en met
een uitwendige belasting die nodig was voor het voorschrijven van die
flexie.
c. Hamer illustreert dit aan het fenomeen van de slot-rotatie.
Het is bekend, dat door de vorm van de gewrichtsvlakken en de eigenschappen van het bandenstelsel en andere inwendige strukturen, de tibia
bij het strekken van het been enkele graden om zijn lengte-as ten opzichte van het femur naar buiten roteert.
Wanneer we het gewricht laten strekken, zodanig dat geen enkele beweging
belemmerd wordt en er dus geen uitwendige belasting op de botstukken
staat, zal het gewricht automatisch die standen innemen, die door het
(optimale?) evenwicht tussen de verschillende strukturen binnen het gewricht warde voorgeschre~en.
In een ander geval, waarbij we het gewricht laten strekken, maar de
slot-rotatie verhinderen, zal het gewricht door het gedrag van zijn inwendige strukturen toch die standen in willen nemen, die nu belemmerd
worden. Het is duidelijk dat hiervoor een reaktiekracht op de botstukken nodig is.
In dit geval hebben we te maken met een evenwicht tussen de, te meten,
reaktiekrachten en de inwendige krachten.
Tussen beide gevallen kan nog een heel scala van meetomstandigheden bedacht worden. Zo hoeft bijvoorbeeld in het genoemde geval de rotatiemogelijkheid niet geheel belemmerd te worden, maar kan er een tors iemoment op de tibia worden opgedrongen die door het effekt van de
rotatiebeweging wordt tegengewerkt.
d. Dit is een aspekt van de experimenten. Een tweede aspekt wordt gevormd
door de meetopstelling in zijn konstruktieve uitvoer. De moeilijkheid
hierbij is, hoe de rotaties am momentane assen aan het gewricht opgedrongen moe ten worden. Figuur 2 laat hier een mogelijke oplossing zien
voor de flexie- en abduktierotatie.

...
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flexie-mecnanisme

addduktie mechanisme
~- adduktiehoek

'f- flexieho'!K
<91-

~-

flexie~'instelling

adduktie-instelling

Figuur 2
De geleidingen hiervoor moe ten wrijvingsloos werken, omdat ze anders
de positieinstelling ten gevolge van het interne evenwicht zullen verstoren •
e, Een derde aspekt heeft te maken met de invloeden van de belasting.
Fenomenen als hysteresis, relaxatie en speling komen tijdens de experimenten ongetwijfeld aan de orde; in het model echter zijn deze niet bij
de berekingen betrokken. Bij een nadere beschouwing blijkt dat het optreden van deze verschijnselen sterk afhankelijk is van de wijze waarop
de belasting wordt aangebracht als funktie van de standen van het gewricht.
Hysteresis treedt op als de elastische elementen na uitgerekt te zijn,
bij het loslaten niet alle opgeslagen rekenergie weer afstaan. Een deel
van de energie kan bijvoorbeeld wegvloeien in de vorm van warmte.
Het relaxatieproces.
Een gewicht wardt op een plak kraakbeen gelegd:

-6-

BMGT 79.309

- In eerste instantie wordt het kraakbeen als een veer ingedrukt; na
verloop van tijd blijkt echter dat het gewicht het kraakbeen steeds
dieper indringt totdat er na enige tijd, afhankelijk

van het materiaal na

minuten, uren, dagen, er een stabiele situatie is bereikt en het materiaal niet meer vervormt.
- Wordt het gewicht weer weggenomen, dan blijkt de begintoestand op dezelfde wijze pas na verloop van enige tijd te zijn bereikt.
Het fenomeen speling is duidelijk: De vervelende eigenschappen komen pas
naar voren wanneer de beweging van de twee delen ten opzichte van elkaar
van richting verandert. In ons geval mogen we zeggen, dat wanneer de speling doorlopen wordt, de positie van de twee delen ten opzichte van elkaar verandert, maar dat hiervoor geen kracht nodig is. Wanneer de beide
delen eenmaal kontakt hebben verloopt het kracht-weg patroon volgens de
elastische kontaktsituatie, waarbij in het geval van het kniegewricht
ook hysteresis en relaxatieverschijnselen op zullen treden.
f. Op deze wijze zijn een aantal problemen weergegeven van technische aard.
Deze vormen echter nog maar een klein deel van deproblemen. De overige
vragen zullen we moeten afleiden uit de doelen van de experimenten.
Hier zal aan de ene kant het kniemodel een rol spelen, aan de andere
kant de probleemstelling uit de anatomische of klinische hoek.
g. Hamer gaat er van uit dat we met deze experimenten ondermeer inzicht
willen krijgen in de eigenschappen van het bandenstelsel en op de wijze
waarop de banden samen met de gewrichtsvlakken de kinematika van het
kniegewricht bepalen.
h. Hamer maakt onderscheid tussen twee meetsituaties, die hij aanduidt met
vrije kinematika en gedwongen kinematika.
In de eerste situatie kan het gewricht onderzocht worden op zijn vrije
beweging: dit is een beweging waarbij krachten geen rol spelen.
De tweede omstandigheid levert de meeste problemen: het onderzoek naar
bewegingen of positieveranderingen onder invloed van een uitwendige
belasting.
i. De bovengenoemde uitwendige belasting kan passief zijn, dat wil zeggen
dat ze slechts als reaktiekrachten gemeten wordt in die richtingen
waarin ze de bewegingen belemmert. Onder een aktieve belasting wordt
dat stelsel van krachten verstaan dat werkelijk op de botstukken aangebracht wardt: met bijvoorbeeld gewichten, veren, zuigers of andere
technieken.

•
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Het onderscheid tussen beida vormen is theoretisch niet wezenlijk
omdat

de passieve externe belasting in zijn waarde direkc gekoppeld

is aan de aktieve belasting via de evenwichtsrelaties in de meetkonstruktie.
Praktisch is dit onderacheid wel van belang. De passieve belasting kunnen we slechts meten,en via een omweg, de berekening van de evenwichtsvergelijkingen,beinvloeden via de aangebrachte
In

~ommige

aktieve krachten.

gevallen zullen we goed gedefinieerde krachten willen aan-

biugen en meten. Men name kan met hierbij denken aan krachten in de
hti.gtarichtingen van de botstukken. Daarnaast willen we een schuifladenb~lasting

en torsiemomenten voor ad- en abduktie, exo- en endorotatie
aan willen brengen, waarbij we een relatie zoeken tussen de aangebrachte

l:cacht en de resulterende positieveranderingen van het gewricht.

]. Bij het

ond~rzoek

naar de vrije kinematika kunnen bijvoorbeeld fenomenen

als slotrotatie gekonstateerd worden. Tijdens datzelfde onderzoek kunnen
met benuip van de Selvik-methode de lengte- en richtingsveranderingen
van de banden bepaald worden op de wijze zoals van Dijk die in zijn onderzo~k

bepaald heeft. Na de metingen wordt dan nog de geometrie van de

gewrichtsvlakken bepaald en verwerkt in het komputerprogramma van het
knieroodel.
k. De hier geschetste meetcyclus zal slechts via parameterstudies bij het
model inzicht geven in de eigenschappen van het bandenstelsel. Het uiceindelijke resultaat kan waarschijnlijk slechts beschouwd worden als een
kwalitatieve toetsing van het model enerzijds en een eveneens kwalitatieve beschrijving van de funktie van het bandenstelsel anderzijds.
Honel op due wijze het model ;~-g niet-:-g~t~-etst
op-bijvoor-

i;nwotden

beeld de wijze waarop de menisci een rol spelen, levert de krachtmecing
aleen meer kwantitatieve informatie dan bij meting van de vrije kinematika.
De volgende meetstappen zullen een gelijk karakter dienen te hebben, maar
met dit verschil dat verschillende funktie-elementen uit het gewricht
verwijderd kunnen worden en het gewricht belast kan worden met verschillende krachten.
5. Uitgartgsstellingen
Na zijn algemeen overzicht van de belangrijkste probleemaspekten 8eeft
Hamer enkele konklusies in de vorm van stellingen als basis voor diskussie.
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a. Het kniegewricht vertoont, mechanisch en kinematisch een ruimtelijk gedrag. Experimenten moeten dan ook uitgevoerd worden in de drie ruimtelijke dimensies.
b. De belasting op het kniegewricht is van wezenlijk belang voor de stabiliteit, de laxiditeit wordt bepaald door de inwendige strukturen van het
gewricht.
c. De kennis van de kontaktsituatie tussen de kondyles is van belang om de
funktie van de inwendige strukturen op hun waarde te beschouwen.
d. Het zou een goed, klinisch resultaat van de experimenten zijn, als we
voor een kadavergewricht een zodanige meetsituatie konden kreeren dat
een geisoleerd bandletsel bestudeerd kan worden, al of niet met behulp
van het model,
6. Diskussie
a. Over deze stellingen wordt gediskussieerd. De aanwezigen onderschrijven
ze.
b. Een aantal nieuwe aspekten wordt aan de orde gesteld en gerapporteerd in
de hier volgende paragrafen.
De diskussieprodukten zijn hierin gegroepeerd volgens achteraf gekozen
en vrijwillekeurig bepaalde onderwerpen.
c. Specifikatiepunten ten aanzien van de bewegingsruimte en belastingen zijn
veelvuldig besproken maar niet opgenomen in een van de hier volgende
paragrafen. De desbetreffende informatie is verwerkt in bijlage 2. Hierin worden data gegeven ontleend aan de publikaties van Markolf et all
en Psziali et al. (ref. 4 en 5). Tevens zijn hierin suggesties en kommentaren opgenomen van Huson, de Lint en Hamer waarvan sommige na de
workshop verstrekt.
7. Een richtgedachte
a. In de experimentele opstelling worden 6 graden van vrijheid gevraagd
voor het meetobjekt. Positieveranderingen en/of belastingen zouden
moe ten kunnen worden voorgeschreven en de responsies hierop gemeten
volgens ieder zinnig experimenteel programma met een kadaverknie.
b. Zo geformuleerd is het een ideaal beeld voor de onderzoeker. In werkelijkheid is dit niet eenvoudig of in het geheel niet zo te realiseren.
De onderzoeker zal altijd met minder genoegen moeten nemen in een opstelling die meer mogelijk maakt dan aanvankelijk technisch realiseerbaar leek. Dit vereist een goede dialoog tussen beiden. Deze workshop
moet daar een bijdrage aan leveren.

tit
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8. De. patella
a. De Lint heeft in ZLJn experimenteel onderzoek ervaren dat een kadaverknie alleen een "normaal" bewegingsgedrag vertoont wanneer de knieschijf (patella) wordt
b. Voor het

aang~drukt.

aanspannen van de quadriceps in de meetopstelling genereerden

de aanwezigen verschillende simulatiemogelijkheden.
c. Indien realiseerbaar zal het aandrukken van de patella in de kadaverkni~

als een nieuw punt worden opgenomen in de specifikaties voor de

m,' ?fit(,PS telling.

.............

9. Ove:;: ,'-",."'
" \"'raak
-,~."

Bi

It

.

t.et meten van krachten zal zich het probleem voordoen van "overspraak"

hij verschl11ende krachten in verschillende richtingen (Hamer). Dit is
echLct geen ;;':.ys terieuze "overspraak". Het is zeker een meetttechnisch probleem maar een dat oplosbaar geacht moet worden (Janssen).
10. Evenwich;:

Men kan het natuurlijk gedrag van een knie benaderen via optimaal evenwicht
De optredende evenwichten lijken een van de weinige mogelijkheden te bieden
tot het verwerven van inzicht in het funktioneren van de knie (Janssen,
Wismans, Hamer).
11.

~n

meetcyclus

a. Welke experimenten moet men nu als zinvol beschouwen en welke informatie
zouden ze dan moeten leveren?(Veldpaus). Lint geeft als belangrijk te
achten meetprocedure:
Bij een knie

de bewegingsmogelijkheden bepalen, vrij zonder

krachten.
- Als funktie van de flexie-extensiehoek het patroon van krachten, verplaatsingen en rotaties in de resterende vrijheidsgraden bepalen.
- Dit bepalen gaande van extensie naar flexie en herhaald
richting.

in omgekeerde

b. Quasi-statisch gemeten wordt geen informatie verkregen over hystereseeffekten. Zo moet weI informatie verkregen worden over speling (Janssen).
Wismans verwacht geen verschillen in speling tussen meetseries met toenemende en met afnemende flexie-extensiehoek.
c. Op een vraag van Janssen antwoordt Lint geen veranderingen te verwachten
wanneer men een te meten positie enige tijd heeft ingesteld.
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12. Inklemmen

a. Rozendal en de Lint wijzen op het belang van het goed inspannen van de
knie in de meetopstelling. Door een verkeerde inspanning kan

bijvoor~

beeld de meetopstelling de flexie-as aan het meetobjekt knie opleggen
die niet overeenkomt met die van de kadaverknie (de Lint).
b. De inklemming moet men op anatomische kenmerken positioneren. De interpersoonlijke verschillen in knieen vereisen dat men het kinematisch gedrag van een nieuwe knie eerst vrij (buiten zulk een opstelling) moet
bepalen volgens een goed gekozen procedure. Pas daarna moet men zulk een
knie gaan inklemmen (Rozendal).
c. Brinkgreve vraagt de ervaring en de visie van de aanwezigen op het bevestigen van

ee~

botdeel zodanig dat de gewenste krachtdoorleiding geen pro-

blemen oplevert. Wismans heeft goede ervaringen met een stang in botcement bevestiging. De botbevestiging moet minimaal 10 em van het gewrichtsoppervlak verwijderd zijn (Seroo).
d. Rozendal heeft de ervaring dat het inklemsysteem vaak een begrenzing
vormt van de meetmogelijkheden. Hij wijst er op dat men bij een stang
en botcementbevestiging moet nagaan wat het diepvriezen voor effekten
heeft.
e. Seroo heeft goede resultaten verkregen met een bus met schroeven voor
het uitrichten en araldit vulling na het uitrichten.
De Lint had daarmee slechte ervaringen bij verse preparaten die niet
droog zijn en waaraan het araldit niet goed hecht. Men zal dan met een
door en door verbindingen moeten werken (Seroo).
Voor het vullen van de bus komen verschillende stoffen in aanmerking o.a.
- technocriet
- botcement
- araldit
f. Brinkgreve stelt dat de konstruktie van zulk een opstelling eenvoudiger
wordt wanneer de inklemmingen dicht tegen de gewrichtsvlakken aan mogen
grijpen. De entwerpeis dat de Selvik-methode moet kunnen worden toegepast veer het nauwkeurig meten van verplaatsingen maakt het niet mogelijk om dicht bij de gewrichtsoppervlakken in te klemmen.
13. AXialeoelasting

a. Rozendal benadrukt het belang van een kontinue axiale belasting tijdens
de metingen. Hij stelt dat anders geen realistische informatie verkregen
wordt.

BMGT 79.309
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b. De Lint deelt deze mening. Men dient bij een kleine axiale belasting
een flexiehoek te kiezen en in ta stellan waarna men de rotatie moet
meten als funktie van een moment in beide richtingen.
c. Over de orde van grootte

var~

c:a iJptredende axiale belasting bestaat

enig verschil van mening. De Lint: 2

a3

maal lichaamsgewicht. De Lange:

7 maal zelfs 10 maal dit gewicht is vastgesteld bij experimenten.
Scholten: uit het gangbeeldonderzoek volgt een maximale belasting van
ca. :3 maal het liehaamsgewieht tijdens het lopeno
14.

Prio~iteit

voor verifikatieexperimenten

a. !" diskussie richt zieh weer op de vraag welke beweging en welke krachten van primair belang zijn en wat men vansekundair belang mag
b.

acht~n

(Brinkgreve, Janssen, de Lint).

M~n LS

het er over eens dat de opstelling op de eerste plaats geschikt

moet zlJn voor een experimentele verifikatie van het mathematische
model.Zoiets mag men op zieh een forse inspanning aehten. Wanneer men
daartoe hesluit dan Hgt het voor de hand am te bezien of je met zulk
een onstel!ing ook tegemoet kunt komen aan andere onderzoekwensen
(Veldt:iaus) •
~.

Voor zulk een verifikatie dient men de flexie-extensiehoek te kunnen instellen, vervolgens krachten en momenten te kunnen opleggen en de respansies van het kniegewricht te kunnen meten (Wismans).

15. fen referentie-meetsituatie
a. Het bepalen van de "vrije" bewegingsomvang krijgt veel diskussieaandaeht
Wismans stelt dat zoiets als een "vrije" beweging niet bestaat. Het nabootsen van de "in vivo" knie zal niet zonder krachten kunnen (de Lint).
b. Janssen wijst in deze op een denkfout. Bij de hiergenoemde vrije beweging denkt men aan een soort referentie waarbij geen krachten optreden.
Een referentie zal nodig zijn. Hiervoor kan men echter ook en beter een
ander goed gedefinieerde situatie kiezen. Mogelijk kan men de referentieinformatie het beste bij een grote kracht nemen in plaats van hiervoor de
onbelaste situatie te

besehouwen.

c. Deze nieuwe benadering vindt weerklank bij de aanwezigen. Over een geschikte referentiestandaardbelasting zal worden nagedacht. De meetprocedure blijft dan het instellen van een flexie-extensiehoek, alle
andere verplaatsingen registreren en in geregistreerde richtingen krachten
meten.
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16. De anatomische struktuur
a. Rozendal wijst op de invloed van de anatomische struktuur van de knie
op het funktioneren van dit gewricht.
b. Modelmatig worden femur en tibia door veren verbonden geacht. Deze stellen ligamenten en spieren voor (Ligterink). Zoiet$ zou kunnen aansluiten
bij myografisch onderzoek (de Lint).
c. Op de invloed van de quadriceps werd reeds gewezen. Rozendal wijst er op
dat deze invloed niet konstant is maar een funktie van de flexie-extensiehoek. Dit is bijvoorbeeld merkbaar bij loopgedrag en bij hurken. De invloed van het lichaamsgewicht kan worden geprojekteerd op de quadriceps.
Ret gangbeeldonderzoek ondersteunt dit (Scholten).
d. de Lint stelt dat men in zulk een meetopstelling ook de eigenschappen
van de anatomische struktuur zal moeten onderzoeken. Na meting aan de
totale kadaverknie zal men deze suksesievelijk moeten slopen met metingen in verschillende fasen. Eerst na verwijdering van de meniscus, dan
na verwijdering van het kapsel etc. Wanneer je eenmaal zulk een opstelling hebt zul je het onderzoekprogramma langs empirische weg verder moeten bepalen.
e. Velen wijzen op de grote problemen die voortkomen uit het feit dat een
aantal anatomische strukturen zo slecht gedefinieerd zijn (kunnen
worden?).
f. Rozendal wijst op het belang om zoveel mogelijk voorgeschiedenis te weten
van de knie waaraan

ge~eten

wordt. Dit zal op zich een groot probleem

vormen. De leeftijd is een belangrijk gegeven en meestal wel voorhanden
(de Lint). Men verwacht de beste resultaten (gericht op het model) van
een zo jong mogelijke knie. Wismans is van mening dat men de leeftijd
van een knie dient te korreleren aan het materiaalgedrag.
g. de Lint wijst op het belang van een goede plaatsbepaling voor de ligamenten. De Selvik-methode zou hiervoor geschikt kunnen zijn (zie paragraaf 17). Rij meent dat de schematisering van de ligamenten in. het model met een veer de werkelijkheid te veel geweld aan doet. De voorste
kruisband bijvoorbeeld zou zeker door 2 of meer veren voorgesteld moeten
worden.
h. Van de ligamenten zou informatie verkregen moeten worden over de volgende
eigenschappen:
- kracht-weg relatie
- aangrijpingspunten
- werkweg.

BMGT 79.309
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Rozendal wijst op de zinvolheid om trekproeven aan Iigamenten ook eens
uit te voeren met een of beide ligamenteinden nog in het bot verweven.

J.

In de opstelling zal zorg gedrsgen moeten worden voor de juiste begrenzingen van de maximale

belast~ng

(Hamer, Brinkgreve). Ligamenten mag

men tot 6% rek belasten (Veldpaus), mits niet te snel opgelegd (Rozendal)
Wanneer je op trek belast gebeurt er wat met de strukturen. Dit zou je
zichtbaar moeten kunnen maken (Janssen). Op dit gebied is aIleen toepass
17.

van rekstrookjes bekend (de Lint).

~~~lvik-methode voor

a.

~e

ligamenten
Lange geeft een korte toelichting op deze methode. Voor meer informa-

tie hierover wordt verwezen naar ref. [3J. De meetopstelling zal toegan-

k,,·1ijk

~1orden

gemaakt voor toepassing van de Selvik-methode voor het ver-

krijgen van nauwkeurige informatie over het kinematische gedrag van het
gewricht. De vraag wordt gesteid of hiermee ook informatie over het bewegingspatroon van de Iigamenten verkregen kan worden.
b. Vastgesteld wordt dat de insertiepunten van de ligamenten belangrijk zijn
en

lllti.,

mee:: dan een kogeltje geidentificeerd zullen moeten worden. Dit

vormt gean probleem (Rozendal, de Lint, de Lange).
c. Het kinematisch gedrag van een ligament hiermee bepalen is veel minder
eenvoudig. Rozendal wijst toch op het belang hiervan. Weet je de trekrek-relatie van ligamenten en de positie van de insertiepunten dan weet
je nog niet genoeg. In de werkelijkheid heeft men ook nog te maken met
rotatie-effekten en het feit dat ligamenten niet volgens een rechte lijn
van punt tot punt Iopen maar bepaalde banen in de ruimte vormen door de
geometrie van de gewrichtsdelen bepaaid.
d. Men genereerde verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van informade hierover:
- Het aanbrengen van een rontgen-ondoorlaatbare lijn op de Iigamenten
(Hamer) of veertjes (Spoor).
- Een koperen draad met loden kogeltjes am rollen en glijden te kunnen
bekijken (de Lint).
- Het ontwikkelen Van een rekenmodel hiervoor (een zinvolle eindstudieopdracht) (Janssen).

..

,

- Met rontgenfoto s met kontrastvloeistof in het gewricht (de Lange).
Dit zou ook bij een intakt gewricht mogelijk zijn (Rozendal) en een
nieuwe toepassing van de Selvik-methode kunnen betekenen (de Lint).
e. De diskussie hierover wardt afgesloten met de mening dat:
- De posities van de insertiepunten belangrijk zijn en metminstens
twee kogeltjes geidentificeerd zullen worden.
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De kinematika van de ligamenten in een latere fase nog eens bekeken
zal worden.
- In eerste instantie bezien zal worden of een rekenprogramma hiervoor
de gewenste informatie kan leveren.
18. Anatomische aspekten
a. de Lint geeft een volgorde voor het lossnijden van elementen voor een
meetprogramma:
- knie met huid
- spieren
- kapsel
- versterkte synovialaag
- gewrichtskapsel (banden over)
- achterste kapsel
- mediale struktuur
- laterale struktuur.
b. Wismans stelt dat dit werk door een medische partner met ervaring gedaan
moet worden. Hiervoor is meer ervaring vereist dan een ingenieur kan op
doen voor deze metingen.
c. de Lint wijst op de noodzaak van het diepvries bewaren van de kadaverknie.
d. Janssen sLelt vast dat de omvang van de metingen dan bepaald wordt door
ca. 10 fasen per knie, ca. 10 flexie-extensiestanden per fase en in iedere
stand

metingen bij ca. 5 verschillende belastingen in 5 richtingen.

Brinkgreve acht zo'n 500 metingen per knie geen probleem voor zulk een
meetopstelling. de Lint stelt dat hier weI bijzonder veel tijd in gaat
zitten. De benodigde meettijd wordt als regel geweldig onderschat.
e. Janssen meent dat met een gevoeligheidsanalyse met het model de omvang
van de metingen gereduceerd moet kunnen worden. de Lint is van mening dat
men zeker eenmaal alles moet doormeten zoals bovengeschetst. Voor de verifikatie van het model kan men eerst

kijken of het model klopt voor een

gereduceerde knie. Dan echter komt de vraag aan de orde in hoeverre het
model past bij de intakte knie. Verwacht mag worden dat het model hier
en daar nog aanpassing zal vragen. Dit alles vereist beslist een volle
meetserie bij gefaseerd uitpellen om voldoende informatie over de werkelijkheid te verkrijgen. Rozendal is dezelfde mening toegedaan. Hij wijst
ook op het belang van een "brede" meetserie voor de anatomie en voor de
kliniek.

BMGT 79.309
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f. de Lint brengt de aandacht op het probleem om uitdroging van de kada-

verknie te voorkomen. Men kan dit bereiken met watten gedrenkt in een
fysiologische zoutoplossing (de Lange).

Licht rekbare verbanden zijn

goed bruikbaar om de watten san te brengen (Seroo). Men zal het effekt
van invriestijden ook in het meetprogramma moeten meenemen (Seroo).
Rozendal adviseert om een tweede laag aan te brengen met vette watten.
Hij wijst oak op de mogelijkheid van fixeren van het materiaal. Ervaringen van de Lint hiermee zijn bijzonder negatief. Dan klopt er niet veel
m?~r

van. Men moet of een verse knie gebruiken of een die voldoende diep
gevroren bewaard is.

g. ,~nssen oppert de mogelijkheid om te experimenteren met de knieen van
cieren. Een gedachtenwisseling hierover leidt tot de konklusie dat varkeniknieen nog het meest geschikt hiervoor zouden zijn (de Lange, de
Lint). maar dat mensenknieen toch de voorkeur verdienen. de Lint heeft
nog enkele knieen in de diepvries ter beschikking.
19.~nvattins.

Konklusies

In de glcbale samenvatting op het einde van de workshop brengt de voorzitter
als algemene konklusies naar voren:
a. Van het kniegewricht ontbreekt nog veel fundamentele informatie.
b. Een kadaverknie is een goed model van de werkelijkheid voor het verkrijgen van noodzakelijke informatie.
c" Voor het verkrijgen van relevante informatie met een gewenste nauwkeurigheid is een goed doordachte meetopstelling essentieel.
d. Het mathematische kniemodel biedt goede mogelijkheden voor het verwerven
van fundamenteel inzicht.
e. Een zorgvuldig opgezet experimenteel onderzoek aan een kadaverknie is
nodig en bijzonder zinvol voor:
- toetsing van het mathematisch model
verwerving van meer inzicht in de funktionele anatomie
- bruikbare informatie ten behoeve van de kliniek.
Ten aanzien van de meetopstelling en het experimenteel programma heeft de
workshop als belangrijkste nieuwe suggesties opgeleverd:
f. Aandacht voor de funktie van de patella. Bezien of de invloed van de
quadriceps gesimuleerd kan worden. Bekijken of de samenhang met het
lichaamsgewicht hierbij betrokken kan worden.
g. Aandacht voor de vrije bewegingsruimte is nodig omdat deze ook binnen het
inspanmechanisme behouden moet blijven.
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h. Als referentiemeetsituatie is deze (punt g) niet geschikt. Hiervoor
moet een geschikt en goed gedefinieerd krachtenspel gezocht worden.
i. Het gestelde in f. en h. kan mogelijk in een oplossing gerealiseerd
worden.
j. Een goede meetprocedure is:
- flexie-extensiehoek instellen (ca. 10 standen)
- aIle verplaatsingen zich vrij laten instellen en meten
- dan krachten opleggen (ca. 5 waarden) en responsies meten
- dit voor verschillende anatomische deelstrukturen herhalen (ca. 10).
k. Aandacht is noodzakelijk voor het behouden van de systeemeigenschappen
onder fysiologische omstandigheden.
Op het einde van de diskussie wordt nog gesteld dat:
1. Men over het algemeen toch redelijk op de hoogte blijkt te zijn van
elkaars werk, maar dat zulk een workshop toch bijdraagt aan meer inzieht
hierin.
m. Een aantal punten naar voren is gekomen uit deze gedachtenwisseling waarop
geen van de aanwezigen zo zonder meer alleen gekomen zou zijn.
n. Zulk een workshop op dit onderzoekgebied ieder jaar (of 2 jaar) herhaalt
zou moeten worden (o.a. Rozendal).
Tot slot wordt besloten om tijdens het werk voor de realisatie van de meetopstelling op de TH Eindhoven de onderlinge kontakten te onderhouden naar behoeften.
Refetentiee
[IJ Engineering aspects of the human knee joint. Workshop Eindhoven June 5th,
1978, BMGT 78.300. Edited by A. Brouwers and R. Huiskes.
[2J J.S.H.M. Wismans: Een drie-dimensionaal model van het menselijk kniegewricht. juli 1978, WE 79.01 Vakgroep Technische Mechanika, afd. Werktuigbouwkunde, TH Eindhoven.
[3J'R. Huiskes, R. v. Dijk, C.W. Spoor: Het ruimtelijk rontgenmeetsysteem van
Selvik. RH 76.06, werkrapport KUN/RUL.
[4J Markolf et al. Stiffness and laxity of the knee. The contributions of the
supporting structures. Journal of bone and joint surgery. Vol. 58-A No.5.
July 1976.
[5J Piziali et al. Measurements of the non-linear couplet stiffness characteristics of the human knee. J. Biomechanics 1977, Vol. 10, pp 45-51.
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Een experimentele opstelling voor onderzoek aan het kniegwricht.
Een beknopte inleiding ten behoeve van de workshop op 16 februari 1979 te
Utrecht.
ire A.J.M. Hamer

Inhouc
~ 1.

Modelvorming met betrekking tot de kinematika van het kniegwricht.
1• 1 Algemeen

1.2 Drie-dimensionaal geometrisch kniemodel, korte beschrij-

ving.
1.3 Toepassingen van het kniemodel.
2. Verifikatie-experimenten, waarom en hoe.
3. Koncept
3.1 Doelen voor het experimenteel onderzoek

3.2 Uitvoering

Bij l.agen
A. Schema: Struktuur van de experimenten
~.

Definitie van assenstelsel, gekoppeld aan het femur, resp. de tibia.
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1. IVI'JDELLEN.

1.1 ALGEMHEN.

Onder modellen wordt hier verstaan: mathemat1sch hanteerbare formuleringen voar beschr1jv1ngen van kritisch geselekteerde aspekten van de werkelijkhe1d.
In tegenstelling tot materi8le modellen, welke 1n beg1nsel
kwalitatief zijn, zijn de mathematische modellen bij uitstek
kwantitatief. Ze werken op basis van rekenregels. Weliswaar
worden de resultaten van de berekeningen exakt in getal vastgelegd, de probleemstelling echter moet ook exakt gedefini@erd
zijn.

i

Met betrekking tot het kinemat1sch gedrag van het kniegewricht
zijn de volgende modellen te onderscheiden:- beschr1jvingen van: - vlakke bewegingen ( in het sagitale vlak) ,
- ru1mtelijke beweg1ngen.
- waarbij a1 of niet een uitwendige belasting op de botstukken in de beschouwingen wordt. betrokken.
Het zou te ver voeren in dit stuk de verechillende soorten
modellen in extenso te bespreken; hier noem ik slechts:
- de beschrijving van de kinematika van het kniegewricht als funktie van bepaalde eigenschappen van het
(kruis-)bandenste1sel: de voorstelling door een vierstangenmechanisme, zie Zuppinger, Strasser, Huson, Mensehik.
- het geometriseh, mathematisch kniemodel voor de ruimtelijke kinematika van een kniegewricht onder invloed van
de vorm van de gewriehtsvlakken, een externe belasting
en de eigensehappen van het bandenstelsel, z1e Wismans.
Dit 1aatste model, in het vervolg "kn1emodel" genoemd, 1s de
kern van dit verhaal.
1.2 DRIE-DIMENSIONAAL,GEOMETRISCH KNIEMODEL, korte beschrijving.

Het kniemodel besehrijft in een komputerprogramma de ruimtelijke
vorm van de gewrichtsvlakken en eist, rekenkundig, dat deze
steeds in twee punten met elkaar in kontaktzijn. 'Het krachten-

-.-

..

It
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evenwicht tUBsen:
- de beide kontaktkrachten,
- een externe belasting,
- de krachten in het (geschematiseerde) bandenstelsel,
bepealt vervolgens, bij elke gewenste flexie-extensiehoek van
het kniegewricht, de exakte positie van de gewrichtsvlakken
ten opzichte van elkaar, zodat voor die positie bekend zijn:
- de plaats van de kontaktpunten,
- de grootte van de kontaktkrachten,
- de krachten in het bandenstelselbij berekende rekken
en veronderstelde kracht-rek-relaties per band.
WanneEL' j (~ bcrekeningen uitgevoerd worden bij een serie oplopende r" ex::i0-extensiehoeken kunnen de verschillende resulterende
'pOS~L tiev,;:rt·.,nderingen van de gewrichtsvlakken ten opzichte' van
elkaar bepaald worden, waaruit dan weer informatie voIgt voor:
btjvoorbeeld,
- rol-, glijgedrag van de condyles van het femur ten opzichte van de tibia;
- gekoppelde b~wegingen, zoals: flexie plus exo- of endoro·tatie;
- verloop van de rekken, cq spanningen in de banden als
funktie van de flexie.
Kort samengevat spelen bij de berekeningen van het krachtenevenwicht in het kniemodel een rol:
de drie-dimensionale geometrie van de gewrichtsvlakken;
de aanname van puntkontakt tussen de condyles;
,
de eigenschappen van de - als veren voorgestelde - bgnden: beginrek (bij flexie=Oo ), kracht-rek-relaties,
aanhechtingspunten.
de grootte en de richting van een externe belasting ten
gevolge van spierkrachten of massakrachten.

-

Bij de toetsing van het kniemodel san de resultsten van de knieanalyse-experimenten is kennie van de hierboven beschreven faktoren van groot belang. Andersom zullen ze de wijze moeten be;...
palen waarop de experimenten worden opgezet.
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"'C)EI'A SSINGEN van het KNIEMODEL.

niet in eerste instantie de bedoeling in dit verhaal het
i,)epassingsgebied van het model uitgebreid te bespreken;
Enerzijds zjjn de toekomstige, mogelijke toepassingen een logisch
gevolg van de waarde van de rekenresultaten van het komputerprogramma; we noemen bijvoorbeeld:
- bepaling van globale slijtageomstandigheden: uit kennis
van de plaatselijke geometrien op de kon~aktpunten en
uit de beschrijving van het rol-, glijgedrag van de gewrichtsvlakken onderling;
- simulatie van bandletsels: door de berekeningen uit te
voeren bij variaties van de eigenschappen van de banden;
- simulatie van het loopgedrag: door de externe belasting
een waarde te geven, overeenkomstig de belasting door
de spieren en de massakrachten.
IJr:t

j;j

Anderzijds is h2t model als beschrijving van het gedrag van een
kniegewricht nog niet voldoende getoetst; hetzij aan de literatuur, hetzij aan experimenten.
Het blijkt dat de literatuur onvoldoende informatie levert voor
de toetsing van het model, zodat we zelf experiment en moeten
realiseren; hierover in hoofdstuk 2.
Het zal duidelijk zijn dat deze experimenten gericht moeten kunnen worden op de mogelijke toepassingsgebieden van het kniemodel.

•

It

lS1.J J. age
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2. VERIPIKATIE-EXPERIMENTEN, waarom en hoe.
Wanneer hier van verifikatie-experimenten gesproken wordt, bedoelen we:
(kadavC':r) i,nie-analyse experiment en voor ruimtelijke
krachts- verplaatsingsrell3.ties in het gewricht.
De experimenten zijn bedoeld om het gedrag van het kniemodel
met parameterstudies te toetsen aan de meetresultaten. Bovendien worden de experimenten zodanig opgezet, dat ze een ruimer
inzicht ge8ft in het gedrag van een kniegewricht als zodanig,
en inspsJlt; op de toekomstige ontwikkelingen rond het kniemodel.
WAAROM ?
Het knlemodel is het enige, tot dusver bekende, model dat de
sament.';;rking van een bandenstelsel met de geometrie van de gewricht .. vlakken beschrijft voor het ruimtelijk gedrag van het
gewricht onder invloed van een externe belaating. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de experimenten , beachreven in de
li.teratuur~ onvoldoende kwantitatieve informatie leveren voor
een toetsing van de waarde van het model.
Hier zij bijvoorbeeld opgemerkt, dat bij de talloze experimenten die de kinematika ( vlak of ruimtelijk ) van het gewricht
beschrijven, een eventuele externe belasting van het gewricht
niet gemeten werd.
Bij andere experimenten ( Wang, Markolf, Piziali e.a ) zijn weI
de krachts- verplaatsingsrelaties gemeten, maar wordt geen informa tie gegeven over de aard van de geometrie van de gewrichtsvlakken, en de ligging van de ligamenten.
HOE ?
De opzet van de experimenten is in principe triviaal:
Er wordt een meetopstelling gebouwd waarin een kadavergewricht
wordt ingespannen. In deze meetopatelling worden zea onafhankelijke verplaatsingsgrootheden ( 3 tranalatiea, 3 rotatiea ) in
hat gewricht toegelaten, waarbij de mogelijkheid bestaat een of
meer van deze grootheden voor te achrijven, te fixeren. Op dezalfde wijze worden de zes onafhankelijke belaatingagrootheden
( 3 krachten, 3 momenten ) ingesteld en/of gemeten. De laatste
meting zal berusten op rekstrookmeting aan slim gekozen plaataen
op de meetopstelling.

- -" --9-
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Stop voor stap wordt nu een bepaalde kombinatie van verplaatsingen (= standen van het gewricht ) globaal voorgeschreven.
Bij elke stap wordt de exakte positie van de gewrichtsvlakken
t.o.v elkaar berekend met behulp van de bekende Selvik-methode.
Na de experimenten ~ordt de geometrie van de gewrichtsvlakken
opgemeten en in het komputerprogramma voor het kniemodel verwerkt.
De keuze van de voor te schrijven, cq toe te laten verplaatsingsgrootheden en de bijbehorende belastingen is echter niet triviaal:
In het meest algemene geval drukken we de stijfheid van
een objekt uit in een relatie tussen (een van de ) zes
belastingsgrootheden en de bijbehorende verplaatsingen
van het a2.n.grijpingspunt van de belasting t.o.v een vaste
..
referentie.
De bepaling van de stijfheidsrelaties inhet kniegewricht
zou simpel zijn als we het gewricht mochten beschouwen als
een homogene, isotrope, lineair elastische massa; ( denk
aan een rubberen bal tussen femur en tibia ).
In dat geval zouden bij elk van de zes belastingsgrootheden de stijfheden voar de bijbehorende richtingen bepaald
kunnen worden; Vervolgens kwmen daaruit bij elke willekeurige kombinatie van belastingen door superpositie de
bijbehorende kombinatie van verplaatsingen uitgerekend
worden, en andersom.
Het kniegewricht heeft deze eigenschappen echter niet :
Het is dus niet zander meer mogelijk bij een willekeurige kombinatie van verplaatsingen de daarvoor benodigde belasting uit
te rekenen als slechts de stijfheidsrelaties voor de zes richtingen
afzonderlijk bekend zijn.
Noodgedwongen zullen de experimenten daarom beperkt moeten worden
tot het onderzoeken van die relaties die voor het beschrijven
van de funktie van het gewricht in de werkelijkheid van belang
zijn. We noemen o.a
- handgrepen uit de klinisch-orthopedische praktijk;
- simulatie van de "vrije" beweging;
- simuleren van de experimenten uit de literatuur;
- simulatie van de belasting/bewegingen bij staan, lopen,
extreme omstandigheden (sport).

tt

It

•
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3. KONSEPT.
3.1 DOELEN voor het experimenteel onderzoek.
1. het kniemodel te toetsen op zijn waarde voor de beschrijving van de realiteit.
2. vanuit de klinische praktijk door de orthopeed zijn
een aantal problemen naar voren gekomen, waar het
model kan bijdragen aan de oplossing daarvan: deze
problemen hebben te maken met abnormale bewegelijkheden
in bepaalde richtingen, vanuit bepaalde standen van het
gewricht. De diagnose met betrekking tot mogelijke bandleasies als oorzaak van deze fenomenen is onduidel1jk,
Het toetsen van het model op toepasbaarhe1d bij deze problemen komt neer op het realiseren van een aantal simulaties van de handgrepen door de orthopeed in de experimenten.
3. schat~ingen maken van invloeden van biologische variaties
in het gedrag van het bandenstelsel en in de vorm van de
gewrichtsvlakken.
4. Ontwj.kkelen van een know-how voor drie-dimensional~
gew£ichtsexperimenten in vitro.
5. drie-dimensionaal onderzoek naar het specifieke kinematische gedrag van een kniegewricht; bijvoorbeeld: onderzoek naar het optreden van de slot-rotatie.
3.2 UITVOERING.
In samenwerking met konstrukteurs en DATA-verwerkingsdeskundigen
van de centrale technische dienst van de THE wordt een meetopstelling gebeuwd, waar in principe aIle verplaatsings- en belastingsgroetheden onafhankelijk van elkaar worden ingesteld
of slechts gemeten als funktie van de instelgrootheden. De eisen
die daarvoor aan de konstruktieve uitvoering van de instel- en
meetinrichtingen moeten worden gesteld zijn nog onduidelijk:
met name de instelling en meting van de belastingsgrootheden
is in zijn nauwkeurigheid sterk afhankelijk van de keuze van de
meetgebieden;
STEL: een meetelement voer een kracht heeft een meetgebied van 0 tot 1000 N met een absolute fout van 1% van
de maximale waarde: de absolute fout wordt daardoor bij
elke meting maximaal 10 N.
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Wanneer de relevante belaating slechta in de orde van
10 N ligt, is de mogelijke fout bij gebruik van dit meetelement evengroot ala de te meten grootheid, waardoor
de meting dus zeer onbetrouwbaar wordt.
Dit probleem is op te lossen door de keuze van een
meetelement met een meetgebied van 0 tot 10 N. In dit
geval zullen krachten, groter dan 10 N het meetelement
overbelasten.
Met andere woorden: Het moet tijdens de workshop duidelijk
worden, welke maximale belastingen relevant zijn voor knieexperimenten.
Voorlopige gegevens halen we uit de literatuur: met name
f';larkolf en Piz iali beschrijven goede experimenten voor drie~
dimensionale analyse van kniegewrichten.
De variatie daarop bij onze experimenten ligt voornamelijk
- in de bepaling van de invloeden van de verachillende
kniegeometriijn op het kinematiach~mechaniachgedrag
van het gewricht;
- in de beschrijving van de poaitie-, cq rekveranderingen
in de afzonderlijke banden;
- in het accent op de klinische toepaasingen van de resultaten.
Uiteraard realiseren we ons dat dit misschien geen optimale
benadering is voor het opzetten van de experimenten; We verwachten van de inzet tijdens de workshop dat het een en ander
kritisch vanuit verschillende disciplines overwogen wordt.
Daarnaast moeten we ons bezinnen over enkele vragen: o.a
- hoe de "berg" meetresultaten geabstaheerd kan worden
tot hanteerbare gegevens voor de geinteresseerden,
- welke nevenonderzoekingen van primair, welke van sekondair belang zijn. Deze kunnen in, eventueel anders
samengestelde werkgroepen later besproken worden.
- op welke wijze de samenwerking in de toekomst gestalte
wordt gegeven.
- of het mogelijk, cq realiatisch is een landelijk beleid
ten aanzien van onderzoekingen rond het spier-akeletstelsel gestalte te geven.
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Suggesties en kommentaar t.a.v. bewegingsruimte, belastingen en meetp:L~~:?:.
van A. Huson, J.A. de Lint, A.3.M. Hamer
a. Enkele overwegingen van A. Huson

Onder
"DOELEI' Toor het exper1.enteel onderaoek" IItaat ala eerate
genoemd het kniemodel te toetaen op z~n waarda voor de bescbrijving
Tan de rea11te1t. Vool'Jopig zal dit de eerste en enige opga.Te moe ten
zijn. Het model 1s een be~u8te, zeer sterke vereenvoudiging van de
werkel~ke verhoudingen. Het l~kt m~ tw~felachtig of het in staat zal
zijn antwoord te geven op de vraag wat er in een werkelijke knie bij
h~t gebruik Tan diagnostische handgrepen Tan de orthopeed gebeurt.
~iog afgez1en van de Traag of deze handgrepen kwalitati.f en kwantit....
fer Toldoende zijn gedefinieerd voor een technische si$Ulatie en ot
I
roldoende bekend is over het soort letsels en hun Tarianten waarmee
de orthop~ed geoonfronteerd wordt, wederom zo nauwkeurig dat deze in
I
":,,,IHl lil!Jdel gesimuleerd kunnen worden.
i
Toetsing van de realiteitswaarde van het rekenmodel bet.kent dat de
ter toetsing gebruikte knla tevorenaan de Tereenvoudiging van het
rek~n~odel moet zijn aangepast. Dat komt in ieder gevalineer op verwijderlng Tan patella en menisci en voorts een vereenvoudiging Tan
het geh~le bandapparaat. Ingrepen in het bandapparsat,rwaaronder ook
I
het gewrichtskapsel gerekend moet worden, z~n overigen~ reeds onver!
mUdelUk omwille Tan de verwUdering van de menisci en d~ patella. De
banden zullen zo ver gereduceerd moe ten worden dat zU ~oor simulatie
in het model "hanteerbsar" zullen zlJn.
Van een kniepreparaat zullen de spec1fieke gegeven8 betreffende aard
en omTang van de mogel~ke bewegingen v66r en na de reducerende bewerking moeten worden vastgelegd. Door deze bewerking eventueel in rassn
uit te voeren en ook Tan deze fasen gagevens Tan de bewegingsaard en
omvang vast te leggen kan bij een geschikte keuze van deze fasering
bela~grUke informatie verkregen worden.
Een apart probleem is de schatting van beginrekken waarvoor het model
betrekkelijk geToelig blUkt te zUn. Het zal een punt Tan uitvoerige
discussie moeten zijn.
Zoals het ter toetsing gebruikte preparaat aangepast moet worden, so
zal ook het rekenmodel wellicht nog een enkele noodza~elijke aanpa8sing moeten ondergaan. Ligamenten worden in het model !behandeld ala
immateriele hemelsbreed uitgespannen veren. In werkel~kheid kun~en
I
zlj door uitstekende botcontouren tot een "omweg" gedwlngen worden
die de feitelUk werkzame insertiepunten van het l1gam1nt wijzigen.
Voor zo'n wijziging in de plaats van de aanhechtingspu~ten blijkt het
model zeer gevoelig te sijn, zodat rekening gehouden z~l .oeten worden
m~t de werkelijke
verhoadineen •
I

I

. Bijlage 2
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b. overzicht van J.A. de Lint over krachten en bewegingen
van kniegewrichten (uit literatuur en eigen experimenten)

figuur 1, gebruikte assenstelsel.
-

van gewrichtskontakt;
door Frankel berekend;
staan:
ca. 2.5 x B.W
klimmen:
ca. 4.5 x B.W
8 x B.W
bij sprmngen waarschijnlijk maximaal:

komp~essiekracht

- moment waarmee exo/endorotatie van het onderbeen
beproefd wordt:
Brantigan & Voshell(1941)
1.5 Nm
Wang (1974)
0.5 en 5 Nm
o tot 8 Nm
Markolf (1976)
kontinu
Hsieh (1976)
5 Nm
eigen model
0.285 Nm
F

x

•

- kracht, uitgeoefend tjjdens "schuifladen-testen"
Hsieh (1976)
500 N
100 N
Markolf (1976}
eigen model
niet get est

M~

- moment, uitgeoefend tijdens varus-valgus-test
Markolf (1976)
20 Nm

Fz

-? klinisch niet van belang ? (Morrison, 1970 : 0.26 x B.W )

Mz

- flexie-moment ( uit~eoefend door Quadriceps-pees?
berekeningen van trekkracht door:
Frankel:
klimmen 4.5 x B.W
vrije schop :
3 x B.K
Morrison
tjjdens lopen: ca. 750 N

•
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orde van grootte van bewegingsuitslagen:
van ca. 15 0 hyperextensie tot 90 0 interessant;
meer dan 90 0 waarschjjnlijk niet relevant.
rotatie:
in de literatuur; to~aal tot ca. 35 0 Bij de experiment moet rekening gehouden·worden met grotere
bewegingsuitslagen wanneer banden doorgesneden
worden.
varus/valgus : waarschijml~k niet meer dan 50; bij doorsnijding
van banden zijn bewegingsuitslagen zaK tot 20 0 relevant.
Overigens kan, afhankelijk van de wlJze van opstellen,
een zijdelingse beweging worden gekonstateerd
(een "schijn"varus/valgus) wnnneer de momentane
flexie-as van het gewricht niet paralel loopt
met de vaste as waarmee de flexie wordt opgedrongen.
schuifladou: ca. 10 rom •
flexie:

Biilage 2
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c. Hamer, gehanteeree specifikaties voor het ontwerpen van
eer~ ID(:etopstelling.
MEETDOEL:

meten van ruimtel~jke \I stijfheids "relaties van een
kadaver-kniegewricht.

UITVOERING: meten, en naar keuze vastleggen van :
zes positieparameters van de tibia t.o.v het femur:
- drie translaties:
-10
X
+10 rom
-8<Y<+8mm
3<Z<+3mm
- drie rotaties:
15 0 < Ex < +15 0
0
0
20 < Ry < +20
0
0
10 < Rz < +90

< <

zes belastingsgrootheden:
- drie krachten:
- 1OO<Fx< +1 00 N
o <Fy< 1500 N
- 200 <Fz < +200 N
- drie momenten:
-40 <Mx< +40 Nm
-1 0 <My < + 10 Nm
- 1 <Mz< + 1 Nm
MEETDTI~AMIEK:

quasi-statisch.

MEETMETHODB:
POSITIE~METING:

KRACHTMETING:

m.b.v Selvik-methode: definiering van assenstelsels in de botstukken en berekening van
de relatieve positie(veranderingen)
m.b.v een krachtopnemer, bevestigd aan het
uiteinde van een van de botstukken:
berekening van de belasting, aangr~pend in
een gedefinieerd punt op dat botstuk.

FIXERING v.d botstukken: star in een mechanisme: vastleggen
van referentievlakken aan elk botstuk voor
latere geometrie-meting en koppeling daarvan
aan de gemeten relatieve posities.
EKOLOGIE:
temperatuur: 20 0 - 40 0 C
konservering: formaline- of fysiologisch zout.
RUIMTE:

een cirkel met straal 100 mm om de gewrichtsvlakken is vrij voor rontgenstraling.

..

Bijlage 3
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Amsterd~

Kommentaar vanuit de vakgroep Anatomie! V.U.

1r. P. Scholten

Naar aanleiding van de te houden workshop ewer " Experimentele
opstellingen, gericht op knie - onderzoek

II

zullen puntsgewijs

een aantal aspecten ten aanzien v8nlhet onderzoek binnen de
va~~~f.S:toep

Anatomie van de V. U. te Amsterdam in het kort

werrgegeven worden die een relatie met bovenstaclnd thema hebben.
i<~:c~el s telling

De d0elstellinr: van de onderzoekgroep " bewegingsapparailt " van
dl'.l

v&kgroep anatomie is het aanpaasen. van bestaande methoden en

hat ontwikkelen van nieuwe methoden ter ondersteuning van het
vakgebied u:tunctionele anatomie".
relat~~ond~rzoek met

praktijkveld

De ontwikKelde en nog te ontwikkelen modellen dienen in eerste
instantie om bewegingspatronen, zoals vastgelegd bij het
gangbeeldonderzoek, beter te leran begrijpen.
Hat doel van dit gangbeeldonderzoek is het voortbewegen van
zowel normale- als motorisah gestoorde personen vast te leggen.
Hierdoor wordt getracht een door ziekte of aangeboren afwijking
ontstaan functieverlies in, maat en getal te karakteriseren.
nrojektonderdelen
Een van de belangrijkste projektonderdelen tar baantwoording van
de eerder beschreven doelstelling is hat ontwikkelen van een
dynamisch model van hetspier- skalet...stelsel.
In dit wiskundig model worden de botstukken ala star verondersteld.
Kinematiache relaties, afhankelijk van de schematisering van het
gewricht, worden voorgeschreven.
Met behulp van een geometrisch model van een gewricht zal de
"

kontaktplaats tussen de gewrichtahei~ten bepaald worden.
Modellen van de vervormbare elementen - spieren, ligamenten en
kapsels - worden ontwikkeld waarmee'zowel de geometrie - ligging
van het vervormbare element - ala het.aanhechtingsoppervlak met
de botstukken in rekening

"

wordeng~bracht.

Bijlage 3
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experimenteel gedeelte
De wiskundige modellen winnen; aan praktiache waarde wanneer
de opbouw van het bewegingsapparaat; met name de geometrie
Ian de gewrichtsvlakken. ligging en afmetingen van de
amhechtingsoppervlakken van de spieren, ligamenten en
kapsels, de mechanische eigenschappen van deze vervormbare
elementeno in een betrouwbare ent bruikbare vorm aanwezig zijn.
Dit laatste heeft ertoe geleid om een "universeel" meetinstrument
te ontwikkelen waarmee het mogelijk ~ om de meohanische
eigensohappenvan, zowel een kompleet gewricht als van de
afzonderlijke ligementen van dit gewricht te kunnen meten.
Onder een universeel meetinstrument wordt hier verstaan
een construotie waarbij de 6 vrijheidsgraden onafhankelijk
van elkaar voorgeschreven kunnen worden. Het vrijlaten van
een of meer bewegingsmogelijkheden
De

a~~

deze

ve~laatsing

moe~mogelijk

zijn.

gekoppelde belastinggrootheden worden

gemeten. Het omkereni van dit prinoipe; het voorschrijven van
een of meerdere belastinggrootheden waarbij de verplaatsingen
gemeten worden, behoort tot het eisen pakket van de konstruktie.
Ten aanzien van het gewricht zal zowel het heup-, knie- als
enkelgewricht in de mc"oetopst.elling geplaatst worden.

•
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Uitreksel uit het ontwikkelingsplan van de Technische
Hogeschool !wente over de biomedische werktuigbouwkunde
voor de periode 1979 tim 1985.

,

•

Verstrekt door ir. J.D. Ligterink
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PROJECTEN WERKGROEP BIOMEDISCHE WERKTUIGBOUWKUNDE
0451 Materialen in de biomedische werktuigbouwkunde.

Projectleider: ire J. Beyer.
0453 Smeringsmechanismen in synoviaalgewrichten.

Projectleider: ire H. Moes.
0454 Inwendige gewrichtsprothesen.
Projectleid~r-coordinator: dr.ir.

D.H. van Campen (werkgroep

voorzitter).
oeelproject 1: Bevestiging van knle-endoprothesen.
Deelprojectleider: ire H.W. Croon.
Deelproject 2: Wrijving, Slijtage en Smering.
Deelprojectlelder: ire O.J. Ligterink.
Deelproject 3: Elleboogprothesen.
Deelprojectleider: ire J.W. Smite
Deelproject 4: Wervellichaamprothese.
Deelprojectleider: ire J.W. Smite
0457 Biomedische produktontwikkeling.
Projectleider: prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg.
0458 Aanloopprojecten (categorie vrij onderzoek)
Projectleider: dr.ir.

o.H.

van Campen (Werkqroepvoorzitter)

Hieronder vallen momenteel de volgende deelprojecten:
1. Bevestigingstechnieken.
2. Epiphyse
3. Phlebitis.
4. Revalidatietechnieken.
5. Bekkenprothese.

•

•
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Wear. 36 (1971)

ua . 121

e E1Ie¥ier Sequoia S. A., Lauunne -

Printed ;:fI ~,nfl NeUtertanda'

CALCULATION OF WEAR (f.t wear modulus) IN THE PLASTIC CUP
OF A HiP JOINT PROSTHESIS

D J. LIGTERINK
'fwente Univer8ity

of 1'ec/lIlotollY. Enschede (The Netherlands)

(Rp.ceived April 14. 1975)

Summary
The wear equation is applied to the wear process in a hip joint
f;fOgLneJ:ds and a wear modulus is defined. The sliding diatance, wear
modulus, wear volume, wear area, contact angle and the maximum normal
stress were calculated and the theoretical calculations applied to teat results.
During the wear process the increue of the wear aaodulua II about
100 Nmm- 2 per mm sliding distance in the Charnley and the Chamley. Muller hip joint prosthesis. From the wear volume point of view the Chamley
prosthesis is probably superior to the Charnley-Muller proatheaia if nm-in
befol'e implantation.

-,,--,-,-----------------------1. Introduction to the problem
A better understanding of the weir of a hip joint prosthesis is required,
particularly of the plastic cup of the prosthesis. Results of measurements are
available [1] and it is of interest to develop a theory to allow a better
understanding of the wear process of the plastic cup. First the possibility of
calculating a wear modulus in the cup at any moment during the wear
process requires consideration then the calculation of the wear volume and
the wear area if the maximum wear depth is known.
2. Solution of the above-mentioned problems
2.1. Calculation of the wear modulus

The wear equation [2,3] can be written as follows:
£Jad n On
-=£Jas
W

(1)

where £Jad n is a small part of the wear depth (mm) and is measured perpendicular to the sliding surface; £Jas ia a small part of the eliding distance (mm);
a n is the nonnal stress (Nmm- 2) on the eliding surface; W is the wear
modulus (Nmm- 2 ); (see Fig. 1).
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Fig. 1. Refen to eqn. (1).

1

(2)

W=K

where K is the wear factor, mentioned in ref. 3.
Definition of a wear modulus

The wear modulus is the normal stress on the sliding surface when the
wear depth equals the sliding distance (see eqn. (1».
Consider any point P of the contact surface in the plastic cup during
functioning of the prosthesis and 888ume that the magnitudes of the wear
modulus at every point of the contact surface are equal to one another; see
Figs. 2 and 3. Creep does not occur in the wear surface of the plastic cup [1].
Z·oxi.

t

%-0.11

y. olli.

,t
Fi•. 2. Ball in cup.

Fi•. 3. System

or coordinate•.

Equation (1) is applied at point P in Fig. 3 [7] where M is the centre of
the ball in the cup; r is the radius (mm) of the ball; 8 is the angle (rad) between the radius r and the z-axis (I: the direction of the load F (N) on the
ball and cup); cf> is the angle (rad) between the x-axis and the plane PMbIiJ
z·axis; the y-axis is the rotation axis of the ball of the prosthesis during
functioning; Cl is the rotation angle (rad).
During the wear process the wear depth rates in the direction of the
z·axis at every point of the contact surface are equal to one another
(= Adz); see Fig. 2:

•
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P2P3

=Ad~

Ad,.

(3)

= -.cos 6

The sliding distance (s) at point P, moves round the y-axis, see Fig. 3:
As

= 'aAQ

(4)

(5)

Aa= wAt

wbere w is the angular speed (rad S-1) and At is a small part of the time (.).
From Fig. 3:
'3 = 1\I,....c-os
. . .2r-O-+-s-in"2r""O--c-o-s...zep(6)
Substituting eqns. (3), (4), (5) and (6) in eqn. (1) gives:

I

~ "" W
n

cos a

Ad.

e

(7)

w,.,j"'COs28 + sin2 cosi~ At

Whtm <i> "" 0:

W
Adz
o ...... 0"" --cos 0 -

"...

When 4»

w,

=:

(7a)

At

90° :

(7b)

=an max
A" to tal contact area

F=f

(8)

azdA

A-O

•

where F is the load on the ball (N); see Fig. 2; 0, is the stress on the surface
of the cup in the direction of the z-axis; dA is an infinitesimal area as function of r, 0 and If> :
dA = ,2 sin 8 d<t-dB
(9)
Oz

= cos Ban

(10)

Substituting eqns. (7), (9) and (10) in eqn. (8) gives
11

F = 4rW Adz f ..... J" faaa.
w

At

41"0

B-O

COSiO

sin 0

d8dlf>

(11)

"';cos'9 + sin'Bcos2"J'

In eqn. (11):
cos 2 .0 sin 0
..[COs20 + sin20cos21f> = G(B,If»
.
Numerical calculation
of G(O ,ep) for the angles 0 < 8
rad gives an approximation for G(8 ,If»:
0(0 If» ~ - 0.810 2 + 1.178
I

Substituting eqns. (12) and (13) in eqn. (11) lives:

(12)

<"
- and 0 <"
If> < 2

2
(13)
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4rW Ad

F == -

_r

At

w

(0.920: -- 0.4240:)

wF

W==-

.....- - - - -

(15)

Adz
2
3
4r (0.928 p - - 0.4240 e)
At

where 8 p is the contact angle (rad) between the z·axis and the line MballS
(see Fig. 2); S is a point on the edge of the contact area. Angle 0 e may be
calculated, see Fig. 2 triangle: McupMbaUS and page 68 of ref. 4:
r 2 + (~r + d z )2 - (r + ~r)2
cos J3 ==
(16)
2r(Ar + d z )
where ~r is the radial clearance (mm) between ball and cup; d z is the
maximum wear depth (mm) in the direction of the z-axis.
cos J3

-Ar

~

and cos () p

(17)

Ar + d z
Ar

~

(18)

---

~r

+ dz

2.2. Calculation of the wear volume and the wear area
The wear volume is determined by the difference of the volumes of the
cones. The cones have a circular base of VS == a mm radius; see Fig. 2; and a
heigh t of VT == b mm. The volume of a cone [4] is
2

_1'1

(19)

a b

Vc:one - -

3

a = r sin () e

(20)

From Fig. 2 and substituting eqn. (20) in eqn. (19) the wear volume is:
V

rr

w

:: - r 2 sin 2 e d

3

•

(21)

z

Substituting eqn. (18) and sin 2 0.. + cos 2 0 e == 1 in eqn. (21):
Vw

_ 1T
- -

3

2

r (2Ar + d z )

d:

(Ar+dz )

2

The wear area can be calculated by the following formula [4] . Fig. 2:
A baU == 27fr b
b =: r( 1 - cos 8.. )

(22)

(23)
(24)

Substituting eqns. (18) and (24) in eqn. (23):
A w == 211"r2

dz

Ar + d z

The maximum sliding distance in the prosthesis is equal to:

(25)

•

.

(2(,)

s = rwi

where r is the radius of the ball (mm); w is the angular speed (rad
the time (s).

8--

1

);

l is

3. Application of the solutions
The experimental results of Paul et al. [1] are given in Table 1To calculate the sliding distance (8), the wear modulu8 (W), the wear
volume (V w). the wear area (A w ), the contact angle (8) and the maximum
stress in the prosthesis «(1 II max) the derived equations are used. One unknown
factor ,~d,//i.t in eqn. (15) can be obtained from Fig. 4; the points CIt C 2 ,
• eM} and CM 2 being derived from Table 1.

I. .....
::::" t "I
Mcud",,,,m,.

d1

~~",'
)1

!

liD

...

1

3'.

t I "'. t (I)

Fi.:. 4. Maximum

•

w~ar

I
)0

_._ . •

depth as function of time in cup (see Table 1).

There are only a few test points available [1) concerning the wear
depth d z as a function of t.ime for the Charnley prosthesis: (t '" 0 s; d z =
o /-lm), (t::: lR X 10 5 s; d, = 120 Ilm) and (t '" .'36 X 101) s; d z '" 150 j,lm).
Similar data of th(> Charnley-Muller prosthesis are available. Suppose at
the point (t '" 0 s; d z :: 0 J,lm) the required equations have roughly the
following condition: /i.t/Ad, '" 0 or /i.dj/i.t = 00. A polynomial through the
points CJ, C2 and the points eM!> CM 2 can now be calculated (see Fig. 4 and
ref. 5)_ For the wear proeess in the Charnley prosthesis:
t '"

0.938 d: + 0.00085 d:

(27)

For the we<rr process in the Charnley-Muller prosthesis:
i = 281 d~ + 4.77 d~

--
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(28)

where t is the time (s) and d z is the maximum wear depth (pm) in the cup.
The magnitudes of Adz//i.t for the four points are given in Fig. 4.
Table 2 gives wear data calculated by the equations. Fig. 4 and Table 1 and
Fig. 5 is derived from this table.
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TABLE 1
Test data of hip joint prostheses from ref. 1.
radius
ball

radial
clearance

angular
speed

load on
prosthesis

r(mm)

6r(pm)

w(rad/s)

F(N)

Charnley·Muller
prosthesis

16

140

0.7

1940

57

75

Charnley
prosthesis

11

210

0.7

1940

120

150

max. wear depth in cup
after 500 h
= 18 X lOr. s

after 1000 h
= 36 X 10!) s

dz(pm)

d z(lJ.ITl)

TABLE 2(a)
Wear data after 500 h (calculated)
wear
area

contact
antle

maximum
DOrmalau..

eqns. (15),
eqn. (22)
(18) Table 1. Table 1
Fig. 4.

eqn. (25)
Table 1

eqn. (18)
Table 1

eqn. (7b)
Table 1
Fig. 4

8(mm)

W(N/mm 2 )

A IL·(mm )

8,(rad)

O"_(N/~

Charnley·Muller
prosthesis; r = 1,6 mm

20 x 106

4.6

X

109

7.6

465

0.782

5.2

Charnley prosthesis;
r-11mm

13.8 x 106

3.5

X

109

9.1

277

0.882

9.5

9

11.6

562

0.863

4.6

109

12.5

·-316

0.946

8.6

Equations used
Table and Fig.

sliding
distance

wear
modulus

egn. (26)
Table 1

wear
volume

3

Vw<mm )

2

2

TABLE 2(b)
Wear data after 1000 h (calculated)
Charnley·Muller

40 x 106

6.4 x 10

prosthesis; r" 16 IIlDJ

°Cbaniley prosthesis;
r" 11mm

27.6

X

106

4.9

X
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~·li. 5. W&ar modulus aa function of lliding diltance in hip joint prostheses; derived from
Ts.ble 2,ai at1d Table 2(b); teat conditione: vitalJium a.ainlt hl.h denelt)' polyethylene,
boundary luoricated, test is deacribed in ref. 1.

F'rom Fig. 5 there is an increase of the wear modulus as a function of
the sliding distance; this increase is equal to about 100 Nmm- 2 per mm
sliding diBtance in both prostheses.

4. Provisional conclusion
(1) From 500 to 1000 h the magnitude of the wear volume for the
Charnley-Muller prosthesis is: 4 mm 3 and for the Chamley prostheses: 3.4
mm~.

(2) During the wear process the wear moduli in both prostheses
change in the same way.
(3) The Charnley prosthesis is superior to the Charnley-Muller
prosthesis if run-in before implantation if possible.
(4) The results confirm the conclusions of Charnley [6~
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Kinematika van het kniegewricht •

..

,,,

.

Voor die project werd subsidie verkresen uit de universitaire

.'

onderzoekspool (zie bijlage: Aanvrage). Per 1 november 1979
kan een wet. med. (ir.) aangesteld worden voor 2 jaren. Na 2
jaren kan het p!oject, na aanvrage en gunstige beschikking,
verlengd worden met nogmaal& 2 jaren.
Projectlei(er: Ir. R. Ruiskes. Ret onderzoek vindt plaats in
samenwerking met drs. R. van Dijk.
Korte beschrijving:
Doelstelling.van

he~

onderzoek luidt: Evaluatie van de kinematica

van het kniegewricht en de rol die de relevante structuren in de
knie hierbij spelen. Van deze structuren wordt de functie (en
eveneens de anatomie) van de kruisbanden zeer gedetailleerd
onderzocht; dit laatste is expliciet het promdtie-onderzoek
van drs. van Dijk. Roewel dat niet altijd eenvoudig zal zijn,
moeten Je verschillende verantwoordelijkheden van de.geide
onderzoekers zowel in de uitvoering als in de eind-rapportering
duideIijk tot uitdrukking komen.
Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van ilet rontgenstereo-

•

photogrammetisch meetsysteem ontwikkeld door Selvik; gemeten wordt
aan kadaverknieen. Voor de mathematische beschrijving van het gemeten
Selvik
~n

~inematisch

gedrag wordt gebruik gemaakt van eveneens door

~ntwikkelde

'.

software. Er zal naar gestreefd rooeten worden

een later stadium ook metingen jn v;vo te doen.

Dekadavermetingen moeten tevens dienen ais verificatie-experilnent
voor berekeningen met het door ir. Wisroans (TR-Eindhoven, vakgroep
Techn. Mechanica) ontwikkelde knie-model. De wet. med. rooet met
dit model leren manipulereru. Voor de verificatie is het noodzakelijk dat van de kadaverknieen de gewrichtsviakken opgemeten en
mathematisch beschreven worden. Voor de beschrijving kan gebruik
gemaakt worden van door Wisroans ontwikkeide software. Voor de

--
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m~tingen

kan gebruik gemaakt

word~n

van de door Wismans en

Strube in Leidep (RU, Anat. Lab.)ont'...rikkelde
misschien kunnen

dez~.~metingen

bbk in

L~iden

methodieken~

uitgevoerd worden.

Oak zal getracht worden hiervoor de computer tomografie toe te
passen, eventueel in samenwerking met andere instituten.
Een belangrijk en tamelijk gecompliceerd onderdeel van het
~:id;.:rl.oek

is het construeren van de meet-opstelling voor

de kadaver-knie, zodanig,

d~~

de uitwendige belasting op de

. b",,;,c;s botstukken (femur en tibia) tijdens de flexie-extensie
bcweging nauwkeurig aangebracht en gemeten kan worden.
F~nct:2-0mschrijving

van de wet. med. (ir):

De wet. med. zal bovenbeschreven onderzoek uitvoeren. Bovendien
zal hij het Selvik-meetsysteem beheren, hardware zowel als software, de benodigde know-how in samenwerking met Selvik opbouwen
en zonodig onderdelen of computerprogramma' s ·ontwikkelen. Andere
onderzoeke~s van de afdeling Orthopaedie, die van het Selvik-sys-

teem gebruik willen maken, zal hij assistentie verlenen.
Hij zal contacten onderhouden met de vakgroep Techn.

~1echanica

van de THE, de afd. Anatomie van de RUL en de afd. Orthopaedie
van de RULg (waar eveneens in samenwerking met

d~

THE een onder-

zoek naar het mechanisch functioneren van de knie gaat starten).
Indien mogelijk mag hij een klein gedeelte van zijn tijd besteden
aan biomechanica-onderwerpen naar eigen keuze en kan hij assistentie verlenen bij het verzorgen van biomechanica-cursussen •
•

Tijdsplanning:
11" 12 - 1978; 1 - 1979: Bestuderen vax: het Selvik meetsysteem en

kinematica; stage in Lund, Zweden (Univ. Lund, lab. Anatomie, dr.
Selvik).
2, 3 - 1979: Stage vakgroep Techn. Mechanica, THE; bestudering van

het kniemodel van Wismans.

-

._-.........

"

"

'
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In

dez~

eerste 3 maa ,den tevens concipieren van een meetopstelling

en algemene voorbereiding op hetverdere onderzoek. Oak in een

..

~

vroegtijdig stadium beslissingen nemen'over te ontwikkelen of
aan te schaffen onderdelen of apparatuur (b.v. coordinatenmeettafel). Voor de stage in Zweden moet de wet. med. inzicht hebben
in de stand van zaken van onderzoeken binnen de afd. Orthopaedie,
waarbij het Selviksysteem gebruikt wordt:
4, 5 - 1979: Ontwikkeling

.

.

m~etopstelling;

voorbereiding experimenten.

6, 7, 8 - 1979: Experimenten met enkele kadaver-knieen, inclusief
uitlverking v"'( de resultaten.
9, 10 - 1979: Voortgangs-rapport; gedetailleerde beschrijving van
verdere onderzoek.
1979/1980: Vergelijking tussen experimentele en analytische resultaten, inclusief de

da~rvoor

•

te verrichten metingen. Vervolmaking

van het Selvik-meetsysteem in

~ijmegen.

Voortgangsreportage en

verlengings-aanvrage subsidie.
1980/1981: Parameter-variaties, jn aansluiting'op orthopaedische
probleemstelling. Evaluatie van de rol van onderdelen van de knie
in het kinematisch functioneren.
1981/1982: Aironding en bewerking van een proefschrift.
Algemeen: De status van de wet. med. is binnen de afd. Orthopaedie

•

vergelijkbaar met die van de assistenten.

-~

....

..

•
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De bruikbaarheid van voetreaktiekrachten
Een onderzoek aan de interfaculteit Lichamelijke Opvoeding aan de
VU Amsterdam.
dr. R.H. Rozendal
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De vakgroep funktionele anatomie van de interfaculteit lichamelijke
opvoeding houdt zich vanaf 1975 ondermeer bazig met aen onderzoek naar de
bruikbaarheid van voetreaktiekrachten t.b.v. de revalidatia van de gang.
Bij dit onderzoek is aanvankelijk vooral aandacht besteed aan de krachten
in het vlak van voortbewaging. t.w. de voor-achterwaartse Kracht. F • en de
x
vertikale kracht. F . Voor de presentatie wordt gebruik gemaakt van vektordynaz

mogrammen. Hierbij wordt gedurende een standfase F

z

uitgezet tegen F

x

Cfig. 1).

fig. 1

Om ts kunnen bepalen waarin en in hoaverre het vektordynamogram van een
patient afwijkt van dat van gezonde ppn is er een onderzoek uitgevoerd bij
Ben groep ppn in de lesftijd van 20 tot 30 jaar. Oit onderzoek heeft de

~

volgende resulatten opgeleverd:
ieder individu heeft een eigan karakteristiek

voetreakt1~krachtenpatroon. De

interindividuele spreiding is daardoor vrij groot (ad

~

5% van de grootte van

de Kracht). Het reaktiekrachtenpatroon per individu is goed reproduceerbaar .
• de invloed van massa en lichaamslengte is niet meer aantoonbaar Cverdwijnt
in genoemde spreiding) als de krachten gedeeld worden door het lichaamsgewicht.
. de gangsnelheid heeft een grote invloed op met name de grootte van de voetreaktiekrachten. Per individu is hat verband tussen reaktiekracht en gangsnelheid opmerkelijk lineair CO.9S(r<O.99).
de stapgrootte beinvloedt met name de richting van de voetreaktiekrachten:
bij gratere stappen wordt F

x

groter t.o.v. F .
z

Dp basis van bovengenoemde resultaten kandan standaardvektordynamogrammen
gekonstrueerd worden waarmee patienten Cuit dezelfde leeftijdsgroep) met gegeven
massa en lichaamslengte en bij gegeven gangsnelheid en stapgrootte vergeleken
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Kunnen worden. Zo l'llerd in 1977 ge.start met een onderzoek near de vekto:r-dyna
mogrammen van patienten die geopereerd waren aan een meniscwslesie.
Naast onderzoek near het al dan niet optreden van verschillen in de
van de krachten bij

pati~nten

gl'l){]tte

in vergelijking met gezonde ppn. wordt oak veel

aandacht besteed aan de interprJatie van de gemeten krachten. Getracht wordt om
bepaalde kenmerken in het krachtenpatroon in verband te brengen met met name
bewegingen in het enkel- en kniegewricht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
mathematische modellen van de onderste extremiteiten. Verder is voor enkele
ppn de ktnatische en de potentiale energie van het lichaamszwaartepunt berekend
schrede en in verband gebracht met de voetreaktiekrachten. de knie-

gsdure:'<i2 sen

flexiehoek en met literatuurgegevens omtrent de spierwerking bij de gang.
Een en

~nder

heeft galeid tot de volgende resultaten en hypothes8n:

• de ','emil van het eerste deel van het vektordynamogram (A-S-C in fig.1) wordt
oepaslJ door
be~6ald

GS

manier waarop de voet wordt neergezet: de ligging van A wordt

deer de snelheid en de richting van de voet bij hielkontaktJ die van

8 en C door hat neerkomen van de voorvoet. Bij de onderzochte patianten bleek

het

ver~inder9n

gaven dat

of ontbreken van piek B voor te komen bij patienten die aan-

pijn hadden •

48

• gedurende de standfase vertoont de knieflexie het in fig. 2 aangegeven patroon.
Uit allerlei dxperimenten is gebleken dat het verloop van F in de eerste helft
z
van de standfase (O-E) voornamelijk wordt bepaald door deze knieflexie. Als
iemand met een volkomen stijve knie over de force plates loopt dan is er geen
of bijna geen Z-dal (verschil tussen 0 en EJ.
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fig. 2: -------- F
z
-------- flex1e-extensie curve van
de knie
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Om hier wat meer informatie over te verkrijgen z1jn de voetreaktiekrachten
oak berekend door simulatie aan de hand van eenvoudige modellen. Hiervoor
zijn de volgende 2 modellen gehanteerd:
1. een geheel st1jf lichaam dat rand het enkelgewricht roteert
2. 88n model waarbij het been wordt opgevat als een stijve stang die roteert
rand de enkel, waarbij op deze stang een massa drukt

s ~~ .
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In beida modelJen war uitgegaan van een bepaalde beg1nanelheid en een passieve rotatie tuseen de bipedaalfasen. De uitkomst van beide modellen vertoonde een beeld wat min of maer over8enkomt met dat van iemand met een
stijve of gespalkte knie: geen Z-dal
• de knieflexie tijdens de standfase is van groet belang voor de energieuitwisseling tijdene de gang: gedurende de excentrische contractie van de
kniestrekkers wordt energie opgeslagen in de serie elastische komponent

van de spier. Deze energie komt gedurende de concentr1sche contractie weer
aan het gangproces ten goede.
Om een indruk te kr1jgen vEIn de informatie die bij de huidige stand van
het onderzoek uit een vektordynamogram gehaa1d kan worden staan in fig. 3
de vektordynamogrammen van een patient 2 weken voor. 2 weken

na~

4 weken na

en 10 weken na de operatie. Vergelijken we hat vektordynamogram 2 weken voor
de operatie met dat 2 we ken na de operatie en met de b1jbehorende norm voor
gezonde ppn (fig. 1) dan Kunnen de volgende konklus1es getrokken worden:
• de knieflaxie 1s na de operatie sterK verbeterd
• het behandelde been werdt voorzichtig neergezet
• de maxima in de reaktiekrachten zijn in de remfase veor en na de operatie
te klein (0)

J

in de afzetfase (FJ zijn ze a11een na de operatia te klein.

Het niet bahandelde been bleek d1t te kompensaren (hier niet aangegeven)
• de patient neemt voor en na de operatie te Kleine stappen.
Aangenomen dat een vektordynamogram normaal 1s indien hat binnan een gebiad
ligt dat werdt begrensd door twea maal de standaarddev1at1e van het gemiddelde
en van de populat1e gezonda ppn. dan b11jken alla afwijkingen in hat vektordynamogram van deze patient 10 waken na de operatie vewrdwenen ta zijn.
fig. 3: vektordynamogrammen van een patient
2 wakan voor de operat1a
-- - ? weken na de operatia
- -- 4 weKen na de operetie
------- 10 weken na de operetie
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