
 

Biomechanische aspecten van het enkelgewricht : een
literatuurverkenning
Citation for published version (APA):
Huiskes, H. W. J. (1979). Biomechanische aspecten van het enkelgewricht : een literatuurverkenning.
Geneeskunde en Sport, 15-20.

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: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/72ab27f9-3424-4953-b17d-b3ca8d85f8bd


Biomechanische aspecten 
van het enkelgewricht 
Een literatuurverkenning 

De in/eider, R. Huiskes, is werk
zaam aan het /aboratorium voor 
Experimente/e Orthopaedie van 
de Orthopaedische Universiteits
kliniek van het St. Radboud Zie
kenhuis te Nijmegen. 

Reeds uit een vluchtige verkenning van de 
betreffende literatuur krijgt men de indruk, 
dat kennis over de biomechanische aspec
ten van het enkelgewricht schaars is. 
Vooral als men deze kennis vergelijkt met 
die van het heup- of kniegewricht. Dit is 
begrijpelijk als men bedenkt dat het 
biomechanica-onderzoek van de laatste 
twee gewrichten vooral een grote vlucht 
heeft genomen door de ontwikkeling van 
de endoprothese, dus gemotiveerd door 
een duidelijke orthopedische behoefte. 
Hoewel hiervoor nog geen afdoende ver
klaring gevonden is, blijkt dat artrose en 
reumatoide arthritis in het enkelgewricht 
in vergelijking met andere gewrichten ta
melijk weinig voorkomt, terwijl bovendien 
een arthrodese van het enkelgewricht tot 
veel minder functieverlies leidt dan de
zelfde ingreep in bijvoorbeeld het heup- of 
kniegewricht. Een en ander heeft tot ge
volg gehad, dat de behoefte aan enkel ar
troplastieken tot heden gering was. Zo be
slaat in het onlangs verschenen lijvig werk 
"Human Joints and their Artificial Repla
ce~ent" (Walker, 1977), het enkelge
wrlcht slechts anderhalve pagina. 
Gezien de goede resultaten van ge
wrichtsartroplastieken in het algemeen 
enerzijds en een groeiend besef van het 
belang van een goede functie van een in
dividueel onderdeel van de kinematische 
gewrichtsketen voor het functioneren van 
de totale keten (Huson, 1973) anderzijds, 
zal ongetwijfeld de belangstelling voor 
kunstmatige enkelgewrichten, en dus ook 
voor de biomechanische aspecten, toene
men. 

De meest voorkomende aandoeningen 
van het enkelgewricht zijn van trauma
tische aard. Vele diagnose- en behande
lingsmethoden, conservatief zowel als in
vasief, worden toegepast voor diverse let
sels. Gezien de rol die fenomenen als be
weging, krachtsoverdracht en stabiliteit 
hierbij spelen, lijkt het voor de hand te lig
gen dat de biomechanica in de ontwikke
ling van de methoden een bijdrage kan 
leveren. 
Tot slot zij vermeld dat niet aileen ten aan
zien van directe vraagstellingen uit de 

orthopedie, maar vooral ook in funda
menteel functioneel anatomisch onder
zoek de gewrichts-biomechanica, door zijn 
specialistische kwantitatieve technieken, 
een belangrijke rol speelt (Brouwer en 
Huiskes, 1978). 
In het volgende zal in kort bestek een glo
baal overzicht worden gegeven met be
trekking tot hetgeen in de literatuur over 
biomechanische aspecten van het enkel
gewricht geschreven werd. Men dient 
hierbij te bedenken, dat de biomechanica 
een interdisciplinaire wetenschap is, het
geen ook in dit artikel tot uitdrukking 
komt. Zo wordt enerzijds een, voor vele le
zers overbodige, korte beschrijving van de 
anatomie gegeven en zo worden ander
zijds een aantal, voor vele lezers waar
schijnlijk onbekende, begrippen uit de me
chanica gerntroduceerd. 

ANATOMIE 

Het enkelgewricht is de articulatie tussen 
het distale tibia-fibula complex enerzijds 
en de talus anderzijds (figuren 1 en 2). Ti
bia en fibula vormen te zamen de mortise, 
waarin de talus articuleert. Aan laterale en 
mediale zijde wordt de mortise begrensd 
door respectievelijk de fibulaire en de ti
biale malleolus, die articuleren met res
pectievelijk het latera Ie en het mediale 
tal aire facet. 
Aan de bovenzijde wordt de mortise be
grensd door het tibiale trochlea facet, dat 
articuleert met het talaire trochlea facet. 
De conformiteit van de gewrichtsvlakken 
is tamelijk groot. De trochlea facetten Jij-
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Figuur 1. Botstukken en gewrichtsvlakken 
van de enkel. 1. Fibula; 2. Tibia; 3. Laterale 
(fibulaire) Malleolus; 4. Mediale (Tibiale) 
Malleolus; 5. Laterale Facet,' 6. Mediale 
Facet; 7. Tibiale trochlea Facet; 8. Laterale 
Talus Facet,' 9. Mediale Talus Facet,' 10. 
Talaire trochlea Facet; 11. Talus; 12. Navi
culaire talus Facet. (naar: Kapandji, 1974). 
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Figuur 2. Frontale en sagitta Ie doorsnede,' 
laterale (L), media Ie (M), posterieure (P) en 
anterieure (A) zljden aangegeven. De enkel
beweging beschreven met eel! plantaireflexie 
(PF) en een dorsale flexie (DF). (betekenis 
geta/len als in figuur 1). (naar Kapandji, 
1974). 

ken bij benadering cilindervormig, De late
rale en mediale facetten veri open niet ge
heel evenwijdig. In boven-aanzicht heb
ben de trochlea facetten een enigszins 
wigvormig verloop, zodat de breedte aan 
de achterzijde wat kleiner is dan aan de 
voorzijde. 
Fibula en tibia zijn verbonden door het li
gamentum interosseus en distaal, evenals 
proximaal, door de lig. tibio-fibulare post. 
en ant. Tibia en fibula maken distaal con
tact in de tibio-fibulare syndesmose. De Ii
gamenteuze verbindingen staan een ge
ringe beweeglijkheid van fibula ten op
zichte va n tibi a toe. 
Op de talus hechten geen spieren aan; via 
de subtalaire gewrichten articuleert het 
botstuk distaalwaarts met de calcaneus en 
aan de voorzijde met het os naviculare'. 
De laterale en mediale collaterale liga
mentgroepen zijn van het enkelgewricht 
de belangrijkste (figuur 3). De mediale 
groep bestaat uit het lig. deltoideum, met 
een oppervlakkige vezellaag en twee die
per gelegen vezelstructuren, de pars tibio
talare ant. en post. De laterale groep be
staat uit het lig. talofibulare post., het lig. 
calcaneofibulare, vaak de achterste enkel
band genoemd, en het Jig. talofibulare an
terius, vaak aangeduid als voorste enkel
band (De Vogel, 1970; Inman, 1977). 

KINEMATICA 

De kinematica is de wetenschap die zich 
bezighoudt met het bestuderen en mathe
matisch beschrijven van de beweging van 
punten of lichamen ten opzichte van el
~aar, zonder de oorzaak van die beweging 
In aanmerking te nemen. Wijd verbreid is 
de mening, dat de enkel-gewrichtsvlakken 
bij goede benadering beschouwd mogen 
worden als delen van cilinders, waardoor 
de flexiebeweging plaats vindt rond een 
vaste as, die loodrecht op het sagittale 
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Figuur 3. De collaterale enkelbanden. 13. 
Calcaneus; 14. Naviculare; 15. Voorste 
tibiofibulaire band; 16. Lig. talo-fibulaire 
ant.; 17. Lig. calcaneofibulaire; 18. Lig. 
talo-fibulaire post.; 19. Lig. deltoideum 
(oppervlakkig); 20. Pars tibiotalare ant.: 21. 
Pars. tibiotalare post. (andere nummers zo
als in de figuren 1 en 2). (naar Kapandji, 
1974). 

vlak, evenwijdig aan de trochlea facetten 
verloopt (onder anderen Kapandji, 1974). 
Steindler (1952) meent bijvoorbeeld dat 
de (vaste) enkelas aileen na traumata een 
schuin verloop kan krijgen, 
In de vorige eeuw echter wezen onder
zoekers er reeds op dat de feitelijke vorm 
van de gewrichtsvlakken niet met cilinders 
kan worden beschreven (onder anderen 
Goodsir, 1868), Testut en Latarjet (1948) 
meenden dat een vaste, horizontale as, 
gezien de anatomie van de gewrichtsvlak
ken, onwaarschijnlijk zou zijn, Barnett en 
Napier (1952) bestudeerden de vormen 
van de mediale en de laterale trochlea ran
den geprojecteerd in het sagitta Ie vlak. Zij 
von den dat de laterale rand bij zeer goede 
benadering met een cirkel kan worden be
schreven; aan de mediale zijde bleken 
hiervoor twee cirkels en een overgangs
kromme nodig (dus min of meer een el
lipsvorm). Zij concludeerden op grond van 
deze metingen, dat er twee assen moeten 
zijn, een plantaire en een dorsale flexieas. 
Hicks (1953) verrichtte bewegings
studies aan kadavermateriaal. Met een 
"trial and error" procedure trachtte hij sta
len pennen op zodanige wijze in de bot
stukken te positioneren, dat ze bij flexie 
niet bewogen; was deze positie gevonden, 
hetgeen met eenvoudige visuele interpre
tatie werd geconstateerd, dan viel de pen 
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samen met de draaiingsas. U it deze me
tingen concludeerde ook hij dat er voor 
plantaire flexie en dorsale flexie twee ver
schillende assen zijn. 
De Vogel (1970) geeft een zeer gede
tailleerde beschrijving van de anatomie 
van de gewrichtsvlakken en komt op 
grond daarvan tot een gecompliceerde be
weging, die volgens hem in het geheel 
niet met rotatie-assen te beschrijven is. 
Hij meent echter wei dat de door hem ge
von den rotaties in het frontale vlak en het 
horizontale vlak gekoppeld zijn aan de 
flexiebeweging. Dit betekent dan toch 
weer dat de beweging een graad van vrij
heid heeft, of met andere woorden 
Mmduidig is en zo'n beweging kan altijd 
met een eventueel zich verplaatsende 
rota tie-as beschreven worden. 
Sammarco, Burstein en Frankel (1973) 
meten instantane rotatiepunten op la
terale rontgenopnamen van het gewricht 
in verschillende standen. Zij gebruiken 
hierbij de constructie van Rouleaux (fi
guur 4). Deze methode is al vaker voor ge
wrichtskinematica ongeschikt gebleken. 
Nog afgezien van zijn onnauwkeurigheid, 
kan de beweging niet met instantane rota
tiepunten beschreven worden, hoogstens, 
zoals hierboven al aangegeven, met in
stantane rotatie-assen; aileen als deze as
sen steeds loodrecht op het vlak van de 
rontgenplaat zouden verlopen, is een be
schrijving met instantane rotatie punten 
mogelijk; dit is echter niet te verwachten. 
Inman (1977) komt na uitgebreide ana
tomische studies tot de conclusie dat de 
trochlea facetten op te vatten zijn als de
len van een kegeloppervlak (figuur 5), een 
gedachte die ook reeds door Goodsir 
(1968) gerapporteerd werd. De mediale 
snede zou dan niet helemaal loodrecht op 

Figuur 4. De constructie van Rouleaux voor 
het enkelgewricht als voorbeeld. Twee punten 
(I en 2) van de tibia, verplaatsen zich /laar 
positie l' en 2', tijdens dorsaalfiexie. Posities 
1 en I', 2 en 2' worden verbonden; het inslall
lane rotatiepunt (ICR) voor deze beweging 
wordt gevonden op het snijpunt van beide 
middelloodlijnen. De j1exie-hoek is hierbij, 
om illustratieve redenen, tamelijk grool ge
kozen (zie verder de tekst). 

de as getroffen zijn, wat de ellipsvormige 
mediale trochlea rand verklaart. Gezien 
ook de grote mate van conformiteit tussen 
de trochlea facetten, zou dan de beweging 
moeten plaatsvinden rond een vaste as, 
die samenvalt met de kegel as. Deze as 
lOU dan niet evenwijdig aan de gewrichts
vlakken, dus in het frontale vlak schuin, 
moeten verlopen. ry1et kadaver bewe
gingsstudies meet Inman ook die as, 
door aan beide zijden van het gewricht 
visueel punten met minimale beweging 
te zoeken; de verbindingslijn van die pun
ten is dan de rotatie-as. Hij concludeert 
dat in 80 pct van de gevallen de rotatie
as bij benadering een vaste is, dat deze 
schuin in het frontale en in het horizonta
Ie vlak verloopt, overeenkomstig de 
reeds genoemde kegel-as, bij benadering 
door de beide distale malleoli punten (fi
guur 6). Hoe nauwkeurig deze benadering 
in die 80 pct der gevallen is, spreekt hij 
overigens niet uit. 
Hoewel nog wei het een en ander valt aan 
te merken op de meetnauwkeurigheid van 
en de conclusies uit Inmans experimen
ten, zijn deze waarschijnlijk in de tot op 
heden verschenen literatuur de meest be
trouwbare. 
Uitstekende mogelijkheden om nauw
keurige kwantitatieve gegevens te ver
krijgen over gewrichtskinematica, wor
den geboden door de stereo-rontgen
fotogrammetrie (van Dijk, Selvik en Huis
kes, 1978), een principe waarop Selvik 
(1974) een praktisch zeer bruikbaar meet
systeem baseerde. Een vergelijkbare me
thode werd toegepast door van Langelaan 
(1978) voor experimenten met betrekking 
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Figuur 5. Inman (1977) concludeerde uit ex
perimenten ciat het lalaire trochlea-facet bij 
benadering beschreven kan worden door een 
deel van een kegel oppervlak. De as van de 
kegel is dan tevens de rotalie-as. Hetzel/de 
vond hij vaal' het tibiale trochlea/acet. 

tot de kinematica van het enkelgewricht. 
De resultaten van deze experimenten wer
den nag niet gepubliceerd, maar zullen 
ongetwijfeld een belangrijke bijdrage le
veren aan het inzicht in het kinematisch 
gedrag van de enkel. 

SUBTALAIRE BEWEGING 

~eeds bij een oppervlakkige inspectie van 
de beweeglijkheid van'de voet valt op hoe 
zeer de enkelbeweging en de subtalaire 
beweging samenspelen. Het fysiologisch 
belang van dit samenspel werd reeds door 
velen benadrukt (onder anderen Huson, 
1961; Inman, 1977), echter toch vaak 
veronachtzaamd. Het ontbreken van spier
aanhechtingen aan de talus en de aanwe
zigheid van biarticulaire ligamenten wijzen 
erop, dat niet aileen fysiologisch, maar 
oak fundamenteel mechanisch de interac
tie tussen beide gewrichtscomplexen van 
belang is. Volgens Inman (1977) is ook de 
subtalaire beweging, die van talus ten op
zichte van calcaneus, bij benadering te be
schrijven met een vaste (schroevings) -as 

Figuur 6. Gemiddelde positie van de enkel
rota lie-as in/rontale en horizon tale vlakken, 
zoals gemeten door Inman (1977); eveneens 
is het spreidingsgebied aangegeven, waar
binnen aile in aanmerking genomen metin
gen vielen. In 20 pet van de gevallen achtle 
Inman het beschrijven van de beweging met 
een vaste as niet mogelijk. 
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Figuur 7. De enkel-as (EA) en de subtalaire 
as (SA) in een horizontaal vlak; dorsaal- en 
plantair jlexie, pronatie en supinatie zijn 
aangegeven. De pijlen geven bewegingsmoge
lijkheden rond de assen van tibia ten opzich
te van de voet (en vice versa) aan; comb ina
ties van rotaties rond beide assen leiden tot 
vrijwel universele bewegingsmoge/ijkheden. 

(figuur 7); in de figuur is dan aangegeven 
hoe beide gewrichtscomplexen te zamen 
de voet bijna universele bewegingsmo
gelijkheid geven. Wright, Desai en Hen
derson (1964) maten het verband tussen 
enkel- en subtalaire rotatie tijdens een 
aantal functies (figuur 8); uit deze metin
gen voigt nog eens duidelijk het belang 
van de subtalaire rotatie. Met deze om
standigheden dient terdege rekening ge
houden te worden bij orthopedische in
grepen, zoals subtalaire arthrodesen en 
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Figuur 8. Rolaties rond de enkel-as en de 
subtalaire-as tijdens gewooll lopen (naar: 
Wright et al., 1964). Dorsaa/ flexie en supi
naUe positiej, p/antair flexie en pronalie 
negatiej De standjase (st.ph.) is aangegeven. 

enkelbandplastieken. 

BELASTING ENKELGEWRICHT 

Tot op heden is er geen methode bekend 
am de belasting van gewrichten rechts
streeks te meten. Afgezien van metingen 
van de belasting in kunstmatige gewrich
ten, door het aanbrengen van krachttrans
ducers, is het aileen mogelijk om uitwen-

Figuur 9. Meten van krachten op de voetzool 
mel een 'jorce plate'. Krachten in vertieale 
(Fl' voor-aehterwaartse (Fa~ en zijdelingse 
(F J richting worden geregistreerd,' ook hel 
aangrijpingspunl van de krachlen op de voet
zool en het moment van de /oopcyclus wor
den gemeten. De slandj'ase bes/aal ongeveer 
65 pet van de totale eye/us. 
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dige belastingen te meten en dan met be
paalde veronderstellingen en vereenvoudi
gingen gewrichtsbelastingen te bereke
nen. 
Zo wordt bijvoorbeeld de belasting uit
geoefend op de voet tijdens de standfase 
van de loop-beweging gemeten door ge
bruik te maken van zogenaamde force pla
tes (figuur 9). Deze worden in de vloer 
"verstopt" en in de ophangpunten wordt 
de belasting op de plaat gemeten, op zo
danige wijze, dat de krachten op de voet 
uitgeoefend, in verticale, AP en laterale 
richting, alsmede het aangrijpingspunt van 
de krachten, op elk moment van de stand
fase geregistreerd worden. Dergelijke 
force plate studies werden door vele on
derzoekers uitgevoerd, voor tal van we
tenschappelijke probleemstellingen, maar 
ook routinematig, voor evaluatie van het 
loopgedrag van patienten. De maximale 
verticale belasting op de voet bedraagt tij
dens gewoon lopen ongeveer sen ~ ander
half maal het lichaamsgewicht, maar kan 
tijdens trap af lop en of sportbeoefening 
twee ~ 2,5 maal het lichaamsgewicht zijn. 
Figuur 10 geeft een voorbeeld van resulta
ten vaneen "force plate" studie (Eberhart 
et ai, 1947). 
Om uit deze gegevens de enkelbelasting 
te kunnen berekenen, wordt gebruik ge
maakt van anatomische gegevens, verkre
gen uit rontgenopnamen, en worden 

JAC~ 
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"l "0, L'"'! ~- I 
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-01 ~ : 
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Figuur 10. Voorbeeld van resultaten van 
'jorce plate' metingen (uitgezet in kracht 
per eenheid lichaamsgewicht) tijdells de 
stalld/ase (naar: Eberhart et al., 1947). 
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Figuur 11. Voorbeeld van een krachlell-dia
gram, opgemaakt aan de hand van een late
rale rontgenopname, op een bepaald moment 
van de standjase. FI' en Fa, en Faap (gewrichts
belasting) wordell berekend (zie lekst; naar: 
Walker, 1977). 

evenwichtsvoorwaarden toegepast. In de 
tot op heden gepubliceerde studies (onder 
anderen Weber, 1966; Brewster, Chao 
and Stauffer, 1974; Walker, 1977) wordt 
voor deze berekeningen verregaand ge
schematiseerd, zoals de veronderstelling 
dat aile krachten in een vlak liggen en dat, 
afhankelijk van het moment in de stand
fase, slechts sen spier of spiergroep (de 
achiliespeesspieren, de post-tibiale of pre
tibiale groepen) actief is. Figuur 11 geeft 
een typisch voorbeeld van een krachten
diagram op een gegeven moment van de 
stand-fase. De vloerreactie krachten in 
verticale (Fv) en voor-achterwaartse 
(Fap)richting zijn bekend. Tevens zijn 
werklijn en aangrijpingspunt van de achil
lespeesbelasting (Ftl. alsmede de afstan
den van de krachtlijnen tot de gewrichtsas 
(a, b en c) van de rontgenopname op te 
meten. Er wordt verondersteld dat er ver
der geen krachten door spieren of liga
menten op de voet uitgeoefend worden. 
De onbekende krachten in de achilles
pees (Ft) en op het enkelgewricht in de 
tibia-as richting (Fav) en in de voor
achterwaartse richting (Faap), kunnen nu 
berekend worden uit de drie evenwichts
voorwaarden voor dit (vlakke) systeem: 
• som van de momenten rond de ge
wrichts-as is gelijk nul: Ft.a = Fv.b + 
Fap.C, hieruit voigt direct Ft ; 
• som van de krachten in x-richting is ge
lijk nul; 
• som van de krachten in y-richting is ge
lijk nul. 
Door aile krachten in x- en y-richting te 
ontbinden, volgen uit de laatste twee 

KRACHTI L.G --------~ 

Figuur 12. R esultaten van uit metingen bere
kende achillespees (F) en gewrichtsbelaslin
gen (Fa, en Faa) voor de gehele standfase,' 
uitgezet per eenheid van lichaamsgewicht 
(naar: Brewster et al., 1974). 

voorwaarden Favell Faap. Door deze be
rekening v~~r meerdere tijdstippen van de 
standfase uit te voeren, volgen het verloop 
van de grootte van achillespeesbelasting 
en enkelbelasting gedurende de standfase 
(figuur 12, Brewster et al 1974). 
Zo komt men tot piekwaarden voor de 
enkel-belasting van 4,5 a vijf maal het Ii
chaamsgewicht tijdens normaal lopen en 
zelfs tot zeven a acht maal het lichaams
gewicht tijdens traplopen en sportbeoefe-

t-e axis 
V/ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

'I ()....;" 
V~{-fl 
ti-t ~ l.I 

axis l \ 
~ ~V 

a/b=c'/b' 

Figuur 13. Enkel-rotatie-as, subtalaire rota
tie-as en aangrijpingspunlen van de achilles
pees-belasting (F;) en de zool betasting (F) 
in een horizontaat vlak. Bij verwaar!ozlng 
van andere belastingsgrootheden, zal hef mo
menten-evenwicht rond de enkele-as moelell 
geidel!, zodat: F(a = F"b, evenals inflgullr 11. 
Echler ten opzichte van de sublalaire as 
moet dan ook gelden: F(a' = F,.b', 



ning. Op deze berekeningsmethode is ech
ter vee I aan te merken. Zo bevinden zich in 
de vaet vele gewrichten en zou men bij
voorbeeld ook de subtalaire as in de bere
kening betrekken (figuur 13), dan voigt di
rect dat de krachten nog aan meerdere 
evenwichtsvoorwaarden moeten valdoen. 
In dit evenwicht zul/en dan ongetwijfeld 
ook de spieren van de pre- en posttibiale 
groepen deelnemen (figuur 14), die ten 
slotte ook de afwikkeling van de voet 
mede verzorgen. 
Concluderend kan gesteld worden dat 
over de werkelijke belasting van de enkel 
nog slechts zeer weinig bekend is. De tot 
op heden uitgevoerde berekeningen die
nen, gezien de onrealistische veron
derstel/ingen, voorzichtig ge'interpreteerd 
te warden. De resultaten wijzen erop dat 
de enkelbelasting waarschijnlijk groter is 
dan wei eens aangenomen wordt, zodat 
het relatief weinig voorkomen van artrose 
in de enkel niet verklaard kan worden uit 
een relatief lage fysiologische belasting. 

STABILITEIT ENKELGEWRICHT 

De passieve stabiliteit van een gewricht 
wordt geleverd door zijn gewrichtsvlak-

\ 
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2 

Figuur 14. Verschillende uitwendige voetbe
lastingen (exclusirif enkelgewrichtsbelasting) 
in een horizonlaal vlak. Ongetwiffeld spelen 
niet aileen de voetzoolbelasting (1) en de 
achillespeesbelasting (2) een 1'01 in het me
chanische regelmechanisme. maar ook de be
lasting door de pezen van de posttibiale (3 
tot en met 7) en de pretibiale (8 tot en mel 
10) spiergroepen. 
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Figuur 15. Kracht (F)-verplaatsings (tl l) 
karakteristieken van tweefictieve ligamenten 
(J en 2). 

ken en zijn ligamenten. Ligamenten zul
len enerzijds beweging in een bepaalde 
richting moeten toelaten en anderzijds 
in een andere richting stabiliteit moeten 
leveren. Gezien de conformiteit van de ge
wrichtsvlakken is het niet te verwachten 
dat enkel/igamenten tot functie hebben de 
gewrichtsbeweging te geleiden, zoals bij
voorbeeld de kruisbanden in het kniege
wricht. Van belang voor het functioneren 
van een ligament zijn zijn stijfheid, zijn 
verloop ten opzichte van het gewricht en 
zijn aangrijpingspunten. Met stijfheid van 
een ligament wordt bedoeld het verband 
tussen een aangebrachte belasting en een 
resulterende lengteverandering of vice 
versa. In figuur 15 zijn twee fictieve kracht
verplaatsingskarakteristieken gegeven. 
Onder verder gelijkblijvende omstandig
heden zal ligament 1, door zijn steilere 
karakteristiek, meer stabiliteit kunnen le
veren dan ligament 2; anderzijds zal liga
ment 2 meer beweeglijkheid toestaan. 
Bovendien is ligament 1 sterker, maar 
ligament 2 taaier.ln het algemeen hebben 
ligamenten stijfheidskarakteristieken zo
als aangegeven in figuur 15, er zijn echter 
geen experimenten in deze zin met enkel
banden bekend. 
Om het belang van de positie van een liga
ment voor de gewrichtsbeweeglijkheid te 
il/ustreren, zijn in figuur 16 schematisch 
drie verschil/ende ligamenten van een fic
tief gewricht aangegeven. Omdat liga
ment 1 een insertie heeft in de rotatie-as, 
zal deze de beweging in het geheel niet 

Igament stress 

i 
: rotation 

Figuur 16. Belang van de relatieve positie 
I'an een ligament voor de bewegingsbeper
king van een gewrichl (zie tekst). 

hinderen; ligament nr. 2 en nr. 3 zul/en 
zich, in opklimmende mate, tegen de ge
wrichtsbeweging verzetten, naarmate hun 
insertie-punten verder van de rotatie-as 
verwijderd zijn. Het belang van de pasitie 
van het ligament voor de stabiliteit van het 
gewricht wordt ge'll/ustreerd in figuur 17. 
Ook hier zijn drie verschillende col/aterale 
ligamenten schematisch aangegeven. Het 
behoeft geen betoog dat de ligamenten 1, 
2 en 3 zich in afnemende mate tegen kan
teling zullen verzetten, zodat zij ook in af
nemende mate stabiliteit kunnen leveren; 
ten eerste omdat zij in afnemende mate 
behoeven te rekken bij een gegeven mate 
van kanteling en ten tweede omdat de 
door hen uitgeoefende kracht ten opzichte 
van de kantelrichting in afnemende mate 
effectief is. 
Beziet men de col/aterale enkelbanden (fi
guur 3, pag. 16), dan blijkt dat deze zo 
goed mogelijk voldoen aan het toestaan 
van de enkel-flexie beweging, omdat bei
de groepen hun proximale aanhechting 

Ifec tlve IIg. force 

Figuur 17. Belang van de relatieve positie 
van een ligament voor de slabiliteit van een 
gewricht (zie tekst). 
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Biomechanische aspecten van het enkelgewricht 

vinden in de distale malleoli gebieden, 
waar immers de rotatieas zich ongeveer 
bevindt. Gedetailleerde beschrijvingen van 
het functionele gedrag van de enkel liga
men ten zijn gepubliceerd door De Vogel 
(1970) en Inman (1977). Beperken we 
ons hier tot de klinisch meest interes
sante, namelijk de achterste enkelband 
(Iig. calcaneo-fibulare) en de voorste en
kelband (lig. talo-fibulare anterius); in fi
guur 18 zijn deze schematisch aangege
ven. Beide laten de enkelbeweging, zoals 
gezegd, zo goed mogelijk toe. De achter
ste band dient echter, gezien zijn bi
articulaire aard, oak de subtalaire beweeg
lijkheid toe te laten; aanhechting aan de 
calcaneus in de buurt van de subtalaire 
bewegingsas (aangegeven in de figuur) is 
echter anatomisch niet mogelijk; de aan
hechting is echter wei zodanig, dat de 
band vrijwel evenwijdig aan deze as ver
loopt, zodat tach de beweeglijkheid zo 
min mogelijk gehinderd wordt. 
Ten aanzien van de stabiliteit valt uit fi
guur 18 af te leiden, het voorbeeld van fi
guur 17 in gedachten, dat de achterste 
band vooral bij dorsale flexie zijdelingse 
stabiliteit moet leveren en dat in plantaire 
flexie dit vooral de voorste band moet ver
zorgen. Het is dan ook niet verrassend dat 
bij verstuikingen, die meestal in plantaire 
flexie plaatsvinden, de voorste enkelband 
vrijwel altijd en de achterste veel minder 
vaak getraumatiseerd wordt (Inman, 
1977). 
Sij operatiet herstel van de enkelstabi
lite it na traumata, dient rekening gehou
den te worden met bovengenoemde over-

Figuur 18. Posities van voorste en achterste 
enkelbanden ten opzichte van enkel- en sub
talaire rotatie·as (zie tekst). 
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Figuur 19. Operatiej herstel van de enkel
stabiliteit volgens de Watson-Jones proce
dure. De pees van de musc. peroneus brevis, 
die zijn distale illsertie aall de vijfde meta tar
sale houdt, wordt door de fibula en de talus 
gevlochtell. 

wegingen ten aanzien van het belang van 
het verloop van de ligamenten. De metho
de vol gens Watson-Jones bijvoorbeeld 
(figuur 19), waarbij de distale fibula, via 
de pees van de peroneus brevis, verbon
den wordfmet de vijfde metatarsale, zal 
ongetwijfeld tot een beperking van de 
subtalaire beweeglijkheid aanleiding ge
ven. 

CONCLUSIE 

De lezer zal bemerkt hebben dat bio
mechanische aspecten en functioneel 
anatomische aspecten vaak moeilijk te 
scheid en zijn. Inderdaad is het niet zozeer 
naar haar objectieven - bijvoorbeeld het 
verkrijgen van fundamenteel inzicht in het 
functionele gedrag van een gewricht -
maar veeleer naar haar methoden dat de 
biomechanica zich onderscheidt: het 
kwantitatief beschrijven van fenomenen en 
het opsporen van wetmatige relaties. In deze 
zin is nag slechts weinig over het enkel
gewricht bekend. Juist kwantitatieve ken
nis is echter nodig om de mechanische 
konsekwenties van bepaalde ingrepen, 
zoals subtalaire arthrodese, interne fibula 
fixatie en bandplastieken te kunnen eva
lueren, verbeterde diagnose methoden 
voor bandletsels te kunnen ontwikkelen 
en enkel endoprothesen te kunnen ont
werpen. 
Nag vee I onderzoek zal nodig zijn al
vorens men de enkel ook biomechanisch 
gezien "onder de knieH heeft. 
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