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1 .  Doelstelling van het onderzoek. 

--_-- BasisErinciEg: ----- Fundamenteel onderzoek om het inzicht in het 
mechanisch gedrag van (delen van) het menselijk 

lichaam zodanig te vergroten dat a) het effect 

van ingrepen voorspelbaar wordt, b) criteria te 

formuleren zijn waaraan vervangingsmiddelen moeten 

voldoen. 

In eerste instantie wordt dit onderzoek gericht op het skelet en 

in het bijzonder op het dijbeenbot. Deze keuze is voor een groot 

deel bepaald door de specialismen, die de met ons samenwerkende 

medici beoefenen. De keuze van het clijbeenbot kwam tot stand op 

grond van de overwegingen dat het dijbeenbot: 

a. 

b. 

C. 

d. 

een belangrijk dragend element van het lichaam is 

een redelijk isoleerbare unit is 

een relatief eenvoudig deel van het skelet vormt 
regelmatig en niet probleemloos geheel of gedeeltelijk 

vervangen dient te worden 

bovendien wordt deze keuze bepaald doordat ons labora- 

torium geconfronteerd is met het onderzoek van S l o o f f ) .  

2. Hoe willen wij dit doel bereiken? 

2.1. Kritische bestudering van de aanwezige literatuur. .................... ____----------- ------------ 
Met name het gebruik van mechanische begrippen zal nauw- 

lettend moeten worden bestudeerd. 

In een aantal gevallen moeten onderzoekmethoden worden 

genegeerd wanneer: 

a. onzindelijk met mechanica-theorieën wordt omge- 

sprongen, zonder dat hiervoor herstel mogelijk is 

b. gemaakte hypothesen niet duidelijk vermeld of 
opspoorbaar zijn 

c .  de herkomst van experimentele gegevens onduidelijk 

of onjuist is. 
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Ook om na te gaan in hoeverre vervangingsmiddelen aan de 

geformuleerde criteria voldoen, zijn experimenten onver- 

mij de 1 ij k . 

3. Personele mogelijkheden. 

De werkgroep bio-mechanica bestaat momenteel uit: 

W. Brekelmans 

J. Janssen 
H. Poort 
P. van Rens 

A. Sanders 
L. Tomesen 

S. Zorge 

eindstudie studenten 

laboratoriumwerkzaamheden 

Brekelmans heeft zijn onderzoektaak in het gebied van de 
bio-mechanica geconcentreerd. 

De momenteel meewerkende studenten besteden veel meer tijd aan 

het bio-mechanica project dan gebruikelijk i s  voor eindstudie- 

projecten. Tenminste in 1971 kan op hun inzet gerekend worden. 
Verwacht kan worden dat in de loop van '71 en ' 72  andere studenten 

hun plaats in zullen nemen. 

Y" 7- 0 L L L . L  c n n l  ~ ~ c n n l ;  6'LLJ" ;72 m n a t  LILV...C wnurlnn " " " L Y I L L  n n r l o r v n r h t  . , L L Y I & Y V I I L I  cf T ~ T ? ~  Z.IAT.Q. megelijk- 

heden te creëren zijn om extra krachten in te zetten of om de 

deelnemende studenten mogelijkheden te verschaffen nog enige 

jaren te kunnen blijven meewerken. 

4 .  Hateriële mogelijkheden. 

In dit stadium van het onderzoek zijn nog geen grote investeringen 
nodig. Gebruik kan worden gemaakt van de in het laboratorium aan- 

wezige meetapparatuur. 

In 1971 is een bedrag van f 25.000,--voor het onderhavige project 

aangevoerd, 

Wanneer meer geld nodig is mbet getracht worden via Z.M.O. hier- 

over te kunnen beschikken. 
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5. Onderzoek dijbeenbot. 

De volgende - min of meer scheidbare - gebieden dienen in 
onderzoek genomen te worden. 

5.1. Vastleggen van de geometrie 
5.2. Materiaaleigenschappen 
5.3. Belasting 

5 . 4 .  Model op basis van elementenmethode 

5.5. Experimenten 

5.6. Onderzoek criteria 

In onderstaand schema is de samenwerking tussen deze gebieden 

weergegeven. 
r---- i 
I !A  
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5.1. Geometrie (Brekelmans, van Rens). 

Onderscheid wordt gemaakt tussen methoden ter bepaling van 

a. de buitengeometrie 

b. de binnengeometrie 

Intensieve medewerking wordt gegeven door lector Koning 

("lengtemeting") en de onder hem resorterende meetkamer. 

De volgende stadia worden onderscheiden: 

a. ontwikkelen van een betrouwbare, snelle methode. 

Automatische meetapparatuur zal hiervoor ontwikkeld 

moeten worden. 

Een niet-destructieve meetmethode voor de binnen- 

geometrie wordt gezocht via rktgenioto's. 

b. verwerven van experimentele gegevens. 

c. comprimeren van geometrische gegevens, ten einde met 

zo weinig mogelijk parameters een zo goed mogelijke 

geometrische karakterisering van een bot te geven. 

Momenteel is het onder a. genoemde vooral onderwerp van studie. 

5.2. Materiaaleigenschappen --------_-- -- 
Het Is nog niet duidelijk op weike wijze te werk gegaan dient 
te woroen. 

Gedacht kan worden aan een continu model met inhomogene, 

anisotrope, elastische eigenschappen. 

In een andere opzet wordt het bot opgevat als "verstevigd 

materiaal": een groot aantal botbalkjes in een substantie, 

die zelf nauwelijks krachten opneemt. 

Uitgebreide studie van de botstructuur is de eerste 

activiteit op dit gebied (van Rens e.a.). 

Anticiperend op de genoemde modellen wordt gezocht naar 

geschikte meetapparatuur om van zeer Kleine proeistaaijes 

de elastische eigenschappen te bepalen (Zorge). 

Zo mogelijk moet het meetprocédé snel uitvoerbaar zijn. 
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Inzicht moet verkregen worden in de samenhang tussen 

materiaaleigenschappen en externe parameters zoals 

temperatuur en vochtigheid. 

De relaties tussen de eigenschappen van levend en dood 

bot moeten worden opgespoord. Naar alle waarschijnlijkheid 

zullen de materiaaleigenschappen van levend bot slechts 

indirect gemeten kunnen worden. Een tamelijk grote compli- 

catie! 

5.3. _-__----- Belasting (Tomesen, Poort en Sanders). 

Een goed inzicht in het krachtenspel bij belasting van het 
skelet zal noodzakelijk zijn, o.a. om literatuurgegevens 

op hun waarde te kunnen beoordelen. 

Een computerprogramma met (voorlopig nog) beperkte mogelijk- 

heden is hiertoe ontwikkeld. 

Tenminste een grof model van de spierwerking is noodzakelijk. 
Bestudering van delen der anatomie is noodzakelijk. 

In eerste instantie zal aan statische belastingssituaties 

aandacht worden besteed. 

5 . 4 .  Model op basis van elementenmethode (Brekelmans, Poort). 

Een 2-dimensionaal model (homogeen, isotroop) is gereed. 

verscheidene resuitater, z i j n  bereikt. 

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

77 

De werkwijze om 3-dimensionale constructies met anisotropie 

te analyseren is in ontwikkeling. 

Met min o f  meer fictieve invoergegevens zal worden 

geëxcerceerd om ervaring op te doen. 

5.5. Experimenten -- __-----__ (Zorge e.a.). 

Het is duidelijk geworden dat ten behoeve van de geometrie 

en de materiaaleigenschappen uitgebreide experimenten nood- 

zakelijk zijn. 

Begonnen zal worden met een uitvoerige experimentele bepaling 

van de rektoestand in een bot (m.b.v. rekstrookjes). Voor een 

onderzoek naar de waarde van een model is dit noodzakelijk. 
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Het nabootsen van de krachtinleiding door een spier moet 

worden gerealiseerd. 

Veel aandacht moet worden besteed aan eventuele niet- 

lineaire verschijnselen. 

Gedacht wordt aan een onderzoek aan tenminste 5 botten. 

Nagegaan moet worden welke metingen in vivo uitvoerbaar 

zijn. 

Ten behoeve van de (globale) krachtwerking in het skelet 

zou het beschikbaar zijn van een force-plate zeker ver- 
diepend werken. 

5.6. Criteria -------- 
Uiteindelijk zullen criteria aanwezig moeten zijn met 

betrekking tot sterkte, stijfheid, stabiliteit en be- 

weeglij kheid. 

Op dit gebied is nog niet gewerkt. 

Mogelijk biedt de analyse van "case studies" enig soulaas. 


