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Samenvatting. 

Bij de Osteonics knie-endoprothese treedt na implantatie een aantal problemen op. De belangrijkste 

zijn bet los1aten van bet tibiale deel van de prothese en een lage "initie1e stabiliteit". De oorzaak 

van bet loslatingsprobleem is niet bekend. Er bestaan echter aanwijzingen dat dit gebeurd door een 

veranderde mechaniscbe toestand in bet botweefsel. Hierbij speelt bet fenomeen van botremodelle

ring een grote rol. 

Het doel van dit onderzoek is een tibiaal dee! van een knieprothese te ontwerpen. waarbij deze 

problemen verbolpen zijn. Om dit doel te bereiken zijn een aantal ontwerpeisen opgesteld. 

Rekening houdend met de problemen die optreden bij de Osteonics prothese, zijn een aantal 

nieuwe ontwerpen naar voren gekomen waarmee een 2D en 3D eindige elementen analyse 

gehouden is. Nadeel van de 2D benadering is dat de resultaten door de grove modellering slechts 

een benadering van de werkelijkheid zijn. Daarom is tevens een 3D analyse gebouden. De 

resultaten zijn aan de hand van een aantal beoordelingscriteria geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de 

ontwerpen aan de vooraf gestelde aannamen voldoen. Zo blijkt dat bij de ontwerpen met een 

vleugel onder bet tibiale plateau botremodellering optreedt. Verder is uit deze analyse naar voren 

gekomen dat randen onder bet tibiale plateau een gunstige invloed bebben op de kracbtdoorleiding 

in bet bot. Uiteindelijk is een ontwerp waarbij gebruik is gemaakt van zowel vleugels als randen 

onder bet tibiaal plateau als beste uit de analyse gekomen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan aan knie-endoprothesen, 
waarbij de Osteonics prothese centraal staat. Een knie-endoprothese wordt toegepast als kraak

beenvervangende protbese in het geval van bijvoorbeeld osteoarthritis. De Osteonics protbese 

bestaat uit drie delen: Een femorale component bestaande uit een halve cilinder van CoCr die over 

het femur wordt geschoven. een tibiaal deel dat bestaat uit een tibiaal plateau met daaronder een 

centrale steel waaraan twee vleugels zijn bevestigd (fig. 1.1). eveneens gemaakt van CoCr en een 

polyetbeen glijlager dat in de bovenkant van het tibiaal deel wordt geklemd en het loopvlak vormt 

voor de femorale component. Deze prothese wordt ongecementeerd ingebracht. De verbinding met 

het botweefsel moet tot stand komen door middel van ingroei van het botweefsel in de prothese. 

Om dit mogelijk te maken is een gedeelte van de protbese gecoat met hydroxy-apatiet dat een 
verbinding aan tan gaan met het bot [1]. 

Fig.I.I: De Osteonics prothese 

Hoewel het vervangen van het totale kniegewricht meestal succesvol is. zijn er ook gevallen 

waarbij problem en optreden met de Osteonics prothese. Het belangrijkste probleem is het loslaten 

van het tibiale deel van de protbese uit het bot zowel op lange als op korte termijn. Op korte 

termijn kan de oorzaak hiervan liggen in de geringe "initiele stabiliteit" van de prothese. De term 

initiele stabiliteit wordt in de klinische wereld gehanteerd voor de mate waarin de prothese t.o.v 

het bot verplaatst bij belasting direct postoperatief. Om botingroei mogelijk te maken mag de rela

tieve verplaatsing van de prothese t.o.v. het bot niet te groot zijn. Hoewel de oorzaak van het 

loslaten op lange termijn niet bekend is, wordt aangenomen dat een veranderde mechanische 

toestand in het bot hier mee te maken heeft. 

Vanuit deze problematiek is de volgende opdrachtomschrijving voor dit onderzoek geformuleerd: 

Ontwerp een verbeterd tibiaal deel van een knieprothese en vergelijk het originele 

ontwerp met het uiteindelijke ontwerp met behulp van een eindige elementen analyse. 

In een eerder onderzoek, uitgevoerd door B. v. Rens [2], is gekomen tot een verbeterd ontwerp; de 

Bloekeup prothese (fig. 1.2), Door de gesloten, niet-rotatie-symmetriscbe geometrie van deze 

prothese wordt aangenomen dat belastingen in anterior-posterior riehting, in mediaal-Iateraal 

richting en momenten om de as loodrecht op het tibiale plateau niet tot grote relatieve 
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verplaatsingen tussen het bot en prothese leiden. Verder wordt van dit ontwerp aangenomen dat de 
belasting meer door de randen naar het corticale bot geleid worden, hetgeen een betere benadering 
is van de natuurlijke situatie. Dit ontwerp voldoet echter niet aan alle eisen die gesteld worden aan 
een prothese. Verder is deze prothese nooit geanalyseerd m.b.v. een eindige elementen analyse. 

Fig. 1.2: De Blockcup prothese 

Om tot een ontwerp te komen waarbij weI aan alle gestelde eisen wordt voldaan, is de volgende 
weg gevolgd (fig. 1.3). Om tot een beter ontwerp te komen is het noodzakelijk de oorzaken van 
huidige problemen te kennen. Omdat de oorzaken van de problemen niet bekend zijn, zijn een 
aantal aannamen gedaan. Aan de hand van deze aannamen en geraadpleegde literatuur [2] worden 
een aantal ontwerpeisen opgesteld. Met behulp van deze eisen worden twee nieuwe ontwerpen 

gepresenteerd, waarvan aangenomen wordt dat deze minder problemen te zien geven dan het 
uitgangsontwerp (hoofdstuk 2). Om tot een valide EEM-model te komen is het noodzakelijk de 
kinematika van en de belasting in het kniegewricht en de materiaalparameters van zowel het bot als 
de prothese te kennen (hoofdstuk 3 en 4). Aan de hand van een aantal beoordelingscriteria zal 
veIVolgens een 2D eindige elementen analyse gehouden worden met deze modellen (hoofdstuk 5). 
De 2D analyse verschaft inzicht in de invloed van geometrieveranderingen van de prothese op de 
mechanische toestand in het bot. Dit inzicht kan veIVolgens gebruikt worden in een 3D analyse. 
Doel van de 3D analyse is om een natuurgetrouwe situatie te modelleren. Uit deze 3D analyse kan, 
samen met de beoordelingscriteria, uitspraak gedaan worden welke van de onderzochte 
prothese-modellen het beste is (hoofdstuk 6). 
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Hoofdstuk 2. Prothese ontwerpen 

In dit hoofdstuk worden een aantal prothese ontwerpen gepresenteerd waaIvan verwacht wordt dat 
deze een gunstig effect hebben op de mechanische toestand rondom de prothese in het omringende 
botweefsel, zowel op korte als op lange termijn. Alvorens de ontwerpen gepresenteerd worden 
zullen een aantal ontwerpeisen geformuleerd worden, waaraan een prothese dient te voldoen. Om 
tot deze ontwerpeisen te komen is het noodzakelijk de problematiek omtrent de Osteorucs prothese 
te kennen. 

2.1 Problemen bij de Osteonics prothese 

Om het tibiaal deel van de Osteorucs prothese te implanteren wordt van het bovenkant van het 
tibiaal plateau een recht vlak afgesneden. VelVolgens worden de steel met de vleugels in het bot 
geslagen. Direct postoperatief is er geen binding tussen de prothese en het bot. 

Omdat de centrale steel met de vleugels in het zwakste gedeelte van het bot geslagen wordt, zullen 
momenten om de tibiale as en anterior-posterior krachten tot een relatief grote verplaatsingen 
tussen het bot en de prothese leiden, waardoor ingroei onmogelijk wordt. Tevens zullen mediaal
lateraal krachten vanwege de positionering van de vleugels nauwelijks opgevangen kunnen worden. 

Hierdoor mag de patient in de eerste weken na de operatie de knie ruet belasten, omdat de 
toelaatbare relatieve verplaatsing tussen de prothese en het bot circa 0.5 mm bedraagt [3]. 

Er wordt verwacht dat de Osteorucs prothese na een tiental jaar zal loslaten. Als gevolg van de 
implantatie van een prothese verandert de krachtdoorleiding in het bot. Hierdoor kunnen gebieden 
in het bot, die voor implantatie nauwelijks belast waren plotseling zwaar belast worden. Het 
botweefsel zal zich hieraan aanpassen door te hermodelleren [4J. Hierdoor kan een situatie ontstaan 

waarin de prothese los komt te zitten (par. 2.2). Het is dus zaak bij het ontwerpen van een rueuwe 

prothese er voor te zorgen dat de natuurlijke krachtdoorleiding zo veel mogelijk behouden hlijft. 

Een te hoge spanning of rek aan het prothese-bot interface kan afstelVing van het botweefsel tot 

gevolg hebben. Gevolg hiervan is dat de verbinding tussen het bot en de prothese kapot gaat 

waardoor de prothese zalloslaten. 

Tenslotte zou door het verschil in Poisson constante tussen botweefse1 en prothese-materiaal bij 
belasting een relatieve verplaatsing kunnen ontstaan, die groter is dan de voorgeschreven limiet van 

0.5 mm, waardoor ingroei van botweefsel onmogelijk wordt. Dit is met name van belang in het 
beginstadium na de operatie. Uit een eindige elementen analyse is echter gebleken dat dit probleem 
ruet spee!t. 
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2.2 Bothermodellering . 

Botweefsel is in staat zich aan te passen aan veranderende belastingsituaties. Door het toepassen 

van een prothese kan de belastingsituatie in het bot aanzienlijk veranderen, waardoor er een 

veranderde spanning-, rek-, en rekenergiedichtheidverdeling ontstaat. Het bot reageert hierop door 

zich aan te passen aan deze veranderde toestand. Dit fenomeen van functionele adaptatie of 

hermodellering wordt ook weI de wet van Wolff genoemd. Op de plaatsen waar het botweefsel 
zwaarder belast wordt, zal botappositie plaatsvinden en op de plaatsen waar het botweefsel ontlast 
wordt, zal botresOlptie plaatsvinden. Botresorptie treedt sneller op dan botappositie. Botappositie 

uit zich door het groter worden van de dichtheid terwijl botresorptie zich uit in een dichtheid 
verlaging. 

Vande Osteonics prothese wordt verwacht dat het grootste deel van de belasting door de vleugels 
wordt opgevangen. Hierdoor wordt het bot onder de vleugels zwaarder belast dan in een natuurlijke 

situatie, waardoor onder de vleugel botappositie zal plaatsvinden. Het bot direct onder het tibiale 
plateau zal hierdoor ontlast worden, hetgeen botresorptie tot gevolg heeft. Dit kan uiteindelijk 

resulteren in een situatie waarin de prothese alleen onder aan de vleugels ondersteund wordt, 

hetgeen zeer onnatuurlijk is en tot loslating kan leiden. 

De vraag is wat de stimulus is voor het verschijnsel van botadaptatie. Omdat tijdens het 

hermodelleren een verandering in de dichtheid van het bot optreedt, ligt het voor de hand om de 

dichtheid als variabele mee te nemen. Door Fyhrie en Carter [5] is aangenomen dat de rekenergie 
per eenheid bot (= rekenergiedichtheid/dichtheid) de mechanische stimulus is voor het 

remodelleringsverschijnsel. Zij beschouwden echter een dynamisch model waarin de dichtheid 

voortdurend veranderde. In dit onderzoek zuilen slechts statische analyses uitgevoerd worden, 

waarbij de dichtheid van het trabeculaire en corticale bot constant en uniform verdeeld blijven. 

Als stimulus voor botadaptatie zal in dit onderzoek de rekenergiedichtheid genomen worden. 

Hierbij is de aanname dat een botcel er naar streeft een bepaalde constante waarde k te behouden. 
Bij een voldoende grote afwijking van deze waarde k zal dan botadaptatie optreden. 

Frost [6] suggereerde dat er geen botadaptatie optreedt indien er slechts een kleine afwijking van 

de waarde k optreedt, ook weI de 'dead-zone' genoemd. De dead-zone kan als voIgt genoteerd 
worden: 

(l-s)SEDref < SED < (1+s)SEDref 

De waarde van s is 0.5. Dus slechts wanneer de SED (Strain Energy Density) meer dan 50 % van 

de referentiewaarde afwijkt (dit is de waarde in een natuurlijke situatie) zal botresorptie of 

botappositie plaatsvinden. Dit gegeven zal bij de eindige elementen analyse als 

beoordelingscriterium gebruikt worden om na te gaan of botremodellering optreedt. 
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2.3 Ontwerpeisen 

Bij het ontwerpen van een protbese dient rekening gehouden te worden met een aantal eisen en 

randvoorwaarden. Gezien de problemen die bij de Osteonics protbese optreden, zijn er een aantal 

eisen van mechanische aard waaraan een protbese dient te voldoen: 

De prothese dient zo ontworpen te worden dat de natuurlijke krachtdoorleiding in het bot 
zoveel mogelijk behouden blijft met het oog op eventuele botremodellering. 
Momenten om de tibiale as, mediaal-Iateraal krachten en anterior-posterior krachten mogen 

geen relatieve verplaatsing tussen protbese en bot groter dan 0.5 mm tot gevolg hebben, 

zodat ingroei van botweefsel kan plaatsvinden. 

Naast deze eisen van mechanische aard zijn er nog een aantal randvoorwaarden waar rekening mee 

gehouden dient te worden. Biologisch en chirurgisch worden de volgende beperldngen aan de 

ontwerpvrijheid opgelegd. 

Biologische randvoorwaarden: 

De geometrie moet zodanig zijn dat de protbese binnen het lichaam valt. 
Er mag geen verschil in beenlengte optreden. 
Het gebruikte materiaal moet biocompatibel zijn. 

De patient moet kunnen knielen. 

Chirurgische randvoorwaarden: 

De protbese moet binnen 30 minuten geiinplanteerd kunnen worden. Oit betekent dat er zo 

min mogelijk handelingen verricht moeten worden en dat de protbese uit zo min mogelijk 
delen dient te bestaan. 
De protbese moet gemakkelijk verwijderd kunnen worden in geval van een heroperatie. Het 

protbese-bot oppervlak dient dus goed bereikbaar te zijn. 

De protbese-bot oppervlakken dienen goed zichtbaar te zijn, zodat gecontroleerd kan 

worden of de protbese goed aanligt. Dit is van groot belang voor de krachtdoorleiding en 

ingroei van het botweefsel in de protbese. 

Er dient zoveel mogelijk bot bespaard te blijven, zodat een nieuwe protbese geiinplanteerd 

kan worden bij eell heroperatie. 
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2.4 Prothese ontwerpen 

In een eerdere studie [2], wordt gesteld dat door de aanwezigheid van de vleugels onder het tibiale 
plateau van de Osteonics prothese een groot deel van de belasting door deze vleugels wordt geleid. 
Hierdoor wordt het gebied onder de centrale vleugels zwaar belast. De natuur is hier niet op 
berekend en zal zich aanpassen door het daar aanwezige bot te hermodelleren tot sterker bot, 

waardoor het op termijn deze belasting wel kan dragen. Daarentegen zal het trabeculaire bot direct 
onder het tibiale plateau Minder belast worden, waardoor het aldaar aanwezige bot zal afsterven. 
De vorming van sterker bot onder de vleugels wordt regelmatig waargenomen op rOntgenfoto's. 

In een natuurlijk bot zal de belasting, via de botbalkjes in het trabeculaire bot, van het tibiale 
plateau naar de cortex geleid worden (fig 2.1). Deze natuurlijke situatie dient bij de protheses 
zoveel als mogelijk behouden te blijven. 

Fig. 2.1: Richting van de krachtdoorleiding in een natuurlijke tibia via de botbalkjes. 

Uit bet onderzoek van B. v. Rens is een ontwerp van een tibiaal deel van een knie-endoprothese 
naar voren gekomen: de Blockcup prothese. Bij deze prothese ontbreken de centrale vleugels onder 
het tibiale plateau. Verder zijn er randen onder het tibiale plateau geplaatst, die over de tibiale 
condylen geschoven worden (fig 1.2). Het idee achter dit ontwerp is tweeledig. Enerzijds is de 
verwachting, gezien de problematiek bij de Osteonics prothese, dat de kans op bothermodellering 
kleiner zal zijn door het ontbreken van de vleugels. Anderzijds zal door de niet rotatie-symmetrisch 
aangebrachte randen onder het plateau de "initiae stabiliteit" van de prothese, bij nauwkeurige 
implantatie, veel groter zijn dan bij de Osteonics prothese. Daarbij zal de belasting door de 
aanwezigheid van de randen via de buitenkant (cortex) worden doorgeleid, hetgeen ook in een 
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natuurlijke situatie gebeurt. Krachten in anterior-posterior richting, in mediaal-lateraal richting en 
momenten om de tibiale as worden door de rand van de prothese opgenomen. 

De Blockcup prothese voldoet echter niet geheel aan de randvoorwaarden, zoals die gesteld zijn in 
de vorige paragraaf. 

Omdat een groot aantal verschillende snedevlakken (9) gezaagd dienen te worden onder 
verschillende hoeken is het implanteren van de Blockcup prothese complex, waardoor 
plaatsing binnen 30 minuten onwaarschijn1ijk is. 
Door de gesloten geometrie is het moeilijk te controleren of de prothese op het bot aanligt. 

De prothese is niet gemakkelijk te verwijderen bij een heroperatie. 
De scherpe rand aan de voorkant bevindt zich direct onder de huid en zou 
huidbeschadigingen tot gevolg kunnen hebben, met name bij knielen. 

Gezien deze nadelen is dit ontwerp ongeschikt voor praktische toepassingen, ongeacht de eventuele 
mechanische voordelen die dit ontwerp kan bieden. Gezien de nadelen van het Blockcup-prothese 
ontwerp is gezocht naar een ontwerp van een prothese, waarbij de bovengenoemde nadelen niet 
aanwezig zjjn. Dit heeft geresulteerd in twee ontwerpen: De VleugeIBlock en de MWO prothese 
(fig.2.2). 

VleugelBlock prothese MWO prothese 

Fig. 2.2: De VleugelBlock en de MWO prothese 

De VleugeIBlock is een combinatie van de Blockcup en de Osteonics prothese. De randen onder 
het tibiale plateau zijn niet aaneengesloten, waardoor de prothese gemakkelijk los te snijden is bij 
een heroperatie en men tevens kan zien of de prothese aanligt. De randen aan de zijkanten en aan 
de achterlcant kunnen posterior-anterior krachten, mediaal-Iateraal krachten en momenten opvangen. 
Om ook anterior-posterior krachten op te kunnen vangen is tevens een vleugel onder het tibiaal 
plateau geplaatst. Door de combinatie van de vleugels en randen zal minder belasting door de 
vleugels opgevangen worden, waardoor de kans op botremodellering in het trabeculaire bot 
afneemt. De "initiele stabiliteit" van deze protbese zal, gezien de geometrie van dit ontwerp 
weliswaar niet zo groot zijn als bij de Blockcup, maar zal toch een stuk groter zijn dan bij de 
Osteonics prothese. 
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Bij de prothese ontwerpen van de Osteonics en de VleugelBlock zijn er twee centrale vleugels 
onder het tibiale plateau geplaatst. Omdat aangenomen wordt dat de belasting via deze vleugels 
naar het corticale bot geleid wordt, lijkt het verstandig deze vleugels verder naar buiten te plaatsen. 
Op deze manier zal enerzijds de krachtdoorleiding natuurlijker verlopen en anderzijds kunnen 
grotere momenten om de as loodrecht op het tibiale plateau opgenomen worden. Dit idee is 
uitgewerkt in het ontwerp van de MWO-prothese (Multiple Wing Osteonics prothese). In dit 
ontwerp zijn de afmetingen van de vleugels kleiner en zijn de vleugels gescheiden. Door het verder 
naar buiten plaatsen van de vleugels kunnen de vleugels in sterker trabeculaire bot geplaatst 
worden. Hierdoor kunnen momenten en anterior-posterior krachten beter opgevangen worden. 
Verder is dit prothese ontwerp identiek aan de Osteonics prothese. Het probleem van relatieve 
verplaatsing tussen bot en prothese bij belasting in mediaal-Iateraal richting blijft men houden met 
dit ontwerp. 

Aan de hand van deze modellen zal in hoofdstuk 5 (2D) en hoofdstuk 6 (3D) een eindige 
elementen analyse uitgevoerd worden om op die manier een uitspraak te kunnen doen over welke 
prothese de meest natuurlijke belastingsituatie heeft en de minste kans op falen heeft met het oog 
op loslating. 
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Hoofdstuk 3. Beiastingen in het kniegewricht 

Om de belastingen in het kniegewricht te bepalen wordt in vee! gevallen gebruik gemaakt van een 

kinematisch model waarbij het bot star wordt verondersteld en het gewricht wrijvingsloos. Dit 

model wordt het link Segment Model (LSM) genoemd [7]. Met behulp van een analyse van de 

loopbeweging en de anthropometrische maten van de proefpersonen kan hieruit de netto 

gewrichtskracht bepaald worden (par. 3.2.1). In deze benadering wordt echter geen rekening 

gehouden met spieractiviteit die een verhoging van de gewrichtskracht tot gevolg heeft. Door deze 

ook te meten komt men tot een nauwkeuriger bepaling van de gewrichtskrachten (par. 3.2.2). 

Alvorens het LSM behandeld wordt, zullen eerst de kinematika van een gezonde knie en enige 

functionele concepten behandeld worden. 

3.1 Kinematika van de knie en functionele concepten 

De menselijke knie wordt gevormd door het distale uiteinde van het femur (bovenbeen) en het 

proximale uiteinde van de tibia (onderbeen). Het distale uiteinde van het femur bestaat uit twee 

torusvormige condylen waarvan de mediale condyle groter is dan laterale. Het proximale uiteinde 

van de tibia is min of meer vlak. Tossen het tibiaal vlak en de femorale condylen bevinden zich de 

menisci, die er voor zorgen dat de krachten op het tibiaal plateau gedempt worden. Verder 

bevinden zich in en rondom het kniegewricht verschillende ligamenten, kapsels en spiergroepen die 

allen er voor zorgen dat de knie normaal kan functioneren. De hoofdfunctie van de knie is het 

cr~ren van een lijnscharnier tussen het femur en de tibia. Dit gebeurt door middel van rollen en 

glijden van de femorale condylen over het tibiale plateau. 

Om de loopbeweging te bestuderen is deze onderverdeeld in 106 tijdsintervallen [7] (fig. 3.1). In 

de loopbeweging zijn drie karakteristieke momenten aan te geven. Dit zijn de momenten als de hiel 

voor het eerst COI1taCt maakt met de grond (hie1-contact), de fase waarin de voet wm-dt afgerold 

(stand-lase) en het moment dat men zich met de tenen afzet van de grond (teen-afzet). 
WN21F Velocity: 1.39 m/s Cadence: 106 steps/min 

Fig. 3.1: Onderverdeling in intervallen van de loopbeweging. 

Op het tijdstip net voordat de hiel op de grond wordt gezet vertraagt de spieractiviteit in de 

hamstrings (fig. 3.3) de voorwaartse beweging van het been. Tijdens het hielcontact is de voet 
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zodanig t.o.v. de knie gepositioneerd dat de reactiekracht op de voet een moment in het 

kniegewricht veroorzaakt, waardoor de knie wi! strekken. Dit moment wordt tegengewerkt door 

een posterior gerichte wrijvingskracht op de voet tijdens het bielcontact, met als netto resultaat dat 

de knie gestrekt blijft en niet "doorslaat". In de fase direct na het bielcontact is bet kniegewricht 

onderhevig aan een moment waardoor de knie wi! buigen (=flexie: fig. 3.2). De spierkrachten van 

de quadriceps femoris (fig. 3.3) werken dit moment tegen en zorgen op die manier voor de 

stabiliteit in de knie. 

Tijdens de stand fase veroorzaken de kuitspieren plantaire flexie van de eukel (naar voren strekken 

van de voet). Op hetzelfde moment zal de heup naar voren bewegen en zal dus een voorwaarts 

gerichte versnelling van bet lichaam optreden. terwijl een anterior gerichte wrijvingskracht op de 

voet werkt. Het moment dat deze anterior gerichte kracht op de voet in bet kniegewricht 

veroorzaakt, zal een extensie (fig. 3.2) van de knie willen veroorzaken maar wordt bier in 

tegengewerkt door de activiteit van de gastrocnemius (fig. 3.3). Omdat de gastrocnemius een 

biarticu1aire spiergroep is, zorgt deze voor de stabiliteit van de knie en voor de plantaire flexie van 
de voet. 

Op bet moment van teen-afzet veroorzaakt de spierkracht in de quadriceps femoris voor een 

voorwaartse versnelling van het been (de "swing" fase). 

In figuur 3.4 is het verloop van de verschillende bewegingen in bet kniegewricht tijdens de 

loopcyclus weergegeven. Hieruit blijkt dat flexie en extensie de belangrijkste bewegingen van de 

knie zijn. Extensie en flexie van de knie wordt veroorzaakt door activiteit van de hamstrings of de 

gastrocnemius spiergroep en de quadriceps femoris. Omdat de hamstrings en de m.gastrocnemius 

beide zorgen voor een flexie van de knie kan met electromyografische apparatuur bepaald worden 

welke van deze twee spiergroepen actief is tijdens de verscbillende fasen van de loopbeweging. 

Electromyografie is een techniek waarbij de spieractiviteit gemeten wordt met behulp van 

elektrodes en waarbij de mate van spiercontractie evenredig is met de gemeten stroomsterkte. 

De knie wordt gestrekt door de quadriceps femoris. Beweging van de knie in andere richtingen 

wordt tegengegaan door de ligamenten in de knie en door de geometrie van het gewricht. Zo wordt 

het glijden van de tibia t.o.v. het femur naar achteren tegengegaan door de achterste kruisband en 

het voorwaarts glijden wordt tegengegaan door de voorste kruisband. 

Naast flexie en extensie kan het kniegewricht ook geroteerd worden om de longitudinale as van de 

tibia. De maximale waarde van deze rotatie is 9° en treedt op bij teen-afzet (fig. 3.4). De roratie 

van bet femur t.O.v. de tibia wordt gelimiteerd door het mediale collaterale ligament samen met de 

kruisbanden. Als het kniegewricht gestrekt is, voorkomt het laterale collaterale ligament exorotatie. 

Verder treedt in de knie een lichte abductie (fig. 3.2) op tijdens de swing fase. Deze momenten 

worden in rekening gebracbt door een redistributie van de druk op de condylen. Dit boudt in dat 

het drukcentrum verplaatst langs de contactlijn van condylen (fig 3.5). Als de druk op een condyle 

tot nul gedaald is, zal een verdere belasting in deze richting een extra reactie oproepen in de 

collaterale ligamenten van die condyle. 
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Fig. 3.2: Definities van de verschillende bewegingsvrijheden in het kniegewrich.t. 
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\ 

Verschillende spiergroepen rondom het kniegewricht. 

Abductie wordt door het mediale collaterale ligament samen met de kruisbanden verhinderd. A1s de 
knie gestrekt is, is er geen abductie mogelijk. Als het kniegewricht gebogen is weI. 

Mediale of laterale bewegingen van het femur op de tibia worden voorkomen door de interactie 

van de meniscus en de femorale condylen samen met de ligamenten. 

Bij aUe bewegingen van de knie glijden de condylen van het femur over het tibiale plateau, alleen 

bij het strekken van het kniegewricht rollen de femorale condylen in de laatste 10-20° van de 
strekking op de tibia. 

Omdat in de volgende paragraaf de krachten in het kniegewricht bepaald zullen worden, is een 
assenstelsel voor de tibia en het femur gedefmieerd' AIle krachten zullen in termen van dit 

assenstelsel bepaald worden (fig. 3.6). 

13 



Fig. 3.4: 

Fig. 3.5: 

Fig. 3.6: 
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Flexie (, extensie), ab- en adductie en rotatie in het kniegewricht. 
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Bovenaanzicht van de tibiale condylen, waarbij het aangenomen lijncontact 
tussen tibiale en femorale condylen zichtbaar is . 

. AnIerior_ 

Assenstelsel voor de tibia en het femur. 

De torusvormige configuratie van de femorale condylen en de relatief vlakke geometrie van de 

tibia impliceert een lijncontact in medio-laterale richting (fig. 3.5). 

De resultante van alle krachten op het gewricht wordt beschreven door twee componenten. Een 

compressiekracht Ry en een dwarskracht ~. Van de kracht ~ wordt aangenomen dat deze deels 

bestaat uit een wrijvingskracht en deels uit een compressie kracht a.g.v. de convexe geometrie van 

de femorale condylen en de enigszins concave geometrie van de tibiale condylen. 
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Bovenaanzicht van de tibia Ie condylen, waarbij het aangenomen lijncontact 
tussen tibiale en femorale condylen zichtbaar is. 
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Assenstelsel voor de tibia en het femur. 

De torusvonnige configuratie van de femorale condylen en de relatief vlakke geometrie van de 

tibia impliceert een lijncontact in medio-laterale richting (fig. 3.5). 

De resultante van aile krachten op het gewricht wordt beschreven door twee componenten. Een 

compressiekracht Ry en een dwarskracht ~. Vande kracht ~ wordt aangenomen dat deze deels 

bestaat uit een wrijvingskracht en deels uit een compressie kracht a.g.v. de convexe geometrie van 

de femorale condylen en de enigszins concave geometrie van de tibiale condylen. 
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Het effect van wrijving in de anterior-posterior richting in het gewricht is verwaarloosd. Oaarom 

wordt aangenomen dat de voorste kruisband een naar voren gerichte kracht geheel teniet doet, 
terwijl een naar achteren gerichte kracht geheel gecompenseerd wordt door de achterste kruisband. 
De richting van de krachten op hetgewricht, door de spieren en ligamenten uitgeoefend, wordt 

bepaald door de relatieve positie van de aanhechtingspunten t.o.v. de tibiale assen. 

3.2 Bepaling van de gewrichtskrachten 

3.2.1 Het Link Segment Model 

Bij het LSM is uitgegaan van de volgende veronderstellingen: 

1 Elk lichaamssegment heeft een constante massa, gemodelleerd a1s een puntmassa in het 

massamiddelpunt en een massatraagheidsmoment. 
2 De verschillende segmenten worden star verondersteld. 
3 Het kniegewricht wordt voorgesteld als een lijnscharnier zonder speling. 

In figuur 3.7 is een dergelijk 2 dimensionaal Link-Segment-Model van het been weergegeven. 

Anatomfcal Link Segment 

Moclel Mod.' 

Fig. 3.7: Het Link Segment Model van het been. 

In het LSM worden de volgende krachten onderscheiden: 

a) Gravitatiekrachten Deze krachten werken verticaal naar beneden door het massamid
delpunt van ieder segment. 

b) Norrnaal kracht 

c) Spier- en Ligament
krachten 

Oit is de reactiekracht van de 'grond'. 

Oit is het netto effect van een spieractiviteit in een bepaald ge
wricht en kan berekend worden in terrnen van een resulterend 

spierrnoment en een resulterende spierkracht. 

In figuur 3.8 zijn mogelijke reactiekrachten en momenten aangegeven die op het systeem 
werken. 
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Fig 3.8: Reactiekrachten werkend in het systeem. 

De bekenden in het model zijn: 

Versnelling van het massamiddelpunt van het segment. 

Hoekverdraaiing van het segment in het vlak van tekening. 

Hoekversnelling van het segment. 

Reactiekracht werkend op het distale eind van het segment. 

Netto spiennoment werkend op het distale eind van het segment. 

De onbekenden in het model zijn: 

Reactiekracht werkend op het proximale gewricht. 

Netto spiennoment op het proximale gewricht. 

Om de verschillende reactiekrachten in figuur 3.8 te bepalen moet elk segment losgemaakt worden. 

Als de grondreactiekrachten bekend zijn, kunnen de onbekende krachten m.b.v. de wetten van 

Newton ,LF'=m'a en l:M=H3, bepaald worden. Winter heeft voor aile 106 tijdsintervailen (fig. 

3.1) deze analyse uitgevoerd. Uit deze analyse bleek voor de onderzochte proefpersonen de 

volgende gemiddelde waarde voor de belastingen in het kniegewricht: 

~ max= 0.16 * lichaamsgewicht : dwarskracht. 

Ry max= 1.01 * lichaamsgewicht : nonnaalkracht. 

Mx max= 37.7 Nm : moment. 

Hierbij werkt een positief moment rechtsom in een rechtsdraaiend assenstelsel op het gewricht (fig. 

3.9). 

Tijdens de loopt>eweging treden in de knie twee piekbelastingen op. De eerste belastingpiek 
treedt op tijdens de stand-fase. Tijdens deze fase overheersen de momenten, dwarskrachten en 

nonnaalkrachten. Namelijk ~ax/min = 37.7 Nm, Rx=94.3 N en Ry=-570 N. Tijdens de tweede 

belastingpiek, teen-afzet, overheersen de nonnaal- en dwarskrachten; Rx=-69.7 N en Ry=-576.4 N 

en M = 13 Nm. Deze waarden zijn berekend bij een lichaamsgewicht van 567 N. 
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Y, 

Fig. 3.9: Definitie van het krachten assenstelsel. 

Nadeel van deze analyse is dat geen rekening wordt gehouden met spieractiviteit Oit is van grote 
invloed op de grootte van de reactiekrachten. Om dit verschil duidelijk te maken is in figuur 3.10 

een vergelijking gemaakt tussen de krachten, die in een gewricht optreden met en wnder actieve 
spierkrachten. In deze figuur representeert de linker figuur het geval zonder actieve spierkrachten 

en de reehter figuur het geval met actieve spierkrachten. 

bone_n-Oone 
Force. 0 

bon.-n-bone 
Farc •• 7O(compreft\ 

Fig. 3.10: Verschil tussen gewrichtsreactiekrachten en bot op bot krachten. 

3.2.2 Verdiscontering van spierkrachten 

In deze paragraaf zullen de optredende belastingen in het kniegewricht besproken worden, zoals die 
door Morisson experimenteel zijn bepaald [8]. Hierbij wordt Ltt de analyse uit de vorige paragraaf 
weI rekening gehouden met actieve spierkrachten. De experimentele procedure, die Morisson 
daarvoor volgde. is dezelfde als ook Winter gebruikte. In plaats van de netto spierkrachten te 
berekenen, heeft Morisson de spierkrachten gemeten. De testpersonen werden van de voorkant en 
zijkant gefilmd terwijl ze langs een van te voren bepaalde weg liepen. De reactie tussen de grond 
en de voet gedurende een stap werd gemeten m.b.v. een kracht-plaat Versnellingen van de 
beensegmenten werden berekend aan de hand van de fllmopnamen. Oe spieractiviteit werd bepaald 
m.b.v. electromyografie. Samen met de bepaalde ligamentkrachten zijn m.b.v. het LSM de 
gewrichtskrachten bepaald. 
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3.2.3 Krachten in het kniegewricht 

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de spierkrachten, ligamentkrachten en de gewrichtskrach
ten besproken worden. De resultaten die hier besproken worden, betreffen drie vrouwelijke en 

negen mannelijke personen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar met een uitschieter, een man van 38 

jaar. Bij elk van de personen zijn de metingen meerdere keren uitgevoerd om betrouwbare 
resultaten te krijgen. De gemiddelde waarde is vervolgens uitgezet in de verschillende figuren in 
deze paragraaf. In het vervolg van deze paragraaf zal met de term gewrichtskracht de kracht Ry op 
het tibiale plateau bedoeld worden. Daarbij wordt deze kracht uitgedrukt in fracties van het 
lichaamsgewicht van de verschillende testpersonen. Men moet bij deze resultaten er wei op letten 
dat de gemeten krachten in de eenheid Ib vermeld staan, dat het moment My in de eenheid Ib-inch 
heeft en dat de afstand in inches is weergegeven. Voor het gemak zullen de resultaten besproken 
worden in SI -eenheden. 

De gemiddelde waarden in de drie spiergroepen voor de twaalf testpersonen waren: 750 N in de 
quadriceps femoris, 1200 N in de hamstrings en tOOO N in de m.gastrocnemius (fig 3.11). 
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Fig. 3.11: Spierkrachten als functie van het percentage van de loopbeweging. 

De grootte van de krachten in de verschillende ligamenten is weergegeven in figuur 3.12. De 
maximum kracht die in de kruisbanden is bepaald, varieert van 45 N tot 530 N. In alle 
experimenten werd de meeste kracht door de achterste kruisband doorgeleid met een gemiddelde 
van 390 N terwijl dit bij de voorste 185 N was. De kracht in het mediale collaterale ligament had 
een maximum van 130 N. De kracht die door het laterale collaterale ligament werd doorgeleid was 

veel groter (maximum van 670 N). Deze ligamentkrachten zijn noodzakelijk om adductie van de 

knie te voorkomen tijdens de stand fase. Een dee! van de adductie en abductiekrachten op het 
kniegewricht worden gecompenseerd door krachten in de twee kruisbanden. Hierbij treedt geen 
instabiliteit in het kniegewricht op na het wegha1en van de kiuisbanden. In gebogen toestand treedt 
echter weI een instabiliteit op na het weghalen van de achterste kruisband. Dit betekent dat de 
kruisbanden (m.n. de achterste) een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het kniegewricht in 
gebogen stand. 
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Fig. 3.12: Ligamentkrachten ala /unctie van het percentage van de loopbeweging .. 

De grootste krachten. die bepaald zijn voor bet laterale collaterale ligament. zijn waargenomen 

tijdens de stand fase (20-40 % van de l00pbeweging). Men tan aannemen dat de collaterale 

ligamenten het grootste deel van de abductie en adductiekrachten opnemen. Het is echter ook 
mogelijk dat de grote adductiekrachten worden gecompenseerd door spieractiviteit van de mediale 

en laterale hamstrings of door de mediale en laterale groepen van de gastrocnemius spiergroep. 

In figuur 3.13 is het moment My weergegeven als functie van het percentage van de loopbeweging. 
In deze figuur is te zien dat het moment My tijdens de stand fase van de loopbeweging toeneemt in 
de negatieve richting. Dit impliceert een toenemend moment mediaal gericht. De maximale waarde 

van dit moment is 17.3 Nm. Dit moment om de longitudinale as van de tibia wordt voornamelijk 

opgevangen door het mediale collaterale ligament en de achterste kruisband. De waarde van 37.7 

Nm die Winter heeft berekend betreft het moment om de X-as (fig. 3.9). 
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Fig. 3.13: MOIfU!nt M, ala junctie van het percentage van de loopbeweging. 

De gewrichtskrachten zijn weergegeven in figuur 3.14. In deze figuur is de grootste-. de gemiddel

de- en de laagste maximale waarden van de gewrichtskracht Ry uitgezet. De drie pieken (a. b en c) 

in de grafiek corresponderen met de pieken van de spierkrachten in figuur 3.11. Van de 12 

testpersonen zijn de gemidde1de waarden van de pieken a,b en c respectievelijk 2.43, 2.23 en 3.03 

maal lichaamsgewicht. De maximale gewrichtskracht varieerde van 2.06 tot 4.00 maal bet 

lichaamsgewicht met een gemiddelde waarde van 3.03 maallichaamsgewicht. 

Uit de resultaten van alle testpersonen bleek dat de plaats waar de kracht wordt overgedragen 

varieert. Zo zal tijdens de stand fase de meeste kracht via de mediale condyle worden 
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Fig. 3.14: Gewrichtskrachten als functie van het percentage van de loopbeweging. 

overgedragen (fig 3.15). Mechanisch gezien is dit logisch, gezien het grotere draagop

pervlak van de mediale condyle van de tibia en femur to.V. de laterale condyle. 
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Positie van het drukcentrum op de tibiale condylen als functie van het 

Variaties in de piekwaarden tussen de verschillende testpersonen worden veroorzaakt door een 

verschil in anthropometrische maten en verschil in houding tijdens de loopbeweging. Tussen 

vrouwelijke en mannelijke testpersonen traden geen significante verschillen op. 

De dwarskracht in medio-laterale richting is eveneens in figuur 3.13 weergegeven. De maximale 

waarde van de dwarskracht is ca. 0.26 maal het lichaamsgewicht. 

Door Paul (1974) is eveneens onderzoek gedaan naar de optredende krachten in het kniegewricht. 

Naast de normale loopbeweging heeft hij o.a. ook de belastingen bij het traplopen onderzocht. Ter 

vergelijking zijn in tabel 3.1 zijn bevindingen samengevat. 

Uit deze tabel blijkt dat Paul eveneens een normaalkracht met gemiddelde waarde van ca. 3 maal 

het lichaamsgewicht heeft geconstateerd tijdens een normale loopbeweging. Verder blijkt uit deze 

tabel dat deze kracht kan oplopen tot ca. 5 maallichaamsgewicht bij het afdalen van een trap. 
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TabeI3.1: Belastingen in het kniegewricht uitgedrukt in aantal rnalen licltaomsgewicht onder 
verschillende belasnngtoestanden volgens Paul (1974). 

Wat het moment om de tibiale as betreft voor een normale loopbeweging ontlopen de waarden van 

Paul en Morisson elkaar niet veel (18 Nm resp. 17.3 Nm) 

Doordat bij het implanteren van een prothese de voorste en dikwijls ook de achterste kruisband 

opgeofferd wordt. zal de belastingoverdracht in het kniegewricht anders verlopen. De krachten, die 

normaliter door deze banden worden opgenomen, zullen door de prothese opgevangen moeten 

worden. De achterste kruisband zorgt voor de stabiliteit van het kniegewricht. Omdat deze meestal 
verwijderd wordt bij implantatie van een prothese zal de geometrie van de prothese in het geheel 

zodanig ontworpen moeten worden dat deze instabiliteit opgevangen kan worden. Bij de Osteonics 

is hiermee rekening gehouden. 

Gezien de grote hoeveelheid feiten en resultaten. die in de vorige paragrafen zijn opgesomd, zal 

hieronder een samenvatting worden. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

De maximale gewrichtskracht (Ry) tijdens de loopbeweging in de knie kan oplopen tot 2-4 

maal het lichaamsgewicht, met een gemiddelde van 3 maal het lichaamsgewicht. 

Krachten in de medio-laterale richting zijn klein tijdens de loopbeweging. Ze hebben een 

maximale waarde van 0.26 maallichaamsgewicht. 

Krachten in anterior-posterior richting worden door de achterste kruisband opgenomen. 

Deze krachten hebben een gemiddelde waarde van 0.6 maal het lichaamsgewicht. 

Het maximale moment om de longitudinale as van de tibia werd bepaald tijdens teen-afzet 

met een grootte van circa 18 Nm. 

De maximale gemeten spierkracht is 2100 N in de m. gastrocnemius. De maximale 

gemeten krachten in de quadriceps femoris, hamstrings en gastrocnemius spiergroep zijn 

resp. 750 N, 1450 N en 1050 N. 

In de stand fase wordt het grootste deel van de belasting via de mediale condyle van de 

tibia doorgeleid. 
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Hoofdstuk 4. Mechanische eigenschappen van botweefsel 

Om tot een goed inzicht te komen in het loslatingsprobleem van de prothese en om tot een valide 

mode1vonning te komen is het van belang de mechanische eigenschappen van het botweefsel te 

kennen. Botweefsel heeft een complexe structuur. In paragraaf 4.1 zal daarom eerst de samenstel

ling en in paragraaf 4.2 de mechanische eigenschappen van het botweefsel besproken worden. 

4.1 De samenstelling van bot 

Botweefsel bestaat uit cellen die ingebed liggen in een fibreuze organische matrix (het osteoId). 

Deze matrix bestaat uit 90 % collagene vezels en 10 % grondsubstantie. Deze grondsubstantie 

bestaat voomamelijk uit water, glycosaminoglycanen en glycoprotelnen. 

De stijtheid en de sterkte van bot is afhankelijk van de hoeveelheid minerale zouten die zich in de 

organische matrix bevinden. De meest belangrijke minerale componenten zijn de hydroxy-apatiet 

kristallen [CalO(P04MOH)21 en het amorfe calciumfosfaat. Deze kristallen nemen circa 50 volume 

procent of 66 gewichtsprocent van de organische matrix in. De apatiet kristallen zijn ongeveer 50 

tot 100 A lang en zijn gerangschikt in een geordend patroon binnen het collagene netwerk. Verder 

bevinden zich in het botweefsel osteoblasten, die zorgen voor de botvonning, osteoc1asten, die 

verantwoordelijk zijn voor botatbraak en osteocyten die er voor zorgen dat het bot in stand 

gehouden wordt. Tijdens botvonning wordt niet gecalcificeerd bot door osteoblasten afgescheiden. 

Vervolgens rangschikken de hydroxy-apatiet kristallen zich in een geordende wijze rondom de 

collagene vezels in het osteoId. Hoewel het osteoId binnen enkele dagen voor 70 % gecalcificeerd 

is, duurt het nog een aantal maanden voordat het osteoId geheel gecalcificeerd is. 

Pijpbeenderen, zoals de tibia, bestaan uit twee typen botweefsel (fig. 4.1). De schacht bestaat uit 

corticaal bot en in de epiphysen en metaphysen (de uiteinden van het pijpbeen) bevindt zich 

trabecu1air bot. 

1oiOll---
Corticaal botweefsel 

Trabeculair botweefsel 

Fig. 4.1: Topologie van het botweefsel 

De c1assificatie van corticaal of trabeculair bot geschiedt op basis van verschil in dichtheid en 

structuur. Corticaal bot heeft een relatief hoge en trabeculair bot een relatief lage dichtheid. 
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In het corticale bot bevinden zich osteonen (Haverse kanalen). In deze osteonen lopen bloedvaten 

welke via transversale kanalen (Volkmann's kanalen) met elkaar verbonden zijn. De rest van, het 

corticale bot bestaat uit organisch materiaal waarvan collageen het grootste deel voor zijn rekening 

neemt Door deze rangschikking van de verschillende componenten in het corticale bot gedraagt dit 

weefsel zich uitgesproken anisotroop. 

Trabeculair bot heeft een veel luchtiger gebouwde 'cake-structuur' met een veel lagere stijiheid. 

Men kan het trabeculaire bot onderverdelen in drie typen. Het weefsel dat zich aan het uiteinde van 
het bot bevindt, is opgebouwd uit een drle dimensionaal netwerk van zogenaamde 'plates' (fig 4.2). 

3 

Fig. 4.2: Structuur van het trabeculaire botweejsel. 

Door deze structuur gedraagt dit type trabeculaire bot zich als een transversaal isotroop materiaal. 
Het kan door zijn opbouw grote drukkrachten in de rlchting parallel aan de 'plates' doorleiden, 

terwijl in de overige rlchtingen beduidend minder belasting gedragen kan worden. De verhouding 

tussen ~cbl is ongeveer gelijk aan twee. 

4.2 Mechanische eigenschappen van botweefsel 

Omdat botweefsel een composiet is van voomamelijk collagene vezels en hydroxy-apatiet kristallen 

zullen de mechanische eigenschappen bepaald worden door de afzonderlijke mechanische 

eigenschappen van deze twee materialen. 

De apatiet krlstallen zijn zeer stijf met een Young's modulus in de orde van 165 GPa, terwijl de 

stijiheid van de brosse collagene vezels ongeveer 1.25 Gpa is. Net als in technische composieten 

zal de zwakkere component de stijve verhinderen bros te breken, terwijl de sterke component zal 

voorkomen dat de zwakke component gaat kruipen of relaxeren. De goede eigenschappen van 

beide materialen worden gecombineerd. 
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De mechanische eigenschappen van het botweefsel hangen niet aIleen van de compositie af maar 

ook van de structuur van het bot zelf, zoals de geometrie van de componenten, binding tussen de 

vezels en de matrix en de binding tussen de vezels ondeding. 

In tabel 4.1 zijn de verschillende mechanische eigenschappen van zowel het corticale bot als van 

het trabecu1aire bot samengevat, zoals deze door Yamada in 1970 zijn bepaald [9]. 

I Mechanical Prop. I Compact bone Trab. bone 

V.T.S. (N/mm2) 143 1.2 

V.E. (%) 1.5 0.60 

M.T.E. (N/mm2) 18400 400 

V.C.S. (N/mm2) 162 1.7 

V.C. (%) 1.9 2.4 

M.C.E. (N/mm2) 10600 80 

TabeI4.1: UTS=Ultimate Tensile Strenght, UE=Ultimate Elongation, MTE=Moduls of Tensile 

Elasticity, UCS=Ultimate Compressive Strenght, UC=Ultimate Compression, 

MCE=Modulus of Compressive Elasticity. 

In de eindige elementen analyse van hoofdstuk 5 en 6 zullen de waarden voor de maximale 

spanning uit tabel 4.1 gebruikt worden. 

In de literatuur worden zeer uiteenlopende waarden voor de mechanische grootheden, lOals die in 
tabel 4.1 zijn opgesomd, gegeven. Met name de waarden van de elasticiteitsmoduli lopen sterk 

uiteen. In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de elasticiteitsmodulus van het bot, lOals die 

gehanteerd worden door drie verschillende auteurs. 

Auteur I Ecort (N/mm2) I Etrab (N/mm2) I 
Yamada 18400 400 

Klever 20000 970 

Beaupre en Vasu 3000/5000 300 

Tabe14.2: E·moduli bepaald door verschillende auteurs. 

Vit tabel 4.2 blijkt de grote diversiteit in E·moduli die bestaat in de literatuur. Hieraan kunnen 

verschillende oorzaken ten grondslag liggen. 
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* 

* 

De botten waannee de testen zijn gedaan kunnen afkomstig zijn van mensen uit verschil
lende leeftijdscategorieen. 

De plaats in het bot waar de botsamples zijn weggenomen kan verschillend zijn. Omdat de 
stijfheid van zowel het trabeculair als corticaal bot sterk plaatsaihankelijk is, is dit van 
grote invloed. 

Vanwege de diversiteit van de materiaalparameters in de literatuur is het moeilijk een bepaalde 
waarde te kiezen voor de modelvonning. Daarbij is niet zozeer de absolute waarde, maar de 
verlIouding tussen de verschillende materiaalparameters van belang. In de EEM-modellen die in 
hoofdstuk 5 en 6 besproken zullen worden, zijn de materiaalparameters uit tabel4.3 gebruikt. De 
waarden voor de Poisson constante is overgenomen van Klever [to]. De waarde van de E-modulus 
is een gemiddelde van de waarden in tabel 4.2. 

Corticaal bot Trabeculair bot 

E (N/mm2) 13800 555 

Poisson constante 0.35 OAO 

TabeI4.3: Materiaalparameters van het botweejsel. 

Uit tabel 4.3 zou ten onrechte de conclusie getrokken kunnen worden dat de materiaalparameters 
constant verdeeld over het bot zijn. Het volgende is echter het geval. De stijiheid van het 
botweefsel in drie loodrechte richtingen (fig. 4.2) is duidelijk verschillend. Ook de Poisson 
constante is niet constant. Deze is aihankeUjk van de plaats. Ditzelfde geldt ook voor de dichtheid. 
De verschillende materiaalparameters, zoals in tabel 4.3 samengevat, moeten dus slechts als 

richtwaarde beschouwd worden, zeker als men bedenkt dat elke parameter individu- en 
leeftijdsathankelijk is. 'liJ neemt de E-modulus tussen het 24e en 85e levensjaar met circa to % af. 

Ook de dichtheid neemt in deze periode met gemiddeld 8 % af [11]. 

Bij de maximaal toelaatbare rek voor het botweefsel, zoals die is weergegeven in tabe1 4.1 zal het 
bot afsterven. Echter bij een rek lager dan deze maximale waarde treden al beschadigingen in het 
botweefsel op. Hiennee dient rekening te worden gehouden bij analyseren van de resultaten die uit 
de eindige elementen analyse vloeien. 

Omdat in dit onderzoek de aanname wordt gedaan dat alle materiaalparameters constant en 
homogeen verdeeld zijn, is het noodzakelijk de resultaten, die uit de EEM-berekeningen (hoofdstuk 
5 en 6) volgen, met een kritisch oog te bekijken. 

26 



Hoofdstuk S. 2D EEM analyse 

In dit hoofdstuk worden van de in hoofdstuk 2 gepresenteerde protbese-ontwerpen een aantal 2D 

rotatie-symmetrische EEM-modellen gerntroduceerd. Een belangrijke aanname, die bij deze 

modellen is gemaakt, is dat er een vaste verbinding tussen de protbese en het bot wordt 

gemodelleerd. 

In hoofdstuk 2 zijn een aantal mogelijke oorzaken van het loslaten van de tibiale component van 

de Osteonics protbese genoemd. Een van die oonaken is botremodellering. am na te gaan waar en 

in welke mate botremodellering kan optreden. zijn in paragraaf 5.2 lineair statische analyses 

uitgevoerd, waarbij als signaal voor botremodellering de rekenergiedichtheid wordt genom en. Daar 

het van belang is dat de krachtdoorleiding in het bot, na implantatie van een prothese, op dezelfde 

wijze verloopt als in een natuurlijk bot i.v.m. de orientatie van de botbalkjes, zullen ook de 

hoofdspanningsrichtingen bekeken worden (par. 5.2.4). Een andere oonaak van het loslaten kan 

een te hoge spanning of rek aan het protbese-oppervlak in het botweefsel zijn. Ook dit zal aan de 

hand van een eindige elementen analyse in paragraaf 5.2.5 gecontroleerd worden. Omdat het voor 

kan komen dat zich een membraan of opening vorrnt tussen het protbese-oppervlak en het 
botweefsel zijn er enige modellen gemaakt aan de hand waarvan men de invloeden op de 
mechanische toestand kan onderzoeken. Deze modellen zullen in paragraaf 5.3 besproken worden. 

Tenslotte zal in paragraaf 5.4 de invloed van geometrieveranderingen aan de verschillende 

protbese-ontwerpen op de mechanische toestand besproken worden. 

5.1 2D EEM-modellen 

In deze paragraaf zullen EEM-modellen van de verschillende protbese-ontwerpen gepresenteerd 

worden. Daarnaast zullen ook enkele modellen van de natuurlijke tibia gerntroduceerd worden. Het 

doel van deze botmodellen is om een vergelijking tussen een toestand met en z6nder protbese te 

maken en om een beter inzicht te verkrijgen in de geometrie invloeden van de verschillende 

modellen. AUe modellen zijn opgebouwd uit axi-symmetrische elementen. De voordelen van deze 

manier van modelleren zijn: 

* 
* 

* 

Het is relatief eenvoudig een dergelijk axi-symmetrisch model te maken en spaart dus tijd. 

Omdat men eenvoudig veranderingen kan aanbrengen in de modellen kan men snel de 

invloed van geometrie, membraan en gaps tussen protbese en bot nagaan. 

Een dergelijk model levert een redelijke benadering van de geometrie van het bot. 

Het axi-symmetrisch modelleren kent daarentegcn ook cen aantal nadelen: 

* Vanwege het feit dat axi-symmetrische elementen gebruikt worden, is men beperkt in het 

opleggen van bepaalde belastingen. 
De geometrie van de prothese wordt niet goed benaderd. 
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* Omdat slechts ~n doorsnede van de 3D geometrie van het bot met prothese wordt bekeken 

is het 2D model een benadering van de werke1ijkheid. 

Ondanks de nadelen die het 2D modelleren met zich mee brengt, is bet toch nuttig een eindige 

elementen analyse te houden met deze modellen. De resultaten, die uit deze analyse vioeien, dienen 

weI zorgvuldig geinterpreteerd te worden. 

De materiaalparameters van bet corticaal en trabeculair bot zijn overgenomen van tabel 4.3. De 

materiaalparameters van de prothese zijn de volgende: E = 2.5*108 mN/mm2. v = 0.29. De 

opgelegde belasting in aIle modellen is ge1ijk aan het lichaamsgewicht (F = 700 N), homogeen 

verdee1d en werkend loodrecht op bet tibiale plateau (fig. 5.1). De randvoorwaarden zijn in aIle 

modellen a1s voIgt: De knooppunten aan de onderkant van de modellen zijn in Z-richting 

vastgelegd. terwiji aIle andere knooppunten zijn vrijgelaten. Oit zijn voldoende randvoorwaarden 

omdat rotatie-symmetrisch gerekend wordt. 

De botmodellen (fig 5.1): Omdat de beschouwde protheses verschillende karakteristieke doorsneden 

hebben. zijn van het bot verschillende 2D modellen gemaakt. Zo zijn er een drietal botmodellen 

gegenereerd, waarvan twee door het sagittaal vlak en ~n door de vleugel (fig. 5.1). Het model 

door vlak 1 dient als referentiemodel voor de Osteonics-. Vleugeffilock- en MWO-prothese. Het 

model door vlak 2 dient a1s referentiemodel voor de Blockcup prothese aan de voorkant. terwijl het 

model door vlak 3 bij bet Blockcup model van de achterkant hoort. 

doorsnede 1 doorsnede 2 doorsnede 3 

Fig. 5.1: De drie botmodellen door de drie doorsneden. 

De geometrische afmetingen zijn afgeleid van een fysisch model van de tibia. De geometrie van dit 

fysisch model kan gezien worden als standaard voor een natuurlijke tibia. Het bot wordt gezien a1s 
zijnde opgebouwd uit 2 soorten botweefsel met uniforme mechanische eigenschappen: trabeculair 

en corticaal bot 

Osteonics-modellen (fig. 5.2): Bij het maken van een rotatie-symmetrisch model voor de Osteonics 

prothese is uitgegaan van een doorsnede door de vleugel. Nadee1 hiervan is dat op deze manier de 

prothese vee1 te stijf en te zwaar gemodelleerd wordt a.g.v. het gebruik van axi-symmetriscbe 
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elementen. Om de invloed mervan na te gaan is een tweede model gemaakt zonder vleugel (fig. 

5.2b). 

5ola: Met v/eugel 5.2b: Zonder vleugel 

Fig. 5.2: EEM modellen van de Osteonics prothese. 

Blockcup-modeUen (fig. 5.3): Om het verschil in voor- en achterkant van de Blockcup prothese na 

te gaan, zijn twee modellen onderzocht. In het model dat de voorkant representeert (fig. 5.3a) 

maakt de rand onder het tibiale plateau een hoek van 116 graden met dit plateau. In het model van 

de achterkant (fig. 5.3b) staat de rand loodrecht op het tibiale plateau. 

53a: Voorkant 5.3b: Achterkant 

Fig. 53: EEM model/en van de Blockcup prothese. 

VleugelBlock-modeUen (fig. 5.4): Van het VleugelBlock ontwetp zijn ook verschiUende variaties 

onderzocht. In het eerste model (fig. 5.4a) heeft de vleugel dezelfde afmetingen a1s bij de 

Osteonics prothese, terwijl de randen onder een hoek van 900 met het tibiale plateau staan. In het 

tweede model is de vleugel kleiner gemaakt, maar nu met een schuine rand (fig. 5.4b). In het derde 
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model (fig. S.4.c) staat de rand loodrecht op het plateau, terwijl de vleugel dezelfde afmetingen 

heeft als in bet tweede model. 

5.4a 5.4b 5.4c 

Fig. 5.4: EEM modellen van de V/eugelBlock pro these. 

MWO-modellen (fig. 5.5): In dit ontwerp zijn de twee vleugels zo ver mogelijk naar buiten In het 

trabeculaire bot geplaatst. Door de vleugels verder naar buiten in het trabeculaire bot te plaatsen 

zullen momenten om de lengte-as van de tibia beter opgevangen kunnen worden. Omdat we echter 

te maken hebben met axi-symmetrische elementen zal dit effect van het naar buiten plaatsen van de 

vleugels in deze analyse niet naar voren komen. 

Fig. 5.5: EEM model van de MWO prothese. 

Van sommige van deze basismodellen zijn nog submodellen gemaakt Met deze submodellen wordt 

de situatie met cen membraan c.q. opening tussen het bot en de protbese gesimuleerd. In deze 

modellen hceft de opening tussen de protbese en bet corticale bot cen grootte van 2 mm, terwiji 

het membraan een dikte heeft van eveneens 2 mm en een stijtheid van 200 N/mm2. 
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5.2 Resultaten 

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de drie criteria uit het begin van dit hoofdstuk uitge

werkt worden voor de verschillende ontwerpen uit de vorige paragraaf. 

5.2.1 SED in het trabeculaire bot 

De botmodellen 

In figuur 5.6 is voor de drie referentie modellen de verdeling van de SED weergegeven. De 

lichtblauwe gebieden zijn de gebieden met een verhoogde SED. In deze figuren is te zien dat bij 

referentiemodel 1 en referentiemodel 3 een gebied met een hogere SED aanwezig is dat loopt 

vanaf het tibiale plateau naar de vernauwing in de cortex. Bij referentiemodel 2 ligt het gebied met 

een verhoogde SED in het midden onder het tibiale plateau. De waarde van de SED in deze 

gebieden liggen voor elk van de drie referentiemodellen tussen de 3.4 en 6.8 Nm/m3. 

Als men de ligging van de gebieden met een verhoogde SED vergelijkt met de ligging van de 

botbalkjes in een natuurlijke tibia (fig. 2.1), dan kan men zien dat deze gebieden op dezelfde plaats 

liggen, met uitzondering van het referentiemodel 2. Van deze botbalkjes is bekend dat deze de 

belasting van het tibiale plateau naar de cortex leiden. Dit is in overeenstemming met het 

verwachte resultaat op basis van de dichtheidsverdeling in het trabeculaire bot. 

0,00"" 

y 

Refnwdel J Ref. model 2 Ref. model 3 

Fig. 5.6: Gebieden met een verhoogde SED (lichtblauw) in de referentienwdellen. 
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De prothese-modellen 

In figuur 5.7 is de verdeling van de SED weergegeven in de verschillende prothese-modellen. 

De Osteonics prothese: In figuur 5.7a is te zien dat het gebied met een verhoogde SED verschuift 
naar de tip van de vleugel. Verder kan men in deze figuur zien dat het gebied doorloopt tot aan de 
cortex. Hierdoor zal de belasting via de tip van de vleugel naar de cortex geleid worden. De 

waarde van de SED in dit gebied ligt tussen de 3.3 en 6.7 Nm/mm3. In het referentie model was de 
waarde van de SED in ditzelfde gebied kleiner dan 3.6 Nm/mm3. In het Osteonics model zonder 

vleugel (fig. 5.7b) ontstaat een tweede gebied met een verhoogde SED rondom de tip van de steel 

in de orde van 3.6-6.7 Nm/mm3. Het gebied waar in het referentie model een verhoogde SED 
heerst, is ook in dit model aan te wijzen, zij het dat dit gebied iets in omvang is afgenomen. 

Verder blijkt uit fig. 5.7b dat het gebied rondom de tip van de steel met een verhoogde SED niet 

doorloopt tot aan de cortex. 

De Blockcup prothese: Bij het model van de "voorkant" (fig. 5.7c) treedt het volgende verschijnsel 
op. Daar waar in het referentiemodel een gebied met verhoogde SED is aan te wijzen, is dat in het 
prothese model verdwenen. Hetzelfde is het geval bij de Blockcup protbese aan de achterkant (fig. 

5.7d). Kennelijk wordt door de stijfheid van het plateau de belasting geheel door de cortex 
opgevangen en wordt het gebied onder het plateau ontlast. De waarde van de SED in de modellen 

van de Blockcup prothesen nemen t.o.v. de referentie waarden 50 tot 90 % af. 

De VleugelBlock prothese: Bij de modellen van het VleugelBlock ontwerp met een grote vleugel 
(fig. 5.7e) en kleine vleugel (fig. 5.70 treden dezelfde fenomenen op als bij de Osteonics protbese 

met vleugel respectievelijk zonder vleugel. Ook hier liggen de waarden van de SED tussen 3.3 en 
6.7 Nm/mm3. 

De MWO prothese: In figuur 5.7g is het resultaat te zien van de SED berekening aan de hand van 
het MWO prothese model. In deze figuur is te zien dat het gebied met een verhoogde SED niet 

verpiaatst, hetgeen betekent dat de krachtdoorIeiding niet verstoord wordt. Eveneens ligt hier de 
waarde van de SED tussen de 3.3 en 6.7 Nm/mm3. 

In de figuren 5.7a tim g kan men zien dat de SED onderaan in de modellen een constante waarde 
heeft, die gelijk is aan de waarde in het desbetreffende referentiemodel. Hieruit kan men conclude

ren dat de prothese in dit gebied geen invloed heeft en dus dat de modellen lang genoeg zijn. 

Verder kan men uit het bovenstaande concluderen dat toepassing van vleugels centraal onder het 
tibiaal plateau aanleiding geeft tot een verschuiving van het gebied met een verhoogde SED, 
hetgeen effect heeft op de krachtdoorleiding in het bot. Hierbij zijn de afmetingen van de vleugel 
van grote invloed: het verder naar buiten plaatsen van de vleugels heeft daarentegen geen ver
schuiving van dit gebied tot gevolg. 
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5.7 a:Osteonics 5 .7b:Ost-vleugel 5.7c:Blockcup voor 

5.7d:Blockcup achter 5.7e:VI.Block (gr.vl) 5.7f:VI.Block (kl.v/) 

0.0011J1 

Y 

5.7g:MWO 

Fig. 5.7: SED in het trabeculaire bot bij de verschillende pro these modellen. 
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5.2.2 SED in het corticale bot 

A1s gevolg van het implanteren van een prothese zal ook de SED verdeling in het corticale bot 

veranderen. In figuur 5.8 zijn de resultaten van de SED in het corticale bot weergegeven. In deze 

grafieken zijn de gemiddelde waarden van de SED in de cortex uitgezet, als functie van de afstand 

van het tibiale plateau. Hierbij dient men er op te letten dat de schalen in de verschillende figuren 

niet gelijk zijn. 

Bij de Osteonics prothese (fig. 5.8a) blijkt dat de SED proximaal afwijkt van de referentie waarde. 

Omdat het gebied met verhoogde SED rondom de tip van de steel doorloopt tot aan de cortex, kan 

de belasting via dit gebied naar het corticale bot geleid worden. Hierdoor wordt de proximale 

cortex ontlast Uit figuur 5.8a blijkt tevens dat de Osteonics zonder vleugel de referentie waarden 

van de SED beter benadert, hetgeen overeenkomt met het feit dat het gebied met een verhoogde 

SED rondom de tip van de steel niet reikt tot aan de cortex, waardoor meer belasting door de 

cortex opgevangen moet worden. 

Bij de Blockcup prothese (fig. 5.8b en c) kan men constateren dat de SED in de cortex de 

referentiewaarden rede1ijk tot goed benadett. Er treedt zelfs een verhoging op, hetgeen het gevolg 

is van het feit dat de SED in het trabeculaire bot is afgenomen waardoor een groter deel van de 

belasting door de cortex opgevangen wordt Bij het Blockcup-model dat de voorkant representeen 

(fig. 5.8b) kan men zien dat proximaal de SED lager is dan de referentiewaarden. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de rand onder een hoek staat met het plateau. 

In figuur 5.8d en e zijn de resultaten weergegeven van de VleugelBlock prothese en de twee 

varianten daarop. Verge1ijkt men figuur 5.8a en d met elkaar dan is te zien dat de combinatie van 

een vleugel met reehte opstaande randen een gunstig effect heeft op het verloop van de SED. In 

figuur 5.8e zijn de resultaten van de variaties op dit ontwerp weergegeven. Hieruit blijkt dat bij 

gebruik van een kleinere vleugel de afwijkingen met de referentie waarden nog kleiner zijn. Verder 

is in deze figuur ook het effect te zien van de hoek die de rand met het plateau maakt. Hieruit 

blijkt dar een rechte rand iets betere resultaten geeft dan een schuine rand. Oit verschil zal in 
paragraaf 5.2.3.2 duidelijker naar voren komen. 

Tenslotte zijn in figuur 5.8f de resultaten te zien van het MWO ontwerp. Ondanks het feit dat het 

gebied met een verhoogde SED niet verschuift to.v. de referentie situatie blijken er toch verschil

len in de SED in het corticale bot te ontstaan. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in de 

modelleringswijze met axi-symmetrische elementen. Hierdoor wordt de in werke1ijkheid smalle 

(20) vleugel als een zware 3D rand gemodelleerd. 

Uit deze figuren blijkt dat de SED in de cortex bij nagenoeg alle prothese-ontwerpen lager is dan 

bij de botmodellen. Bij de Blockcup prothese is op sommige punten een verhoging aan te wijzen. 

Omdat de dikte van de cortex afhankelijk is van de belasting (botremodellering) zal de SED in de 

cortex ongeveer ge1ijk verdeeld zijn. Omdat in deze modellen een onjuiste dikte gemodelleerd is, is 
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deze unifonne betasting in deze modellen niet terug te vinden en treden op plaatsen waar de cortex 

te dun gemodelleerd is piek:en op. 
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Fig. 5.8: SED in het eorticale bot bij de versehillende prothesen. 



S.2.3 Botremodellering 

In paragraaf 2.2 is vermeld dat botremodellering optreedt a1s de SED meer dan SO % afwijkt van 

de natuurlijke waarde. Daarom zijn in deze paragraaf grafieken opgenomen waarin de procentue1e 

afwijkingen van de prothese-modellen t.o.v. de referentie-modellen zijn uitgezet. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen bet trabeculaire bot en het corticale bot. De procentuele afwijking in 

het trabeculaire bot is afgeleid uit figuur S.7. 

S.2.3.1 Trabeculair bot 

illt figuur S.7 blijkt dat er bij de OsteoDics, de VleugelBlock (met grote vleugel) en de MWO 

prothese een groot gebied ontstaat rondom de tip van de vleugel met een verhoogde SED. Bij de 

Blockcup prothese is juist een afname van de SED te constateren. Voordeel van de MWO prothese 

is dat het gebied met verhoogde SED t.o.v. het referentiemodel bijna niet verschuift. In tabel S.l is 

de procentuele afwijking van de SED onder de vleugels van de Osteonics, VleugelBlock en MWO 

prothese van deze modellen gegeven t.o.v. de referentie modellen. Bij de Blockcup is een gebied 

onder het tibiale plateau naast de rand a1s referentie genomen. 

Osleooics BJoolccup voor BlocIccup ""hi v~:_+ MWO 

afw. (%) + 250 -75 -40 
I 

TabeI5.1: Procentuele afwijkingen in het trabeculaire bot rondom de verschillende protheses. 

In de modellen van de Osteonics prothese zonder vleugel zijn dezelfde procentuele afwijkingen 

waargenomen. Behter bet gebied waarin deze verhoging optreedt reikt Diet tot aan de cortex. 

Hetzelfde is het geval bij de VleugelBlock prothese met een kleine vleugel. Dit zal op korte 

termijn Diet tot botremodellering in de cortex leiden. Op lange termijn zal dit gebied zich wel 

uitbreiden tot aan de cortex, waardoor toch botremodellering zal optreden in de cortex. 

In tabel S.l is te zien dat bij de Osteonics, Blockcup (voor), VleugelBlock en MWO prothese 

botremodellering zal optreden, waarbij in het geval van de Osteonics, de VleugelBlock en de 

MWO prothese bet trabeculaire bot zal remodelleren tot sterker bot en bij de Blockcup (voor) 

prothese het trabeculaire bot zal remodelleren tot een zwakkere variant Omdat de relatieve afname 

van de SED bij de Blockcup (achter) kleiner is dan de gestelde limiet van SO % zal bier 

geenbotremodellering plaatsvinden. Hoewel het gebied met een verhoogde SED bij de MWO 

prothese niet verschuift kan men toch een verhoging van de SED in ditzelfde gebied 

constateren. Dit betekent dat er meer belasting door het gebied onder de vleugel geleid wordt dan 

in de referentie situatie. 
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5.2.3.2 Corticaal bot 

Om na te gaan of botremodellering in de cortex bij de verschillende prothesen zal optreden, is in 
figuur 5.9 de procentuele afwijking in SED van de refentiewaarde weergegeven. Hierbij is 
uitgegaan van een gemiddelde waarde van de elementen in de cortex. In deze figuren representeert 
het punt I de cortex direct onder het tibiale plateau. 

In figuur 5.9a is te zien dat er bij de Osteonics prothese in de proximale cortex botremodellering 
op kan treden. Bij het Osteonics model zonder vleugel zal (op korte termijn) geen botremodellering 
optredcn. Ook bij de Blockcup protbese (voor- en achterlcant) (fig. 5.9b) zal geen botremodellering 

optreden, gezien het feit dat de procentuele afwijking over de gehele cortex kleiner is dan 40 %. 
Uit figuur 5.9c blijkt dat ook bij de VleugelBlock prothese geen botremodellering in het corticale 
bot optreedt. Daarentegen zal bij de MWO protbese (fig. 5.9d) in de proximale cortex weI 
botremodellering voorlcomen. Tot en met het punt 7 (De vleugel reikt tot aan element 8) zijn de 
afwijkingen groter dan 50 %. Daama is de afwijking nog slechts 20 % of kleiner. De oorzaak voor 
dit fenomeen is gelegen in de axi-symmetrische modelleringswijze. Doordat de twee vleugels 
gemodelleerd zijn als een massieve ring wordt de betasting geheel door deze ring opgevangen, 
waardoor de proximale cortex geheel ontlast wordt. 
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Fig. 5.9: Procentuele afwijkingen van de SED t.O.V. de referentie-modellen. 
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S.2.4 Hoofdspanningsrichtingen 

Om een beter inzicht te verkrijgen in bet verloop van de betasting na bet implanteren van een 

proiliese. zal in deze paragraaf een vergelijIdng gemaakt worden tussen de referentie modellen en 

de protbese modellen. Hierbij wordt alleen bet trabeculaire bot bescbouwd. 

In figuur 5.10a, e en i zijn de drie referentiemodellen weergegeven met daarin aangegeven de 

hoofdspanningsrichtingen. In deze modellen zijn de trajectories aangegeven waarin de boofdspan

ning verloopt In deze figuren is duidelijk bet verband te zien tussen de belastingdoorleiding en de 
ori~ntatie van de botbalkjes. 

Uit figuur 5.10b blijkt dat bij de Osteonics protbese de ricbting van de hoofdspanning in bet 

trabeculaire bot wezenlijk verandert. Door de stijve prothese wordt bet grootste dee! van de 

belasting naar de tip van de vleugel geleid. Van daaruit wordt de belasting via dezelfde weg a1s in 

bet referentiemodel naar de conex geleid. De invloed van bet 1:6 stijf modelleren van de vleugel 

blijkt uit figuur 5.1Oc. In dit model van de Osteonics prothese zonder vleugel worden de referentie

richtingen veel beter benaderd. 

Uit figuur 5.1Od blijkt dat bij de MWO prothese de boofdspanningen betzelfde verloop bebben a1s 
in bet referentiemodel, afgezien van bet gebied rechts naast de vleugel. 

[n figuur 5.lOf is te zien dat de boofdspanningsricbtingen bij bet Blockcup model "achterkant" 

weinig verstoord worden. Alleen langs de rand treedt een afwijking op met bet referentiemodel. Bij 

bet Blockcup model "voorkant" (fig. 5.10j) worden de boofdspanningsrichtingen in bet trabeculaire 

bot langs de rand meer verstoord dan bij bet model van de acbterkant. De oorzaak hiervan moet 

gezocbt worden in de scbuine rand. Langs deze scbuine rand treden zowel trek- als drukspanningen 

in bet trabeculaire bot op (zie par.5.4). 

Bij de modellen van de VleugelBlock protheses (fig. 5. 109 en 5.10b) treedt een soongelijke situatie 

op als bij de Osteonics protbese met en zonder vleugel. 

Uit bovenstaande resultaten tan men concluderen dat de aanwezigbeid van een centrale vleugel 

(lees: kegel) aanleiding geeft tot een verandering van de richting van de boofdspanningen. Bij bet 

verder naar buiten plaatsen van de vleugels worden de ricbtingen van de boofdspanningen to.v. bet 

referentiemodel minder verstoord. Bij afwezigheid van vleugels worden de boofdspanningsricbtin

gen bet best benaderd. Het modelleren van een cilindrische ring onder bet tibiale plateau geeft 

aanleiding tot een verstoring van de boofdspanningsricbtingen in bet trabeculaire bot langs deze 

ring. Deze verstoring is bij een boek van meer dan 90 graden groter dan bij een loodrecbte boek. 
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lOa:refmodel 1 10b:Osteonics 10c:Ost-vleugel 10d:MWO 

lOe:rej.modeI2 lOj:Blockcup achter 109:VlBl gr.vl 10h:V1BI kl.vl 

lOi:rej.modeI3 lOj:Blockcup voor 

Fig. 5.10: Hoo[dspanningsrichtingen 
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S.2.S Maximale rekken en spanningen 

Omdat het trabeculaire bot in de prothese dient te grOOen. mag dit botweefsel niet bezwijken onder 

een te boge spanning of een te grote rek. In tabel 5.2 zijn de maximaal optredende von Mises 

spanningen en rekken langs bet prothese-bot interface bij een belastingsituatie van zes maal 

lichaamsgewicht samengevat voor de verschillende modellen. Deze waarden dienen vergeleken te 

worden met de theoretische maximale waarden uit tabel 4.1. Hierbij dient men zich wel te 

realiseren dat de waarden uit tabel 4.1 geen von Mises spanningen en rekken zijn. Deze waarden 

zijn desondanks met elkaar vergelijkbaar. 

b (%) 

e..,.cort (%) 

a..,.trab (N/mm2) 

a_cort (N/mm2) 

TabeI5.2: 

Os1. BC BC VI.Bll VI.Bl2 MWO max. toeI. 
voor achter waarde 

0.66 0.15 0.15 0.34 0.4 2.4 

0.026 0.01 0.036 0.04 0.03 1.9 

1.2 0.6 0.6 1.5 1.1 1.8 1.7 

1.9 8.1 4.6 3.5 4.2 2.6 162 

Maximaal optredende von Mises spanningen en rekken. Vl.Bl 1 = VleugelBlock met 

grote vleugel en rechte rand; Vl.Bl 2 = VleugelBlock met kleine v/euge/ en rechte 
rand. 

Uit tabel 5.2 blijkt dat bij de prothese modellen met vleugels de theoretisch maximaal toelaatbare 

spanning van het trabeculaire bot niet wordt overschreden rondom de protheses met uitzondering 

van de MWO-prothese. Bij deze prothese treedt onder de vleugels een spanning op die van de 

zelfde orde van grootte is als de maximaal toelaatbare waarde. 

De maximaal optredende rek in het trabeculaire bot is bij de Osteonics prothese een factor 4 boger 

dan bij de Blockcup prothese. een factor twee hoger dan bij de VleugeIDlock en een factor 1.5 

hoger als bij de MWo-prothese. De maximale rek in het corticale bot is bij elk van de modellen 

van gelijke orde. hoewel deze in het Blockcup "achter" model iets hoger ligt en in bet model van 

de voorkant iets lager dan bij de overlge modellen. 

Wat de maximaal optredende spanningen in het trabeculaire bot betreft blijkt het volgende. In de 

modellen van de Osteonics en de VleugelBlock prothese is de spanning van gelijke orde. terwijl 

deze voor het Blockcup model duidelijk lager ligt. Daarentegen is de maximale spanning bij de 

MWo-prothese weer iets hoger als bij de Osteonics. 

Wat de spanningen in het cortica1e bot betreft blijkt dat in de modellen met een rand onder het 

tibiale plateau (Blockcup en VleugeIDlock) de spanning in het corticale bot beduidend hoger is als 

bij de Osteonics en de MWO-prothese. Daarbij is de spanning in het Blockcup model met een 

schuine rand (voor) het hoogst 
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5.3 De invloed van een membraan en een gap 

In het voorgaande is uitgegaan van een ideale situatie. In de praktijk zullen door onnauwkeurige 
sneden de prothesevlakken niet volledig aanliggen. De invloed van het niet volledig aanliggen van 

de prothese is onderzocht door de elementen van de cortex die contact maken met de prothese te 

verwijderen. Met andere woorden er wordt een gap tussen de cortex en de prothese gemodelleerd. 
Ben tweede probleem dat voorkomt is de aanwezigheid van een fibreus (slap) membraan tussen bet 
bot en de prothese. De invloed hiervan is onderzocht door het modelleren van een zachte laag 

tussen de prothese en het bot. Omdat de invloed van een membraan en een gap voor aile modellen 
vergelijkbare resultaten oplevert. zullen deze invloeden slechts aan de hand van het Osteonics 

model besproken worden. 

De invloed van een gap tussen het tibiale plateau en het corticale bot is zeer lokaal (fig. 5.11). De 

von Mises rek in het trabeculaire bot in het gebied rondom de gap kan bij een belasting van 6 

maal lichaamsgewicht oplopen tot 2 %. Omdat tijdens de stand fase het grootste deel van de 
belasting door de mediale condyle wordt opgevangen (zie par. 3.2.3) kan deze rek nog met een 

factor 2 toenemen. In dat geval overschrijdt de rek de maximaal toelaatbare rek in het trabeculaire 
bot. Vanzelfsprekend neemt ook de SED in dit gebied drastisch toe. Door de aanwezigheid van de 
gap zal de spanning aan de binnenkant van de cortex rondom de gap iets oplopen. 

De aanwezigheid van een membraan heeft nauwelijks invloed op de spanningen. rekken en SED in 
de gebieden buiten het membraan. Doordat het membraan echter een lagere stijfheid heeft dan het 

trabeculaire bot (E",embraan=200 N/mm2) neemt de rek (compressie) in het membraan bij een 
belasting van 6 maal lichaamsgewicht toe tot 12 %. Door deze grote rek in bet membraan zal 

ingroei in de prothese bemoeilijkt worden. 
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5.4 Geometrie invloeden 

Berder is vermeld dat de hoek van de cilindrische rand onder het tibiale plateau van de Blockcup 

prothese van invloed is op de SED in het cortica1e bot Omdat bij de bespreking van de resultaten 

al behandeld is welke gevolgen de afmeting en de plaats van de vleugels hebben op de resultaten, 

zal in deze paragraaf slechts ingegaan worden op de invloed van de hoek, die de rand met bet 

plateau maakt. 

5.4.1 Invloed van de schuine rand 

De invloed van de hoek, die het tibiale plateau maakt met de cilindrische rand op de SED is in 

figuur 5.12 aangegeven. In deze figuur is te zien dat naarmate de hoek groter wordt de SED in de 

proximale cortex toeneemt 

Fig. 5.12: 

Invloed v/d hoek a op de SED in cortex 
Blockcup prothese 

2200 

a= 115 

/,\\ 

r~f_~~~~ ;-;~ 
1~~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~1~2'13~14 

Plaats in de corticale wand 

Invloed van de hoek van de rand op het SED verloop in de cortex. 

Ben verklaring voor het feit dat bij een grotere hoek a de SED in de proximale cortex toeneemt, is 

de volgende. Uit EEM-berekeningen blijkt dat de naar buiten gerichte kracht Fx in het punt A (fig. 

5.13) bij een hoekvergroting toeneemt De kracht in z-richting blijft vrijwel constant De resulteren

de kracht zal dus bij een hoekvergroting groter worden, waardoor de SED dus ook groter zal 
worden. 

Fig. 5.13 
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Het fenomeen is ook alsvolgt te verklaren. Doordat bij een vergroting van de hoek ex zich minder 

trabeculair bot bevindt onder de rand zal een groter deel van de belasting door het corticale bot 

opgevangen moeten worden. 

IZ-spanning aan de schuine randl IXZ-spanning aan de schuine randl 

Fig. 5.14: Oz en Oxz onder de rand van de Blockcup prothese voor verschillende ex. 

Een verklaring voor het feit dat de hoofdspanningsrichtingen naast de rand verstoord worden (fig. 

5.lOj) is de volgende. Uit figuur 5.14 blijkt dat on in het trabeculaire bot langs de schuine rand 
afhankeUjk is van de hoek ex. Uit deze figuur blijkt dat bij een hoekvergroting de curve naar boven 

verschuift. In deze figuur is te zien dat bij een hoek van 1160 (bovenste curve) in de eerste drie 

elementen een negatieve Oxz heerst, terwijl in de elementen 4 tim 6 een positieve O'xz heerst. Omdat 

02. in alle elementen negatief is, zal een negatieve Oxz naar de rand toe en een positieve oxz van de 

rand af gericht zijn. 

5.5.2 Invloed van de botgeometrie 

De botmodellen, zoals die aan het begin van dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, zijn een benadering 

van de werkelijke geometrie. Een aantal vereenvoudigingen, die in deze modellen zijn doorgevoerd 
zijn de volgende: 

In de mediale schacht van de tibia bevindt zich weefsel waarvan de stijfheid verwaar

loosbaar is t.O.V. de stijfheid van het trabeculair bot. In de EEM-modellen is in dit gebied 

toch trabeculair bot gemodelleerd. 

De cortex is gemodelleerd met een rotatie-symmetrische dikte. In werkelijkheid varieert de 

dikte in de omtrekrichting. 

In de modellen zijn er scherpe hoeken aanwezig in de cortex. Oit veroorzaakt spannings

pieken, die er in een natuurlijke situatie niet zijn. 

De dikte van de cortex is globaal afgeschat. 

Deze modelfouten leiden tot afwijkingen in de resultaten, zoals blijkt uit de SED in de cortex. De 

optredende pieken zullen in werkelijkheid niet voorkomen. Desalniettemin kunnen bepaalde 
fenomenen met deze modellen goed beschreven worden. 
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5.5 Discussie 

Bij de prothese-mode1len met een grote (en kleine) vleugel zijn de resultaten van de SED in bet 

corticale bot bevredigend. Tocb zou na verloop van tip een groot gedee1te van de belasting via de 

vleugel naar de cortex geleid kunnen worden als gevolg van bet doorlopende gebied met een 

verhoogde SED onderaan de vleugel. Omdat de elementen in dit gebied nog bun oorspronkelijke 

stijfbeid bezitten, zal in een statiscbe analyse een gedeelte van de belasting nog door de proximale 

cortex opgevangen worden. Doordat in bet gebied rondom de vleugel botremodellering zal 

optreden, zal via een kettingreactie de kracbtdoorleiding via de vleugel steeds groter worden, 

hetgeen uiteindelijk toch zalleiden tot botremode11ering in de proximale cortex. 

Bij gebruik van een rand onder bet tibiale plateau wordt bet grootste deel van de belasting 

opgevangen door de corticale wand. Hierdoor is de kans op botremode11ering in de cortex kleiner. 
De boek die de opstaande rand met bet tibiale plateau maakt is van invloed op de SED in bet 

corticale bot. Het beste resultaat wordt bereikt bij een boek van 90°. 

Omdat bij bet maken van de prothese-modellen met een rand onder bet tibiale plateau (Blockcup 

en VleugelBlock) van ideale omstandigbeden is uitgegaan (perfect aanliggen van de rand op de 

cortex), dienen de resultaten die uit deze modellen voortvloeien zorgvuldig geanalyseerd te worden. 

Zoals al eerder is vermeld, is bet voor cbirurgen een ondoenlijke zaak de benodigde sneden bij 

deze protheses zonder afwijkingen te maken. Daarom zal deze ideale situatie bij de betreffende 

protheses, zoals in dit boofdstuk geschetst, niet optreden. 

Bij de prothese-modellen is uitgegaan van een vaste verbinding tussen bet botweefsel en de 

prothese. In werkelijkbeid treedt deze situatie pas na een aantal maanden op en is in bet begin een 

fibreus membraan met een zeer lage stijiheid in bet interface aanwezig. In de EEM-modellen kan 

dit niet worden gesimuleerd vanwege singulariteitsproblemen. Daarom is in de EEM-modellen een 

bogere stijiheid genomen. Bij bet mode11eren van een gap is alleen gekeken naar de invloed van 

een gap tussen bet corticale bot en de prothese, terwijl in realiteit langs bet gebele prothese 

oppervlak gaps aanwezig zullen zijn, die elk lokaal bun invloed op bet onderliggende bot uitoefe
nen. 

Bij het opleggen van de belasting is uitgegaan van een normaalbelasting van een maal bet 

licbaarnsgewicbt. In werkelijkbeid treden ook dwarskrachten, momenten en spierkracbten op. 

Verder is uitgegaan van een bomogeen verdeelde belasting i.p.v. lijnbelasting met een drukverde

ling over de twee tibiale condylen die niet symmetriscb is. Er wordt verwacht dat momenten een 

grote invloed op de resultaten bebben. Het is ecbter niet mogelijk om deze belasting in een 

axi-symmetrisch model op te leggen. Met een 3D modelleringswijze is dit wel mogelijk. Dit, 
samen met de andere nadelen die bet axi-symmetriscb mode11eren met zicb meebrengt, is de reden 

om over te stappen naar een 3D mode11eringswijze. 
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Hoofdstuk 6. 3D EEM analyse 

Oezien de beperkingen die een axi-symmetrisch eindige elementen model oplegt en de grote 
invloed van de geometrie van de prothese op de resultaten is besloten ook 3D-modellen van de 
verschillende protheses te maken. AIle 3D-modellen zijn ontwikkeld en uitgerekend in I-DEAS V. 

Er is gekozen om de belastingsituaties te relateren aan drie momenten in loopcyc1us. Het doe! van 
de 3D-modellen is betrouwbare resultaten te verkrijgen om op die manier een gestructureerde 
uitspraak: te kunnen doen omtrent de spanning-, rek- en rekenergieverdeling rondom de verschillen
de prothese-ontwerpen. Ook aan het 3D-modelleren zijn een aantal nadelen verbonden. Zo zal het 
maken van en bet rekenen met een 3D-model veel meer tijd vergen dan met een 2D-model. Verder 
treden allerlei numerieke problemen binnen I-DEAS op bij bet maken van een 3D-model van een 
complexe geometrie zoals die van een tibia. In paragraaf 6.1 zal eerst de modelleringswijze 
besproken worden. Vervolgens zal in paragraaf 6.2 de wijze waarop de beoogde resultaten bebaald 
kunnen worden, behandeld worden. Tenslotte zullen in paragraaf 6.3 de resultaten van de 
3D-analyses bediscussieerd worden. 

6.1 Modelleringswijze 

Bij het maken van de 3D-modellen van de protbeses in de tibia is uitgegaan van het solid model 
van de tibia zoals dat door B. v. Rens is gemaakt [2]. Door dit tibiamodel te snijden met de 
protbese ontstaat een model van een tibia waaruit de protbese is weggesneden. Vervolgens zijn in 
dit solid model verschillende mesh volumes gedefinieerd waarin kwadratische elementen zijn 
aangebracht. Hierbij is uitgegaan van dezelfde materiaalparameters voor bet bot als bij de 
2D-modellen. Ook bier is een uniforme stijfheid voor lOwel het corticale bot als het trabeculaire 
bot aangenomen. 

Omdat de protbese star mag worden verondersteld t.O.v. het botweefsel [12] zal de protbese niet 
gemodelleerd worden. Daarvoor in de plaats zullen de nodes in het HEM-model op de plaats van 
de protbese in alle richtingen worden opgelegd. De belasting zal dan aan de onderkant van bet 

model worden opgelegd (fig. 6.1). Om te kunnen bepalen welke krachten moeten worden opgelegd 
in de prothese-modellen, wordt bij bet tibia-model de belasting op bet tibiale plateau opgelegd. 
Vervolgens worden de reactiekrachten onderaan het model bepaald. Deze reactiekrachten worden 
vervolgens in de protbese-modellen opgelegd. 

De volgende randvoorwaarden zijn aan de onderkant van bet botmodel en prothese modellen 
opgelegd (fig. 6.1): De nodes aan de buitenkant aan de onderkant van het model (de cortex) zijn in 
Z-richting vastgelegd. Verder is een node aan de anterior en posterior zijde in Y-richting vastge

legd, terwij1 de node aan de anterior zijde ook nog in de X-richting is opgelegd. 
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Belasting I RV.W·I 

I R.v.w·1 
'----_--I 

Fig. 6.1: Oplegging van de krachten en de plaats van de ranO.voorwaarden. 

De belangrijkste verschillen met de 2D-modellen zijn de volgende: 

1 Bet corticale bot is gemodelleerd met behulp van thin shells met een trapsgewijze toename 
van de dilde naarmate de afstand tot het tibiale plateau grater is (fig. 6.2). Op deze manier 
blijft het aantal elementen/nodes beperkt. Er is voor thin shells gekozen omdat deze zowel 
op buiging als ook op normaalbelasting belast kunnen worden [13]. 

2 In de mediale schacht van de tibia is een holte gemodelleerd. Deze holte is in werkelijk
heid gevuld met een weefsel met een zeer lage stijfbeid. 

3 In de 3D-modellen wordt de prothese niet gemodelleerd. 
4 De belastingen worden bij de prothese-modellen aan de onderkant van het model op de 

cortex opgelegd. 

5 De geometrie van bet bot is afkomstig van een MRI scan [2]. Op deze manier wordt de 
natuurlijke geometrie van de tibia goed benaderd. 

6 De modellen zijn opgebouwd uit kwadratische tetrahedron elementen (trabeculair bot) en 

kwadratische thin shells (corticaal bot). 

a=6mm 

i=5mm 

4=6mm 

Fig. 6.2: Model/ering van de cortex m.b.v. thin shells. 
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In werkelijkheid varieert de dikte van de cortex in de omtrekrichting van de tibia. In tabel 6.1 zijn 

de natuurlijke waarden van de cortexdikte van de tibia gegeven voor vier punten in de omtrek. 

Deze punten liggen aan de voorzijde. achterzijde. mediale en laterale zijde. 

01 Voorkant II Achterkant 
II 

Lateraal 
II 

mediaal 1 
0 3.3 3.0 2.5 1.9 

5.3 4.3 2.2 8.9 

40 6.8 4.6 2.4 4.4 

60 5.7 3.1 3.1 7.1 

77.8 8.4 4.8 5.0 6.9 

TabeI6.1: Werkelijke waarden van de dikte van de cortex van de tibia. 

Uit tabel 6.1 blijkt dat de mediale schacht van de cortex dikker is dan de laterale schacht. Dit is 

logisch gezien het feit dat de laterale schacht ondersteund wordt door het kuitbeen en dus minder 

belast wordt dan de mediale kant. 

Bij deze wijze van modelleren zijn een aanta! punten waarop gelet dient te worden: 

Ten eerste dienen de verschillende modellen een vergelijkbaar aanta! elementen te bezitten. Op 

deze manier heeft elk model een vergelijkbare nauwkeurigheid en zijn de resultaten van elk model 

met elkaar vergelijkbaar. Ten tweede mag het aanta! elementen niet te klein en niet te groot zijn. 

Er wordt namelijk gestreefd naar een acceptabele nauwkeurigheid met een redelijke rekentijd. 

Daarom wordt getracht elk model onder te verdelen in ca. 2000 eIementen met ongeveer 3500 

nodes. Dit is echter niet altijd mogelijk. Zo kan het voorkomen dat in een model een mesh~volume 

ontstaat dat dusdanig klein is dat het hele model uiteindelijk onderverdeeld moet worden in 

kleinere eIementen. 

Bij het modelleren van de cortex m.b.v. thin shells dient opgemerkt te worden dat een thin shell 

per node 6 vrijheidsgraden kent terwijl een solid slechts drie vrijheidsgraden per node kent [12]. 

Tevens heeft een thin shell een andere interpolatiefunctie dan een solid [14]. 

Bij het meshen van een complexe geometrie als de tibia is het noodzakelijk het model onder te 

verdelen in een aanta! mesh volumes. Omdat een globale afmeting van het element opgegeven 

dient te worden waarmee het mesh~volume gemeshd wordt, kan het voorkomen dat sommige 

elementen aanzienlijke vervormd worden. Dit worden distorted elementen genoemd. A1s de 

elementen te veel vervormd zijn, kan de stij:tbeidsmatrix van deze elementen singulier worden. 

waardoor de resultaten van de desbetreffende elementen niet correct zijn. Het is dus zaak ervoor te 

zorgen dat het aanta! elementen met een te grote vervorming beperkt blijft Tevens dient men 

ervoor te zorgen dat de vervormde elementen niet op die plaatsen in het model liggen, die voor de 
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analyse van belang zijn. In de modellen in dit hoofdstuk is het aanta! vervormde elementen niet 

groter dan circa 2 % van het tota!e aanta! elementen. 

6.2 Werkwijze 

Evenals bij de 2D-modellen zal eerst een botmodel gemaakt worden. De reden hiervoor is 

tweeledig. Ten eerste dient dit model als vergelijkingsmodel voor de prothese-modellen om op die 

manier de veranderde mechanische toestand te kunnen bepalen in het bot a.g.v. het implanteren van 

een prothese. Ten tweede dient dit model om te bepalen welke krachten er in de prothese-modellen 

opgelegd dienen te worden. 

Het doel van de 2D-modellering uit hoofdstuk 5 was het verkrijgen van een globale indruk van het 

spanning-, rek- en SED-verloop rondom de protheses. Het doel van de 3D-modellering is een 

natuurgetrouwe situatie te crettren. De modellen zullen dan ook naast een normaalkracht ook met 

een anterior-posterior kracht, mediaal-Iateraal kracht, moment om de longitudinale as van de tibia 

en spierkrachten van de biceps femoris en quadriceps femoris belast worden. 

Om tot een goed inzicht te komen hoe de spanning, rek en rekenergie verandert tijdens de 

loopbeweging, worden drie momenten in deze loopbeweging bekeken. Dit zijn de momenten van 

hiel-contact, stand-fase en teen-afzet. Omdat tijdens elk van deze momenten verschillende 

belastingen op het kniegewricht werken, is voor elk van deze momenten een lineair statische 

analyse uitgevoerd. Deze analyses zijn uitgevoerd voor elk van de prothese-modellen en het 

tibia-model. 

Vit hoofdstuk 3 blijkt dat voor de drie bovengenoemde momenten in de loopbeweging de volgende 

belastingsgevallen gelden. 

RC.= 2.2*l.g.(Normaalkracht)+O.6*l.g(Biceps Femoris) 

StF= 1.5*l.g.(Normaalkracht)-O.25*l.g.(ML-kracht)+O.6*l.g.(AP-kracht)-

6 Nm(Moment)+O.45*Lg.(Quadriceps) 

T.O = 3*l.g.(Normaalkracht)-O.1 *l.g.(ML-kracht)+O.25*l.g.(AP-kracht)-

18 Nm(moment)+O.33*1.g.(Quadriceps) 

Deze krachten zijn in het tibia-model ingevoerd, waarna de reactiekrachten bij elk van deze 

belastingsgevallen zijn bepaald. Deze reactiekrachten zijn vervolgens in de prothese-modellen 

ingevoerd, waarbij deze slechts aan de buitenkant (de cortex) zijn opgelegd (zie appendix A). 
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6.3 Resultaten 

Omdat de resultaten. die uit de 3D EEM-analyse voortkomen. zeer omvangrijk zijn, is gezocht naar 

eeo overzichtelijke presentatie. De reSultaten zullen dan ook besproken worden aan de hand van 

een aantal criteria, die al bij de bespreking van de 2D-modellering aan de orde geweest zijn: 

* 
* 
* 

Is het rek- en SED-verloop vergelijkbaar met het natuurlijke tibiamodel ? 

Wat zijn de maximaal optredende rekken langs het prothese-bot interface? 

Hoe groot zijn de reactiekrachten die op de prothese worden uitgeoefend ? 

Om het overzicht te behouden zullen de resultaten omtrent de spanning, rek, SED en de reactie

krachten gescheiden behandeld worden. 

6.3.1 Rekenergiedichtheid 

Om aan te geven hoe de SED in het trabeculaire bot verandert bij toepassing van de verschillende 

protbesen worden een viertal gebieden in dit trabeculaire bot bekeken. Dit zijn gebieden in de 

anterior-posterior en mediaal-lateraal doorsnede. Deze gebieden zijn weergegeven in fig 6.3. 

(0 

Fig. 6.3: 

I 
I 

I 
I 
I 
i 
I 

(0 ~J 8 
~ M ... l 

Karakteristieke gebieden rondom de prothese in Jrontale en laterale 
doorsnede. 

De procentuele afwijkingen van de SED in de gebieden A tim D t.o.v. het referentiemodel (tibia) 

zijn in tabel 6.2 opgenomen. Op deze wijze kan men nagaan waar botremodellering optreedt. In 

appendix B zijn de resultaten van de SED berekening te zien voor de verschillende prothesen 

tijdens de loopbeweging, zoals die uit de EEM berekening volgen. 

Uit tabel 6.2 blijkt dat in de AP-doorsnede (gebied C en D) bij geen van de prothese-ontwerpen 

een afwijking van de SED optreedt die groter is dan het gestelde criterium voor botremodellering 

van 50 %. AIleen bij de VleugelBlock treedt tijdens teen-afzet een verlaging aan de posterior zijde 

op van 150 % t.o.v. het referentiemodel. 
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Osteonics Blockcup Vleugeffilock MWO 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

= 
He 300 ISO -50 -SO -25 <25 <25 <25 SO <25 -SO <25 200 400 <25 <25 

SF 50 SO -50 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 400 400 <25 <25 

TA 350 170 <25 <25 <25 -35 <25 <25 100 <25 -150 <25 500 300 <25 <25 

TabeI6.2: Procentuele ajwijking van de SED t.O.V. het tibia-model. 

Onder de vleugels van de Osteonics en de MWO prothese treden dusdanig grote afwijldngen op 
dat dit bij deze prothesen tot botremodellering za1 lei den. Bij de VleugelBlock protbese is a11een 
tijdens teen-afzet onder de mediale vleugel een afwijking van meer dan 50 % geconstateerd. Bij de 
Blockcup prothese treedt in de ML-doorsnede tijdens geen enkele fase een verandering op van 
meer dan 35 %. 

Het SED-verloop in de cortex is in a11e prothese modellen vergelijkbaar met het tibia model, met 
uitzondering van het Blockcup en het MWO-modeL Bij het model van de Blockcup treedt direct 
onder de rand een vemoging van de SED op. Dit is een aanwijzing dat er meer belasting via de 

randen naar de proximale cortex wordt geleid. Bij de MWO-protbese is er een vemoging van de 
SED in de cortex onder de vleugels. Ditzelfde fenomeen is ook bij de 2D-analyse naar voren 
gekomen. Bij de Osteonics is de SED in de cortex onder de vleugels hoger dan bij de Vleugel

Block tijdens hielcontact en teen-afzet Tijdens de stand-fase zijn de verschillen tussen beide 
miniem. 

Bij de interpretatie van de resultaten van de SED in het corticale bot, dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat de cortex gemodelleerd is m.b.v. thin shells met een trapsgewijze dikte, 
die afhankelijk is van de afstand van het tibiale plateau. Omdat de dikte van deze shells in de 
omtrekrichting gelijk is, zullen op plaatsen waar de cortex in werkelijkheid dikker is SED-concen
traties ontstaan. Daarentegen zal op plaatsen waar de cortex te dik gemodelleerd is de eigenlijke 
SED hoger zijn dan in het EEM-model. In het EEM-model van de tibia is inderdaad een 
SED-concentratie waargenomen op die plaatsen waar de cortex te dun is gemodelleerd. Als men 
zich daarbij een SED-vemoging voorstelt op de plaatsen waar de cortex te dik is gemodelleerd, 
levert dit een zeer aannemelijk verloop van de SED in de cortex op. 
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6.3.2 Rekresultaten 

Om te bepalen hoe de rek in het trabeculaire bot rondom de verschillende protheses verandert, 

zullen dezelfde gebieden bekeken worden als in figuur 6.3 zijn weergegeven. In tabe1 6.3 zijn de 

waarden van de rek in deze gebieden van het tibia-model en de prothese-modellen opgenomen. 

A 

He 6 

SF 4 

TA 6 

TabeI6.3: 

Tibia Blockcup Osteonics VleugelBlock MWO 

B 

3 

4 

6 

C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

6 8 6 2 2 4 12 6 6 2 6 2 2 2 2S 8 4 4 

12 6 6 4 8 4 8 10 8 2 6 6 6 2 12 14 8 2 

14 4 6 4 9 2 12 10 10 2 8 6 6 2 14 16 10 2 

Waarden van de rek (*J(/) in de vier verschillende gebieden rondom de prothese. 

(HC=HieIContact, SF=Stand Fase en TA=Teen AJzet) 

Uit de eindige elementen analyse blijkt dat de releverdeling in het trabeculaire bot rondom de 
Blockcup prothese in ML en AP-doorsnede gelijk is aan dat van het tibia-model, alleen zijn de 

waarden iets lager onder het tibiale plateau. Bij de VleugelBlock prothese blijkt dat in de 

AP-doorsnede de rek fors afneemt Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de starre ' gesloten' 

geometrie van de prothese. Bij de MWO en Osteonics prothese treedt een forse releverhoging op 

aan de vleugels. De rek in AP-doorsnede van de MWO-prothese is aan de posterior zijde 

vergelijkbaar met het tibia-model. Aan de anterior zijde is daarentegen een vedaging van de rek te 

constateren. 

In verband met het loslatingsprobleem is het belangrijk te weten wat de maximaal optredende 

rekken langs het prothese oppervlak zijn. Als deze rekken de maximaal toelaatbare rek van 2.4 % 

overschrijden dan zou dit aanleiding kunnen geven tot het loslaten van de prothese. In tabel 6.4 
zijn de maximaal optredende von Mises rekken langs het prothese oppervlak gegeven. 

Osteonics Blockcup MWO VleugelBlock 

0.13 

TabeI6.4: 

0.37 0.21 0.14 

Maximaal optredende rekken (%) langs het prothese oppervlak in het trabeculaire 

bot. 

Uit deze tabel blijkt dat in geen van de gevallen een rek optreedt die hoger is dan de maximaal 

toe1aatbare waarde bij een normale loopbeweging. De maximale waarde van de rek kan nog 

oplopen bij zwaardere belastingsituaties zoals traplopen, waar de normaalkracht kan oplopen tot 
circa vijf maal lichaamsgewicht. Omdat in sommige situaties 70 % van de normaalbelasting door 
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de mediale condyle wordt opgevangen en 30 % door de laterale. dan kan de maximaal optredende 
rek zoals die hier bepaald is met een factor drie toenemen. 

Om het verloop van de rek in het interface te bepalen is in figuur 6.4 tim 6.7 dit verloop langs drie 

verschillende doorsneden van de prothesen gegeven. In figuur 6.4 is te zien dat de rek aan de twee 
vleugels van de Osteonics prothese aanzienlijk hoger is dan de rek in anterior-posterior doorsnede. 
Ondanks het feit dat de waarde van de rek de maximaal toelaatbare rek niet overschrijdt, zal een 
vemoogde rek in het trabeculaire bot toch beschadigingen in het bot kunnen aanrichten. Gevolg 

hiervan zou kunnen zijn dat het botweefsel niet kan ingroeien in de vleugels. 

De rek in het interface bij de Blockcup prothese (fig. 6.5) is wezenlijk anders. Door de afwezig
heid van de vleugels treden er geen extreme rekpieken op. afgezien van de hoge rekken, die 
optreden onder de randen van de prothese. Het feit dat de rek in het punt 1 bij de doorsnede door 
diagonaal I vele malen hoger is dan het overeenkomstige punt in de doorsnede door diagonaal 2 is 
alsvolgt te verklaren: Doordat het grootste deel van de belasting door de mediale condyle wordt 
opgevangen, zal dit deel van het tibiale plateau het zwaarste belast worden, waardoor de rekken 
groter zullen zijn dan bij de laterale condyle. Een tweede aspect dat hier een rol bij speelt is dat de 
rand in het punt 1 loodrecht op de rand staat. 

Bij de VleugelBlock prothese (fig. 6.6) treden dezelfde verschijnselen op als bij de Osteonics 
prothese. 

Bij de MWO prothese (fig. 6.7) treden vedloogde rekken op aan de buitenkant van de twee 
vleugels (punten 4 en 5). Verschil met de Osteonics en Vleuge1Block prothese is dat de rekken bij 

de MWO prothese iets hoger zijn. 
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6.3.3 Reactiekrachten 

Als gevolg van de belastingen tijdens de loopbeweging op het tibiale plateau treden reactiekrachten 

aan het prothese-bot interface op. Als deze krachten te groot zijn, kunnen deze eveneens loslating 

tot gevolg hebben. Zeker in het beginstadium als een fibreus membraan in het interface aanwezig 

is. Omdat de mechanische eigenschappen van dit fibreus membraan niet bekend zijn, is niet 

duidelijk hoe groot deze krachten zijn zonder dat dit problemen oplevert. 

Met behulp van de reactiekrachten loodrecht op het tibiale plateau op de cortex kan tevens worden 

nagegaan in welke mate de kracht via de cortex wordt weggeleid bij de verschillende prothesen. 

Om een beeld te scheppen over de grootte van deze reactiekrachten en de verdeling daarvan zal in 

deze paragraaf voor een zestal punten in omtrekrichting op de cortex de reactiekrachten worden 
bepaald. Hierbij zal slechts gekeken worden naar de krachten die loodrecht op het tibiale plateau 
werken. In figuur 6.8 zijn deze zes punten weergegeven. De grootte van de reactiekrachten is 

afhanke1ijk van de elementverdeling. 

6 

4 

Fig. 6.8: De 6 punten waar de reactiekrachten op het corticale bot bepaald worden. 

In tabel 6.5 zijn de reactiekrachten op het corticale bot weergegeven voor deze punten. In deze 

tabel representeren de positieve waarden een trekkracht en de negatieve waarden een drokkracht. 
Uit tabel 6.5 blijkt dat de verdeling van de reactiekrachten op de cortex sterk afhankeUjk is van de 

geometrie van de prothese. Het blijkt dat bij alle prothesen trekkrachten voorkomen. Verder is te 

zien dat de Osteonics en MWO protbese vergelijkbare resultaten hebben. Gezien de geometrie van 

beide is dit ook niet verwonderlijk. Bij beide prothesen treedt er tijdens alle fasen van de 

loopbeweging een trekkracht aan het prothese-bot interface op in het punt 1, varierend van 16 N 

tot 35 N. Verder treedt er tijdens de stand fase en teen afzet in het punt 4 ook nog een trekkracht 

op tot 20 N. Opvallend is dat de drukkrachten op de cortex in het verlengde van de vleugels 

(punten 2, 3, 5 en 6) het grootst zijn bij zowel de Osteonics als de MWO prothese. 

Bij de Blockcup treden de kleinste trekkrachten op. De grootste drukkrachten treden op in de 

punten 1,3 en 5 van respectievelijk 3-5 N, 50-100 N en 9-30 N. Dit is gedeeltelijk in overeenstem

ming met de voorspelling uit hoofdstuk 2. Daar is de aanname gemaakt dat een groter deel van de 

belasting door de cortex opgevangen wordt bij de Blockcup dan bij de Osteonics prothese. Uit 
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tabel 6.5 blijkt dat deze aanname slechts gedeeltelijk klopt. gezien het feit dat bij de blockcup 

prothese ook trekkrachten aan de cortex optreden. 

Punt 

fase 

OST 

Be 

VIBI 

MWO 

TabeI6.5: 

~~~~~ 
6 

He SF TA 

0 

29 19 35 ·12 ·IS .29 -11 ·8 -24 -20 20 4 -0.3 3 -14 -37 ·12 -25 

·3 4 ·5 0.8 6 4 45 -61 -104 0.3 -0.9-0.4 ·8 ·9 ·30 3 3 5 

0 0 -O.S -O.S·1 -9 -6 -24 ·22 16 3 ·26 7 ·1 ·35 -28 47 

21 16 27 -6 ·6 ·15 ·5 ·5 ·18 ·20 15 1 ·31 ·5 ·19 ·37 ·12 ·22 

Reactiekrachten in de zes punten op de cortex werkend loodrecht op het tibiale 
plateau. 

Bij de VleugeIBlock protbese zijn enerzijds de drukkrachten op de cortex kleiner dan bij de 

Blockcup protbese en anderzijds zijn de trekkrachten kleiner dan bij de Osteonics protbese. Er 

treedt hier duidelijk een combinatie van resultaten op, zoals verwaeht kan worden gezien het 

ontwerp. Over het algemeen zijn de resultaten van de VleugeIBlock protbese het meest 

bevredigend gezien het feit dat bij deze prothese de minst extreme trekkrachten optreden. 

6.4 Discussie 

De resultaten uit dit hoofdstuk zijn gerelateerd aan een EEM-model van een tibia. De vraag is 

echter in hoeverre dit tibia-model juist is. Eigenlijk zou men over een validatie van de resultaten 
moeten beschikken die met dit tibia-model zijn behaald. Eehter in de literatuur is hierover weinig 

besehikbaar. Toch zijn er een aantal validatie-methoden voorhanden. Zo kan redelijkerwijs 

aangenomen worden dat de krachtdoorleiding via de botbalkjes verloopt, hetgeen men met het 

verloop van de SED kan controleren. Verder wordt aangenomen dat meer belasting opgenomen 

wordt door de mediale condyle van de tibia, gezien het groter oppeIVlak van deze condyle. Dit kan 

men valideren m.b.v. het spanningsverloop. Daar houden de validatie mogelijkheden eehter op. 

Bij het maken van een complex model als dat van een tibia met een protbese is het onomkomelijk 
om bepaalde aannames te doen en enige simplificaties door te voeren. Deze zijn van invloed op de 

resultaten. Zo is het trabeculaire en het corticale botweefsel gemodelleerd met een uniforme 

materiaalparameters, terwijl deze plaatsafhankelijk zijn. 

Mediaal-Iateraal krachten, anterior-posterior krachten en momenten zijn opgelegd in twee nodes 

onderaan het model. In werkelijkheid zijn deze belastingen verdeeld. Daardoor kunnen 

spanningconcentraties ontstaan rondom deze twee punten. Omdat deze concentraties boven in het 

model geen invloed meer hebben, zullen de resultaten toeh betrouwbaar zijn. 
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De normaalbelastingen die op het tibiamodel zijn opgelegd, zijn over het gehele tibiale plateau 
verdeeld, terwijl in hoofdstuk 3 is vermeld dat de normaalbelasting een Ujnbelasting is. In welke 
mate dit van invloed is op de resultaten is niet onderzocht. 
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Hoofdstuk 7. Conclusies en Aanbevelingen 

Het doel van dit onderzoek is te komen tot een ontwerp van het tibiale deel van een knieprothese. 
waarbij de kans op loslating gering is en die bij belasting geen relatieve verplaatsing tussen het bot 
en de prothese tot gevolg heeft. V oor het loslatingsprobleem zijn een aantal criteria bekeken. Zo 
zijn korte tennijn oorzaken, zoals te hoge spanningen, rekken of reactiekrachten aan het prothe
se-bot interface bekeken maar ook lange tennijn oorzaken, zoals bothennodellering. Omdat 
loslating een lange tennijn verschijnsel is, lijkt het logisch botremodellering als voornaamste 
oorzaak: hielVan te beschouwen. 

7.1 Conclusies 

Op basis van de gepresenteerde resultaten in dit onderzoek kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden. 

* 

* 

* 

* 

* 

Uit de eindige elementen analyse van hoofdstuk 6 werd duidelijk dat bij gebruik van 

vleugels onder het tibiale plateau botappositie in het trabeculaire en corticale bot onder de 
vleugels zal optreden. Het is gebleken dat dit beperkt blijft tot een gebied in het 

trabeculaire bot rondom de vleugels zelf. Omdat botappositie in de meeste gevallen 
gepaard gaat met botresorptie in andere gebieden kan dit tot loslaten van de prothese 
leiden. 

Het verder naar buiten plaatsen van de vleugels (MWO) heeft een gunstig effect op de 
krachtdoorleiding en de ligging van het gebied met een verhoogde rekenergie. Ondanks het 
feit dat er nog steeds botremodellering kan optreden, zal dit in het geval van de MWO 
prothese minder snel tot loslating leiden. Het probleem van "initieIe stabiliteittt blijft 
behouden bij deze prothese. 

Bij gebruik van opstaande randen onder het tibiale plateau (Blockcup) zal een groter deel 

van de belasting door de cortex opgevangen worden en minder door het trabeculaire bot 
Op sommige plaatsen in het trabeculaire bot zal de SED dan ook dalen. Echter de relatieve 
daling/stijging is niet zo groot dat dit tot botremodellering kan leiden. De "initiele 
stabiliteit" van de Blockcup lijkt gewaarborgd. Door de klinische nadelen aan de Blockcup 

is deze echter ongeschikt voor praktische toepassing. 

Bij toepassing van de VleugelBlock prothese zal botremodellering in het trabeculaire bot 
slechts in geringe mate optreden. 

Een 3D analyse lijkt noodzakelijk voor het verkrijgen van een juist inzicht in de mechani
sche toestand rondom een prothese. Met een 3D model, Ltt een 2D model, is het mogelijk 

om gedetailleerde gegevens te krijgen van de verschillende grootheden, die nodig zijn om 

een uitspraak: te doen over de functionaliteit van een bepaalde prothese. 
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Aan de hand van deze conclusies is het besluit genomen voor de VleugelBlock prothese met kleine 
vleugel te kiezen. De motivatie voor deze keuze is de volgende. 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

Botremodellering zal niet of in geringe mate optreden. 
Gezien de geometrie van de VleugelBlock kan aangenomen worden dat deze prothese over 

een betere initieIe stabiliteit besehikt dan de Osteonics prothese. 
De maximale rek aan het interface wordt niet oversehreden. 
De prothese is praktiseh toepasbaar. Oit in tegenstelling tot de Blockcup protbese. 

De optredende reactiekrachten aan het interface zijn het gunstigst. 
Door bet ontbreken van de randen aan de voorzijde van de protbese zal de huid niet zo 
snel beschadigd worden. 

Het feit dat bier gekozen wordt voor de VleugelBlock prothese wil niet zeggen dat de MWO 
prothese niet zou kunnen voldoen. De keuze voor de VleugelBlock is namelijk gemaakt op basis 
van de botremodelleringsresultaten en aan de hand van de resultaten van de analyse omtrent de 
reactiekrachten. Ben validatie van beide is niet voorhanden. 

7.2 Aanbevelingen 

Omdat het verder naar buiten plaatsen van de vleugels onder het tibiale plateau een gunstig effect 
heeft op de krachtdoorleiding lijkt bet verstandig om in de toekomst een model te analyseren dat 
een combinatie is van de VleugelBlock en de MWO protbese, waarbij de vleugels in de 
ML-doorsnede geplaatst worden (fig. 7.1). Omdat de belasting door zowel de vleugels als de 
randen opgevangen wordt, zal een rand in het verlengde van de vleugel minder effect hebben. 
Door de vleugels in de ML-doorsnede te plaatsen voorkomt men dit. Tevens zijn slechts zeven 
sneden nodig om deze protbese te implanteren. 

I 

~ 
! 

Fig. 7.1: Combinatiemodel van de VleugelBlock en de MWO prothese. 

Omdat in dit onderzoek is uitgegaan van een uniforme verdeling van de stijfheid van het 
trabeculaire en corticale bot zou in de toekomst onderzoek gedaan kunnen worden aan modellen 
met meer realistisebe materiaalmodellen. 
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In dit onderzoek is tevens uitgegaan van een vaste verbinding tussen het botweefsel en de prothese. 

Het lijkt verstandig om in bet vervolg van dit onderzoek rekening te houden met mechanische 

eigenschappen en tijdsafhankelijke gedrag van bet fibreus membraan. Op deze manier kan een 

gestructureerde uitspraak gedaan worden over de situatie direct post-operatief. 

Om de resultaten omtrent de botremodellering te valideren is bet noodzakelijk in de toekomst een 

experimentele verificatie uit te voeren. Oit kan gebeuren door r6ntgen opnamen te maken bij 

patienten. waaruit moet blijken of botremodellering optreedt. 

Omdat bij de verschillende prothese-ontwerpen slechts aannamen gedaan worden omtrent de 

"initiele stabiliteit" lijkt het verstandig deze aannamen experimenteel te verifieten. Deze 
experimenten kunnen in vitro uitgevoerd worden door de verschillende prothesen in een 

(menselijk) bot te plaatsen en vervolgens de verschillende belastingen op te leggen. Door de 

relatieve verplaatsing tussen de prothese en het bot te meten kan uitspraak worden gedaan omtrent 

de "initiele stabiliteit". 

Het goed functioneren van een knie-endoprothese is afhankelijk van de wijze waarop en de 

nauwkeurigheid waarmee de verschillende sneden gemaakt worden. Oit is nog steeds mensenwerk 

en houdt dus in dat er fouten gemaakt worden. In de Berufsgenossenschaftliche UnfaUkJinik in 

Frankfurt worden momenteel kunstheupen germplanteerd waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

robot. Deze robot kan zeer nauwkeurig de benodigde sneden bepalen en snijden. Deze robot is 

echter nog niet toepasbaar voor knie implantaties. Er lOU onderzoek gedaan kunnen worden in 

hoeverre het mogelijk is deze robot ook voor deze doeleinden toe te passen. 
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APPENDIX A 

In deze appendix zijn de reactiekrachten opgenomen voor de belastingtoestanden die al dan niet 
gecombineerd optreden bij hiel-contact, stand-fase en teen-afzet. De overeenkomstige knooppunten 
zijn in de onderstaande figuur weergegeven. 
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wi' .J' 

• • 
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Fig. A.I: knooppunten waar de reactiekrachten zijn opgeZegd. 
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Reactiekrachten in mN behorend bij de load-case van nonnaalbe1asting van een maallichaamsge

wicht (F =700000 mN) 

Fz 

9 68920 

824 39240 

822 37280 

818 71330 

804 36360 

793 65600 

790 30210 

631 48250 

627 24380 

455 11730 

452 38780 

329 

326 

132 

86 

70 

69 

12770 

38950 

19780 

9232 

19000 

4975 

3721 

11480 

4.315 -11.1 

Loadcase 2: Mediaal-Iateraal kracht van een maallichaamsgewicht. 

81 Fz I Fy I Fx I Fz ~ 
829 105400 407 309600 

824 -118800 508000 377 -116600 

822 139500 374 -217900 

818 -211300 329 -139000 

804 -148900 -288200 

793 297400 
II II 

181900 

790 187200 122 94190 

631 -311200 93 -288300 

627 -199400 86 -88660 

455 146200 70 48040 191300 

452 317000 69 189600 

449 1 AiQROO -47540 

66 



Load-case 3: Anterior-posterior kracht van een maallichaamsgewicht. 

Ell Fz I Fy I Fx 181 Fz I Fy I Fx I 
829 242900 407 -36350 

824 136000 1137 377 12310 

822 116600 374 -11100 

818 234300 329 -21500 

804 116400 326 95260 

793 190400 132 -73900 

790 70830 122 -38800 

631 195300 93 -41690 

627 89800 86 -63140 

455 -49500 70 -519300 -699300 -1137 

452 77330 69 -296500 

449 28070 44 -453600 

Load-case 4: Moment van 18 NM, opgelegd in de nodes direct naast de holle cilinder. 

Ell Fz I Fy I Fx 181 Fz I Fy I Fx I 
829 78540 407 -6447 

824 -69620 434600 377 5732 

822 52000 374 18230 

818 -59460 329 37510 

804 -30280 326 -26300 

793 59930 132 -9457 

790 20250 122 -8161 

631 -48420 93 128300 

627 -23670 86 77400 

455 -24530 70 -78350 -434600 

452 21540 69 -148500 

A49 8200 44 25590 
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Load-case 5: Quadriceps kracht van 750 N. 

BI Fz I Fy I Fx I node Fz ~l :;: 829 81060 -71690 

824 46780 -192.8 377 -18960 

822 32020 374 -60850 

818 77080 329 -60060 

804 37480 326 9204 

793 38940 132 -109100 

790 4409 122 -78290 

631 60110 93 -142500 

627 21210 86 -90550 

455 -43540 70 -103500 192.8 

452 -16200 69 -179300 
.n. -15580 44 -168200 

Load-case 6: Biceps femoris kracht van 1430 N. 

node Fz Fy Fx n Fy Fx 

829 -139000 407 -40950 I 
824 -219000 586800 377 40560 

822 -63760 374 139500 

818 -281100 329 180000 

804 -133200 326 -60730 

793 -166300 132 36600 

790 -84520 122 5580 

631 -207500 93 506900 

627 -78440 86 330300 

455 ·37080 70 508400 1011000 -1302000 

452 -131700 69 -60500 

449 II -57830 A ~8900 
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APPENDIX B 

In deze appendix zijn enkele voorbeelden gegeven van de resultaten van de EEM berekening aan 

de verschillende prothesen m.b.t. de SED tijdens de momenten van hielcontact, stand-fase en 
teenafzet. 

x x 

SED rondom de Osteonics pro these 

x x x 

SED rondom de Blockcup pro these 
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x x x 

SED rondom de VleugelBlock prothese 

x 

SED rondom de MWO pro these 
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