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Samenvatt inq 

Binnen de vakgroep WFW van de TUE is een begin gemaakt met het in 
model brengen van de voet, en wel i.h.b. van het hielkussen. Dit 

onderzoek gebeurt in samenwerking met de RUL en heeft tot doel om in 
de toekomst een model te vinden dat een antwoord geeft op de vraag wat 
de gevolgen zijn van operaties aan de voet en de keuze van 

orthopaedisch schoeisel op de dynamische belasting van de knie. 

Omdat materiaaleigenschappen van het hielkussen bij de dynamische 
proeven belangrijk zijn, is in eerste instantie begonnen met het op 

het eerste gezicht eenvoudigere probleem van de deformatie van het 

hielkussen onder statische belasting. D.m.v de statische proeven kan 

dan een eerste indruk van het materiaalgedrag verkregen worden. 

Bij de proeven is een preparaat bestaande uit de voet en een deel van 

het onderbeen, totaal 200 mm lang, in een opstelling geplaatst en 

belast met een massa van ca. 20 kg. Bij het meten van bewegingen van 
markers op de hiel en de verplaatsing van de tibia is duidelijk 
geworden dat het deformatiepatroon mediaal (aan de binnenzijde) van de 

voet sterk verschilt van de deformatie lateraal (aan de buitenzijde) 

van de voet, over het verschil in groote van de deformatie is niets te 
zeggen omdat de metingen mediaal en lateraal niet tegelijkertijd 

plaatsvinden maar chronologisch. 

De verplaatsing van de tiba blijkt sterk afhankelijk te zijn van de 

belastinggeschiedenis. Wanneer de voet tot kort voor het aanbrengen 

van een nieuwe belasting belast is geweest, dan is het hielkussen nog 

niet geheel hersteld, de tibia daalt in totaal minder ver en drukt het 

hielkussen verder in. De hersteltijd van het hielkussen is afhankelijk 
van de tijdsduur dat het hielkussen belast is geweest, in de gedane 

experimenten is de hersteltijd ca. 30 min. 

Ook is gebleken dat het isoleren van het hielkussen van de omliggende 

structuren geen invloed heeft op het deformatiepatroon, de grootte van 

de deformatie neemt wel af. Wanneer dit in vervolg experimenten 

wederom zou blijken zou, mijns inziens, de hiel geïsoleerd mogem worden 

van het onderbeen t.b.v het dynamische onderzoek. 
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Symbolen lijst 

P1 y P2 y P3 , . . . . ,P : markers met m s: 3 
m 

a : positievector van marker P op tijdstip t=t 

+ : positievector van marker P op tijdstip t=t 

+ 
i i 1 

Pi i 2 

3 a : zwaartepuntsvector van de markers met de componenten t.o.v. de 
m 

+i 1 
- - m  1 basis E y a = - c ai OP t=t 

1 pi OP t=t 2 

i=l 

m 
$ : zwaartepuntsvector van de markers met de componenten t. o.  v. de 

+ 1 basis e , p = ; 
i=l m 

T A : distributiematrix op t=t A = 1 ((a- - a)(a - a) ) 
l Y  m -1 - -i - 

i;l 

1 (bi - @(pi - ?IT 1 
1 : distributiematrix op t=t = - 

2 >  m 
i=l m 

G : b = -  1 ( (pi  - p)(a. - alT 1 m - 1  - - 
i=l 

s : scalar ter controle op beweging als star lichaam. 
+ r : translatievector 

: rotatiematrix. 
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INLEIDING. 

In 1986 is door de werkgroep bewegingsleer van het anatomisch 

laboratorium van de RUL een onderzoek gestart naar het mechanisme van 
de schokopvang door de voet. In een latere fase van dit onderzoek zal 

daarbij getracht worden om een model van de schokopvang van de voet 

te ontwikkelen. Een goed model maakt het mogelijk om een uitspraak te 

doen over de effectiviteit van operatieve ingrepen en de toepassing 

van orthopaedisch schoeisel. 

In 1987 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van het model. Er is 
voorzichtig begonnen met het in model brengen van de mechanische 

eigenschappen van het hielkussen. Om een eerste indruk van het 
materiaalgedrag van het hielkussen te krijgen is er gekeken naar de 

deformatie van het hielkussen onder verschillende statische 

belastingen. Hierbij is gebruik gemaakt van apparatuur en 

programmatuur ontwikkeld door G.Peters (19871, bestaande uit een 

optisch meetsysteem waarmee aangebrachte punten op het hielkussen 

gefotografeerd kunnen worden en uit een programma die de coördinaten 

van de punten berekent t.o.v. de vectorbasis die vast zit aan het 
meets ys t eem. 
Het afstudeeronderzoek heeft zich gericht op het bestuderen van de 

deformatie van het hielkussen m.b.v de gegevens afkomstig uit de 

programmatuur van Peters met het doel na te gaan of er een uitspraak 

gedaan kan worden of de hiel van de omliggende structuren geïsoleerd 

mag worden, zonder het gedrag van het hielkussen wezenlijk te 

beïnvloeden. Het hielkusssen isoleren is van belang voor het doormeten 

van materiaal eigenschappen bij dynamische belastingen. 
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HOOFDSTUK 1.  DE VOET 

Aan de hand van een literatuuronderzoek is getracht inzicht te krijgen 

in de bouw en het functioneren van de voet. 

1.1. De bouw van de voet 

De voet is een zeer complex geheel bestaande uit zesentwintig botten, 

die in een gewelfvorm opgestapeld zijn. Deze botten dragen het gehele 

lichaamsgewicht, waarbij ligamenten een belangrijk aandeel hebben in 

de krachtdoorleiding en tevens zorgen dat het gewelf niet inzakt. Van 

de zesentwintig botten is de talus of sprongbeen (zie figuur 1 . 1 )  de 
link tusssen het onderbeen en de voet, hij ligt distaal van de tibia 

en fibula en ligt boven de calcaneus (het hielbeen). De talus kan met 

de tibia en fibula scharnieren en rust op de calcaneus. De talus vormt 

samen met de calcaneus het onderste spronggewricht. Onder de calcaneus 

bevindt zich het hielkussen. 

Het aantal kinematische vrijheidsgraden is het grootst in de 

middenstand van de voet (de voet staat dan horizontaal). Dit komt 
omdat in deze stand de ligamenten ontlast zijn en omdat het contact 

tussen de gewrichtsvlakken nu kleiner is dan bij plantair- of 

dorsaalflexie (zie figuur 1.2 en figuur 1.3). De talus kan in deze 

stand t.o.v. het onderbeen wat om de z-as geroteerd worden (de 

abductie in figuur 1.2) en kan bovendien een kleine kanteling om de 

x-as (inversie figuur 1.2)  ondergaan. De kleinste aantal kinematisce 

vrijheidsgraden in het enkelgewricht wordt bereikt wanneer de voet in 

dorsaalflexie staat. Het brede voorste gedeelte van de talus wordt dan 

door de tibia en fibula, geholpen door sterke ligamenten, nauw omvat. 

Ook zijn bij deze stand de meeste ligamenten aangespannen. 
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Tibia - 

Vo orvoe t 

A 
Figuur 1 . 1 :  A: Frontale doorsnede door de voet, dorsaal aanzicht. 

B: Het skelet van de voet, lateraal aanzicht. 

1.2 De calcaneus 

Bij het meten van de deformatie van het hielkussen wordt bij 
verschillende belastingen een opname van de huid van de hiel gemaakt 

Omdat het hielkussen vast zit aan de calcaneus, zie bijlage 7 en 

paragraaf 1.3, is het belangrijk te weten hoe de calcaneus op de 

belasting reageert. 

1.2.1 Beweaingsmogeli.jkheden van de calcaneus 

In figuur 1.2 is een overzicht gegeven van de bewegingsmogelijkheden 

van de calcaneus. 
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Figuur 1.2: Overzicht van de bewegingsmogelijkheden van de 

calcaneus(d.Lohman 1973). De pijlen in deze figuur zijn 

richtingsaanduidingen, geen coördinaatassen. 

Tijdens de experimenten rust de voet met de hiel op een aluminium 

schijf, de voorvoet kan vrij bewegen. Doordat het ondersteuningsvlak 

van de hiel en het belastingvlak op de talus niet in een lijn liggen, 

voert de voet een plantairflexie uit, zie figuur 1.3. 

-Talus 
Calcaneus 

U 
P L A N T  A R  
F L E X I O N  

Tibia 

Fibula 

Talus 

zijaanzicht vooraanzicht 

Figuur 1.3: Plantairflexie in het enkelgewricht.(R.Cailliet, 1972) 
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Plantairflexie wordt begeleid door een geringe exorotatie van de tibia 

en kleine beweging van het distale uiteinde van de tibia naar 

lateraal. Ten gevolge van deze beweging ondergaat de talus een 

inversie en een plantairflexie, zie figuur 1.3, en neemt de calcaneus 

mee. Opgemerkt dient te worden dat dit ook bij voeten in middenstand 

kan gebeuren, echter dan is dit vaak een gevolg van een afwijking in 

het enkelgewricht. 

Om deze niet te controleren beweging van de calcaneus tijdens de 

experimenten tegen te gaan wordt in latere experimenten de talus d.m.v 

een bout aan de calcaneus vastgezet en wordt dit geheel bevestigd aan 

de tibia. 

1.3 Het hielkussen 

Over de bouw van het hielkussen is weinig bekend. De enige gevonden 

gegevens zijn afkomstig uit een artikel van Blechschmidt 

(Blechschmidt 1934). Van dit artikel zijn de belangrijkste punten 

gegeven in de volgende paragraaf, uitvoeriger staat de bouw beschreven 

in bijlage 7 

1.3.1 De bouw en biologische samenstelling van het hielkussen. 

De bouw en biologische samenstelling van het hielkussen heeft 

Blechschmidt trachten te doorgronden door coupes uit een diepgevroren 

hielkussen te onderzoeken en door in vivo röntgenopnamen te maken van 

op de hiel aangebrachte stalen kogeltjes. Blechschmidt heeft daardoor 

gegevens verkregen over zowel de afmetingen van het hielkussen als 

over de bouw ervan. Het hielkussen blijkt een dwarsdoorsnede van ca. 

60 mm en een dikte van ca. 10 mm te hebben (zie figuur 1.41, wat mede 
bepaald wordt door de natuurlijke variantie in de voet. Verder bestaat 

het hielkussen uit een complex geheel van collagene (zeer stijf vezel 

materiaal) en elastische (heel weinig stijf vezel materiaal) schotten, 

die het hielkussen opdelen in kamertjes, zie figuur 1.4. De kamertjes 

nemen in grootte van buiten naar binnen toe en zijn gevuld met een 

vetweefsel. De schotten beginnen bij de calcaneus, terwijl zij 
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eindigen in de voetzool en deze daarbij al vervlechtend vormen. 

Figuur 1.4: Frontale doorsnede (zg-vlak) door de hiel van een 

volwassene. De afmeting bedraagt van links naar rechts 60 mm. 

(Blechschmidt , 1934) 
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Hoofdstuk 2 G 1 o bal e werkw i .i ze 

In dit hoofdstuk wordt besproken op welke wijze de metingen van de 

deformatie van het hielkussen en de verwerking van de gegevens 

zijn verlopen. 

Op de huid van de hiel worden 87 markers met histoacryl lijm vast 

geplakt. De markers zijn verdeeld in groepjes van 3, en bestaan uit 

een rond stukje wit fotopapier met een diameter van 3 mm met daarop 

een 1,2 mm grote zwarte stip. Van het te meten gebied wordt een foto 
gemaakt. Op deze foto zijn het calibratieraam (zie hoofdstuk 3.31, de 

markers op de huid en de schijf met een referentiegroep (zie o.a. 

paragraaf 2.3). te zien. Deze foto, zie foto 1, wordt met een scanner 

gedigitaliseerd. De scanner herkent al de zwart/wit overgangen op de 

foto en digitaliseert deze; er moet echter wel een goed contrast 

tussen de marker en zijn omgeving zijn wil de scanner de marker kunnen 

detecteren. Dit is door gebruikmaking van het stukje fotopapier 
gerealiseerd. De scanfiles kunnen dan met de door G. Peters 

ontwikkelde programmatuur ingelezen worden en van de markers kunnen 

dan de 3-dimensionale coördinaten t.o.v. de vectorbasis die vastzit 

aan het calibratieraam berekend worden, zie figuur 3.5. 
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0 .  :I 
I 

I 

. 

Foto 1: Opname van de voet tijdens een meting. 

2.1 Het verdelen van de hiel in deel aebieden 

Voor het bepalen van de deformatie van het hielkussen wordt het 

hieloppervlak dus voorzien van markers. De markers worden m.b.v. een 

optisch systeem, zie hoofdtuk 3, gefotografeerd. Echter het meetgebied 

van dit systeem is te klein voor ons doel, daarom moet het 

hieloppervlak in verschillende elkaar al of niet overlappende gebieden 

worden verdeeld. Deze gebieden moeten dan elk gefotografeerd worden 

vanuit een andere camerapositie. Per camerapositie i (i = 1, . . . ,  N met 

N het aantal gebieden) worden de positievectoren van alle markers in 

het betreffende gebied t.o.v. een voor die camerapositie specifiek 

punt P- bepaald. De componenten van de positievectoren zijn dan 
gegeven t.o.v. een voor die camerapositie specifieke rechtsdraaiende, 

orthonormale basis E , zie figuur 2.1. 

1 

+i 
.-" 
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Figuur 2.1: bovenaanzicht cameraposities bij drie deelgebieden 

2.2 Het elimineren van de starre lichaamsverplaatsinaen. 

Tijdens de experimenten, beschreven in hoofdstuk 4, is het mogelijk 

dat de voet als geheel star beweegt, bijvoorbeeld t. g. v. deformat ie 
van de meetopstelling. Omdat alleen naar de deformatie van het 

hielkussen gekeken wordt, is het belangrijk om de starre 

lichaamsverplaatsing te elimineren. In de opstelling wordt daarom de 

voet op het horizontale bovenvlak van een aluminium schijf geplaatst. 

Op deze aluminium schijf zijn op het zijvlak zeven groepen van vier 

referentie markers aangebracht (figuur 2.2). 

\ 

- 
C 

Figuur 2.2: De aluminium schijf met de 7 groepen, elk 

bestaand uit 4 referentiemarkers. 
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Wordt er van uitgegaan dat tijdens de experimenten de hiel en schijf 

niet t.o.v. elkaar bewegen en dat de schijf bij een belasting niet 

deformeert, dan kan, door het mee fotograferen van een van de zeven 

groepen op de schijf, uit de starre lichaamsverplaatsing van de schijf 

de beweging als star lichaam van de voet bepaald worden. Opgemerkt 

dient te worden dat in het vervolg, nadat de starre 

lichaamsverplaatsing geëlimineerd is, het niet bekend is of in het 

deformatiepatroon van het hielkussen ook nog een deel afkomstig is van 

bewegingen van botten in de voet. Een starre lichaamsverplaatsing 

tussen t=t en t=t kan worden beschreven door een translatie tussen 

twee punten en een rotatie om een van die punten. Om deze translatie 

en rotatie te bepalen wordt gebruik gemaakt van een kleinste kwadraten 

methode (Veldpaus e.a. 19861, zie ook bijlage 1. 

Deze methode toegepast op de mee gefotografeerde groep en de markers 

op de hiel gaat dan als volgt: 

1 2 

Op tijdstippen t=t en t=t wordt groep i van de schijf 

gefotografeerd, tussen t en t heeft de schijf bewogen. De 
1 2 

translatievector r wordt berekend uit de beweging van het zwaartepunt 

van de vier referentiemarkers, de rotatiematrix wordt berekend uit 

de verandering van de ruimtelijke oriëntatie van de markers t.o.v. het 

zwaartepunt. Wanneer de vector r en matrix berekend zijn, dan worden 

alle positievectoren van de markers op de hiel op t=t bestaande voor 

een deel uit de deformatie van het hielkussen en een starre 

lichaamsverplaatsing van de voet x terug getransformeerd volgens: 

1 2 

+ 

+ 

2’ 

3 

s t a r  +def 

+ 3 3 - $ ) + a  met: a en p zwaartepunt vectoren + 
star +def 

x = R-l (2 
d e f  

van de referentie punten op 

de 3 t=t resp. t=t en x 
1 2 def ’ 

positievector van een marker zonder 

de starre lichaamsverplaatsing. 
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2.3 Het koppelen van de deelgebieden van de hiel 

Om alle positievectoren van de gefotografeerde markers t.o.v. het in 

figuur 2.3 aangegeven punt O in termen van hun componenten t.0.v de 
orthonormale basis e - te krijgen, moeten de N cameraposities aan elkaar 
gekoppeld worden. 

Daartoe wordt wederom de alumimium schijf gebruikt. Van de 
referentiemarkers op de hiel is van te voren hun positie t.o.v. O 

berekend (zie bijlage 2).  Wanneer er nu een opname van een deelgebied 
van de hiel gemaakt wordt, wordt referentiegroep i mee gefotografeerd. 

Van groep i zijn dan de componenten van de positievector t.0.v de 

orthonormale basis E , behorende bij de camerapositie P en de 
componenten t.0.v de orthonormale basis e bekend. Nu kan uit de mee 

gefotografeerde punten op de schijf m.b.v. de kleinste kwadraten 

methode de oriëntatie van de vectorbasis van camerapositie i t.0.v 
basis e en de positie van P 
worden. Het toepassen van de kleinste kwadraten methode gaat dit keer 

als volgt: 
Van de referentiepunten uit groep i zijn na de opname de coördinaten 

t.0.v punt P 

+ 

+ i  
Y i ’  + 

i 
Y i 

t.o.\’ van het vaste punt O bepaald 

en t.o.v. punt O bekend (zie figuur 2.3). 
i 

Figuur 2.3: Een groep van 4 referentiepunten en 

positievectoren t.o.v. P. en O. 
1 
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i i  Berekening van de positie van P t.o.v. O en de oriëntatie van E i - 
t.o.v. e gebeurt op dezelfde manier als beschreven in paragraaf 2.3. 

De positie van P t.0.v O wordt weer gegeven door r, de oriëntatie 

door Fl, het zwaartepunt van de referentie punten t.0.v E door a en 

t.0.v e door p. Dan geldt voor nieuwe positievectoren van de markers 
3 +  t.0.v basis e, x: 

3 - 
i 

i 
+i i - 

i i - 
.-" 

i met y de positievector van 

de markers t.o.v. de basis E . i i  - 
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HOOFDSTUK 3 DE PROEFOPZET 

De experimenten gedaan om de deformatie van het hielkussen te 

onderzoeken, bestonden uit het meten van verplaatsing van de huid van 

de hiel bij verschillende belastingen. 

Voor het aanbrengen van de belasting wordt het preparaat bestaande uit 

de voet en een deel van het onderbeen met een lengte van ca. 200 mm in 

een meetopstelling geplaatst. 

Voor het meten van de verplaatsing van de huid van het hielkussen zijn 
markers op de huid aangebracht, waarna d.m.v. een optische 

meetopstelling de beweging van de huid wordt gefotografeerd. 

3 . 1 .  De meetopstelling 

De meetopstelling is opgebouwd uit hoekprofiel (5Ox5Ox6), die op 

de hoekpunten d.m.v. M8-bouten aan elkaar bevestigd zijn, 

zie figuur 3 . 1 .  

ondersteuning 
massa's 

metalen 
d2 5 

staaf 
mm 

Figuur 3.1: De meetopstelling 
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In deze meetopstelling komt tijdens de proef het preparaat te staan, 
het staat dan op de in het vorige hoofdstuk al aangegeven hielvormige 

aluminium schijf. De aluminium schijf rust op stalen kogeltjes 

(diameter 6 mm) en kan daardoor in het horizontale vlak vrij bewegen. 

Het totale preparaat is ca. 200 mm lang en is m.b.v fast-acryl en 

schroeven via de tibia bevestigd aan een botbus. Deze is bevestigd aan 

een vertikale stalen staaf (diameter 25 mm). De stalen staaf is 

gelagerd in een kogelbus en kan daardoor alleen axiaal (vertikaal) 
bewegen. Aan de bovenkant van deze staaf is een metalen plaat 

aangebracht waarop d.m.v gewichten de belasting op het preparaat 

aangebracht kan worden. Tijdens de proef wordt de belasting op het 

preparaat gemeten d.m.v. een drukdoos, (merk Peekel, type D0501, die 

zich onder de hielvormige schijf bevindt en wordt de vertikale 

verplaatsing van de tibia gemeten d.m.v een LVDT (Lineair Variable 
Differential Transformer, merk Schaevitz, type 050 HR-DC), die aan de 

metalen plaat bevestigd is. 

3.2 St i.jfheid meetopstelling 

Om de deformatiepatronen van het hielkussen bij de verschillende 

belastingen te kunnen vergelijken moet: 

a: de belasting op het hielkussen zo goed mogelijk gedefinieerd zijn. 

b: de doorbuiging van de meetopstelling t.g.v. de belastingen zo 

klein mogelijk zijn. 

Het zo goed mogelijk definiëren van de belasting op het hielkussen 

gebeurt door de krachten tussen de aluminium schijf en hiel zo goed 
mogelijk te definiëren. Dit kan door het lageren van de schijf op 
stalen kogeltjes, waardoor de voet in het horizontale vlak vrij kan 

bewegen. Hierdoor wordt de invloed van de dwarskrachten op het 

hielkussen zo veel mogelijk beperkt. Dwarskrachten die op het 

hielkussen aangrijpen t.g.v. wrijving in het lager en koppels t.g.v. 

verschillende werklijnen van krachten, de verdeelde belasting op de 

onderkant van de hiel en de verdeelde belasting tussen tibia en 
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talus, worden door de in het vorige paragraaf genoemde kogelbus 

opgenomen. 

Bij het tweede punt is de stijfheid van de meetopstelling belangrijk. 

Deformatie van de meetopstelling t.g.v. reactiekrachten in de 

kogelbus zou ten onrechte meegenomen kunnen worden als deformatie van 

het hielkussen, wanneer deze leidt tot een andere stand van het 

preparaat t.o.v. de schijf. Verder zou deze scheefstand ook kunnen 

resulteren in een andere belasting op het hielkussen en het fout 

corrigeren van starre lichaamsverplaatsingen, zie hoofdstuk 2.2. 

Alvorens met de eigenlijke metingen te kunnen beginnen, moet 

daarom eerst de stijfheid van de meetopstelling onderzocht worden. 

I@ Richting van de 
belastingen 
w.1 t l m  4 

Massa 

e3 I 
_r Ondersteuning 

staaf 
Drukdoos  

Figuur 3.2: meten van de deformatie van de meetopstelling. 

De stijfheid van de meetopstelling is als volgt bepaald , zie 
bovenst aande figuur : 

- in de meetopstelling wordt een stalen staaf ter vervanging van 
het preparaat geplaatst. 

- de verplaatsing van de as t.g.v. vier belastingen wordt gemeten 

op het punt waar later het preparaat aan de as bevestigd wordt. 

Deze verplaatsing wordt gemeten m.b.v. een LVDT 

- de meetopstelling wordt achtereenvolgens belast op vier 

verschillende manieren, zie figuur 3 .2 :  
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1 

2 

3 

een moment linksom, van O tot 36,8 Nm, en axiale belasting van O 
tot 215 N. De hartlijn van de LVDT loopt evenwijdig aan de z2- as. 
belastinggeval (1). 

een moment rechtsom, van O tot 36 Nm. en axiale belasting van O 
tot 215 N. De hartlijn van de LVDT loopt evenwijdig aan de e2- as, 
belastinggeval (2). 

een moment linksom, van O tot 35,4 Nm.en axiale belasting van O 

tot 215 N. De hartlijn van de LVDT loopt evenwijdig aan de e - as, 
belastinggeval (3). 

3 

3 

1 

4. een axiale belasting, van O tot 215 N. De hartlijn van de LVDT 
3 loopt evenwijdig aan de e - as, belastinggeval (4). 
3 

- de vertikale belasting wordt gemeten door een drukdoos, merk Peekel 
type DO50 nr. 406. 

In figuur 3.3 staan de verplaatsingen t.g.v. de vier belastingen 

weergegeven. De vertikale verplaatsing van het uiteinde van de staaf 

t.g.v een belasting van 20 kg zal rond de 25 pm liggen. Afhankelijk van 

of de belasting centrisch of excentrisch is, kan er ook een 

horizontale verplaatsing bijkomen van maximaal 50 pm afhankelijk 

van de mate van excentriciteit van de aangebrachte belasting. 

Aangezien dat tijdens de metingen de gewichten zo exact mogelijk in 

het midden van de plaat liggen en dat na deze meting de opstelling 

iets gemodificeerd is (het onderstel van 500 x 514 x 272 mm, was 
tijdens deze meting 3 keer zo hoog en bestond uit 20x20~2 mm vierkante 

buis), mag verwacht worden dat de grootte van de defomatie van de 

meetopstelling te verwaarlozen zal zijn t.o.v. die van de deformatie 

op de hiel. Echter de hysterese, die bij drie van de vier metingen, 

zie figuur 3.3, naar voren komt kan in de gemeten verplaatsingen van 

markers op de huid leiden in het op een andere wijze terugkomen van de 

markers. 
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Figuur 3.3: Verplaatsingen aan het uiteinde van de staaf t.g.v 

de vier belastingen zie tekst 

3.3 Het meten van de markerposities 

Wordt een voorwerp vanaf twee bekende posities gefotografeerd dan kan 

een drie-dimensionale reconstructie aan de hand van de foto’s worden 

gemaakt. Op de foto’s staat dan resp. de projectie van het voorwerp op 

het z , x  en het z , y  - vlak, wanneer de optische assen van de 

camera’s loodrecht op resp. het z , x  en het z , y  -vlak staan, zie 

figuur 3.4 
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Figuur 3.4: twee camera's voor het fotograferen van een voorwerp, 

Omdat twee afzonderlijke camera's o.a. moeilijk uittelijnen zijn, is 
gebruik gemaak van een optisch meetsysteem, waarmee m.b.v. de spiegels 

8 en 9, zie figuur 3.5, twee fiktieve camera's worden gerealiseerd. 

1 camera 
2 optische balk 
3 statief 
4 filmzon 
S voorste spiegel 

Figuur 3.5 : Het meetsysteem (bovenaanzicht) met de twee fiktieve 

camera posities, gerealiseerd m.b.v de spiegels. (G. Peters 1987). 

6 centrale spiegel 
7 zijspiegel 
8 calibratieraam 
9 meetvolume 
10 fiktieve camera 

Camera, spiegels, calibratieraam en twee filmzonnen van elk 1000 Watt 

met twee bijbehorende spiegels zijn op een optische balk bevestigd, 

die weer op een verrijdbaar statief bevestigd is. De twee filmzonnen 

schijnen via de twee spiegels door het calibratieraam op de voet, zie 
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figuur 3.5. De spiegels zijn zo gepositioneerd, dat het deelgebied van 

de voet zo goed mogelijk uitgelicht wordt, waardoor alle markers 

duidelijk op de foto komen. Om de optimale stand van de spiegels te 

vinden zijn er van te voren foto’s gemaakt bij verschillende posities 
van de spiegels. Na vergelijken van de foto’s is de optimale stand 
gevonden. De markers op het calibratieraam, zie foto 1, aan het eind 
van de optische balk dienen voor de schaling van de foto’s naar de 

originele afmetingen van het voorwerp en dienen ter correctie van 

vervormingen van de foto, zie figuur 3.6, bij de verwerking van de 

foto’s m. b. v. de programmatuur. 

Figuur 3.6: corrigeren van vervormingen, (G.Peters 2987). 
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HOOFDSTUK 4 EXPERIMENTEN EN RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de metingen aan 
een niet-voorbehandelde rechtervoet, wat inhoudt dat de voet niet 

behandeld is met conserverende middelen. 

Bij dit hoofdstuk is een aparte figurenbundel met de figuren van de 
verschillende deformaties en gemeten verplaatsingen van de tibia. In 

de tekst wordt naar deze bundel verwezen d.m.v z i e  figuur F..---. 
Het preparaat, de voet plus deel van het onderbeen (zie hoofdstuk 31, 

is tussen de experimenten door bewaard bij een temperatuur van -25 OC 

en wordt steeds 5 uur voor de proef in (stromend) water ontdooid. 

4.1 Overzicht experimenten 

Met het preparaat zijn totaal vijf op zich zelf staande experimenten 

uitgevoerd. Deze vijf experimenten zijn: 

I. De voet intakt met vrij onderste spronggewricht, paragraaf 4.2. 
De meting duurde totaal 83 minuten waarin de deformatie van het 

hielkussen en de verplaatsing van de tibia gemeten is. Na de 

meting is de voet weer ingevroren. 

11. De voet intakt met geïmmobiliseerd onderste spronggewricht, 

paragraaf 4.3. De meting duurde totaal 69 minuten. Gemeten is de 

deformatie van het hielkussen en de verplaatsing van de tibia. 

111. Na meting I1 is het hielkussen in drie stappen geïsoleerd van de 
omliggende structuren, dit nam in totaal 29 minuten in beslag. 

Bij de metingen is de deformatie van het hielkussen en is de 
verplaatsing van de tibia gemeten, paragraaf 4.4. 

IV. Totslot is na een herstelperiode van 168 minuten na meting I11 
nogmaals de verplaatsing van de tibia gemeten, ook gedurende 69 

minuten. Na deze metingen is de voet weer ingevroren, zie 
paragraaf 4.5 

V. de voet met geïsoleerd hielkussen en geïmmobiliseerd onderste 

spronggewricht, paragraaf 4.5. De meting duurde 62 minuten, 
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waarin de deformatie van de hiel en de verplaatsing van de tibia 

gemeten is. 

Bij ieder experiment, uitgezonderd meting 111, is de voet drie keer 
achter elkaar belast met 20 kg. Bij meting I11 is na elke incisie de 
voet één keer belast. De vijf metingen hebben verdeeld over 3 dagen 

plaats gevonden, met om de dag resp. 8 dagen en 10 dagen waarin het 

preparaat ingevroren is geweest. Op de eerste dag heeft meting I 

plaatsgevonden, na 8 dagen de metingen I1 t/m IV en na 10 dagen 
meting V. 

Opmerking: tijdens metingen I t/m V is de belasting continue gemeten 

door een drukdoos onder de voet, echter omdat deze een tamelijk grote 

afwijking had wanneer de voet belast werd met 20 Kg, ca. 15%, is in 

vervolg het aangebrachte gewicht en niet de belasting die de drukdoos 

aangegeven heeft gegeven. 

4.2 De deformatie van het intakte hielkussen met vri.j onderste 

spronggewricht, meting I 

4.2.1 Het prepareren van de voet 

Bij dit experiment kunnen de talus en calcaneus vrij t.o.v. elkaar 
bewegen. Op het preparaat zijn ter hoogte van het hielkussen groepjes 

van drie markers m.b.v. histoacryl lijm vastgeplakt. De huid onder de 

marker kan t.g.v. de uitgeharde lijm als star worden beschouwd. 

Omdat het onderste spronggewricht vrij kan bewegen, treedt bij 

belasten plantairflexie van de voet op. Omdat dan de deformatie van 

het hielkussen niet meer te meten is, de hiel rust dan niet meer op de 

aluminium schijf, moet de flexie zo veel mogelijk voorkomen worden. 

Het preparaat wordt daarom in de opstelling geplaatst met de voorvoet 

ondersteund d.m.v. een dunne metalen plaat om zoveel mogelijk de 

plantairflexie van het preparaat te voorkomen. De dunne plaat is met 

draad aan de ondersteuning van de gewichten bovenop de stalen staaf 

van de geleiding, zie figuur 4.1. bevestigd. 
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ondersteuning 
massa L 

ge I ei ding 

' I  as 
botbus 
voet 

ondersteuning 
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ondersteun ng 
hiel 

drukdoos 
I I- meetopctei t ing 

Figuur 4.1:  Schematische voorstelling van de voet in de opstelling. 

4.2.2 De meting 

De voet, geplaatst in de opstelling, staat t.g.v het gewicht van de 

metalen plaat en de stalen staaf onder een voorbelasting van 5,2 K g .  

Tijdens de experimenten wordt het preparaat drie keer achter elkaar 

d.m.v gewichten belast met 20 Kg. Deze extra belasting wordt 
vervolgens teruggebracht via 10 Kg, 5 Kg naar O Kg. Na iedere 

belastingstap is een opname van het hielkussen gemaakt. Bij het 
ontlasten is de opname steeds 2 minuten na het wegenemen van een 

gewicht gemaakt, bij het belasten is dit na 16 minuten gebeurd. Verder 

wordt de verplaatsing van de tibia gemeten d.m.v. een LVDT. De LVDT is 
aangesloten op een plotter, die gedurende het gehele experiment de 

verplaatsing registreert. 

Het totale experiment is opgebouwd uit drie afzonderlijke metingen: 

1. eerst is de mediale kant van de voet gemeten. Deze meting 
duurde 24 minuten. 
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0,33 

0,39 

0,28 

2. als tweede is de laterale kant van de voet gemeten. Deze 

meting duurde 25 minuten. De voet heeft tussen de eerste en 

deze meting 5 minuten kunnen herstellen. 

3. als laatste is posterior gemeten, dit duurde eveneens 

24 minuten na een pauze van 4 minuten. 

0,56 1,33 

0,51 1,37 

0,50  1,23 

4.2.3 De resultaten 

In de figuren F. 1 a’b’c staat de vertikale verplaatsing van de tibia 

tijdens de drie metingen gegeven. In de onderstaande tabel staan de 

belangrijkste waarden. 

Tabel 4.1 Verplaatsingen van de tibia bij een niet-gefixeerde, 

niet-geconserveerde voet. 

vleting 1 

vleting 2 

Vleting 3 

daling na 

na 2 sec 

na be 1 ast er 

met 20 Kg 

i mml 

1,66 

1,52 

1,32 

i mml [min] 

3,59 17’30’’ 

2,40 15’42” 

_ _ _ _ _ _ _ ~ ~  ~~ 

stijging tibia bij 

ont 1 ast en. 

10 K 

i mml 

O ,  44 

O,  47 

2,  o2 17’30” I 0,45 

a Pogingen om de belastingcurve uit figuur F . l  

e-macht zijn niet gelukt, een uitspraak over of het hielkussen kruip 

vertoont is dientengevolge niet te doen. 

Uit de grafieken F. 1 a’ by 

tibia terug op zijn oude positie van voor de belasting komt, maar dat 

er een verschil is tussen beginpositie en eindpositie. Bij de grafiek 
F. 1 is dit verschil het grootst: 2,07 mm; voor de andere twee is dit 
resp. O ,  83 mm en O ,  58 mm. 

te fitten met een 

blijkt dat geen van de drie metingen de 

a 
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resp. O,  83 mm en O, 58 mm. 
In figuur F.2 staan de projecties van de verplaatsingen van de markers 

in het sagittale vlak, (z,y-vlak zie figuur B.7)  aan de mediale zijde 

van de hiel. De markers komen evenals bij de tibia niet terug naar hun 

beginpositie, zie tabel B . l  bijlage 5. Uit deze tabel blijkt, evenals 

uit figuur F.2, dat de verplaatsingen van de markers anterior veel 
groter zijn dan posterior. In figuur F.3 staan de verplaatsingen van 

de markers in het sagittale vlak aan de laterale kant van de voet. De 

markers komen nu veel dichter bij hun beginpositie uit, zie tabel B.2 
bijlage 5 .  Ook zijnde verplaatsingen van de markers veel kleiner dan 

bij de markers aan de mediale zijde van de hiel. 

Figuur F.4 laat de verplaatsing van de markers in het frontale vlak 
(z,x-vlak zie figuur B.7 )  posterior van de hiel zien. De markers 

bewegen bij de belasting allemaal naar superior (in de z-richting). 

Tevens is op deze afbeelding al te zien dat de voet naar mediaal 

beweegt en een soort van eversie (zie figuur 1.2) vertoont, de groepen 

1,2 en 3 bewegen naar mediaal, de groepen 4 en 5 bewegen naar 

lateraal. Dit is integenstelling met de verwachte inversie uit 
hoofdstuk 1. 

De figuren F.5 t/m F.8 laten transversale (horizontale) snedes door de 
voet zien. 

Hierop is duidelijk te zien dat de voet na het belasten met 20 Kg 

naar mediaal beweegt. Ook hier keert de eversie terug: in snede I11 

la7 en lal1 en in snede IV la4, la8, po4 en poS. 
Opvallend is dat de markers aan de laterale zijde van de voet verder 

naar de voetzool naar lateraal (buiten) bewegen na aanbrengen van de 

belasting, de markers in het bovenste vlak bewegen naar binnen en 

richting de tenen, zie figuur F.7 en F.8. 
Geconcludeerd kan worden dat de verplaatsing als star lichaam niet 

goed is gecorrigeerd, als gevolg van het kantelen van de voet. Door dit 

kantelen beweegt de voet t.o.v. de schijf en is corrigeren eigenlijk 

niet meer mogelijk. Op de figuren F.2 t/m F.8 is daarom de 

verplaatsingen van de markers opgebouwd uit een beweging van de voet 

en de deformatie van het hielkussen. Om de grote beweging van de voet 

te onderdrukken wordt het onderste spronggewricht geïmmobiliseerd. 
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4.3 De deformatie van het intakte voet met geïmmobiliseerd onderste 

spronggewricht meting 11. 

4.3.1 Het prepareren van de voet 

Om de starre verplaatsingen die bij meting I gevonden zijn te 
onderdrukken, is de talus met een draadeind vast gezet aan de 

calcaneus en is dit geheel star verbonden aan de tibia. 

Gekozen is om de talus en calcaneus van bovenaf met een draadeind van 

010 mm te fixeren, zie figuur 4.3. Het draadeind is bevestigd 
door een gat in het bevroren preparaat te boren en daarna 

schroefdraad M10 in de talus en calcaneus te tappen. Voordat het 

draadeind in de botten geschroefd wordt, wordt er fast-acryl in het 

tapgat gespoten als extra zekering tussen het tapeind en de twee 

botten. Hierdoor zou de eversie die gevonden is bij de meting aan het 
niet gefixeerde preparaat weggenomen moeten worden. 

draade i nd 

Tal us 

calcaneus 

Figuur 4.3: Draadeind door talus en calcaneus. 
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Om plantairflexie en rotatie van de voet te voorkomen wordt het 

uitstekende deel van het draadeind, ca. 130 mm, bevestigd aan twee 

stalen platen van 5 mm dik en aan een stalen strip van eveneens 5 mm 
dik. De twee platen worden lateraal en mediaal van het onderbeen 

bevestigd aan twee draadeinden van 06 mm die aan weerszijde van het 

onderbeen uitsteken. De draadeinden zijn zo goed mogelijk met 

fast-acryl gefixeerd in de tibia. De strip is bevestigd aan de bus die 

vast zit aan de tibia, zie foto 2 paragraaf 4 . 5 .  

4 . 3 . 2  De meting 

De voet staat in de opstelling onder een voorbelasting van 6 , l  Kg. 

t.g.v. het gewicht van de metalen plaat waarop de gewichten geplaatst 

worden, de stalen staaf die voor de axiale geleiding zorgt, en de 

platen en strip die voor de fixatie zorgen. De extra belasting van het 

hielkussen is bij deze meting 20 Kg. die teruggebracht wordt via 

10 Kg, 5 Kg naar O Kg. Opnamen van het hielkussen zijn gemaakt na 
iedere belastingstap. Van deze opnamen is er één kort na het 

aanbrengen van de belasting gemaakt, nl. na 2 minuten, de volgende 

7 minuten later, vlak voor het ontlasten naar 10 Kg en vervolgens 
steeds 2 minuten na het verwijderen van een gewicht. 

Ook nu wordt tijdens de meting continue de verplaatsing van de tibia, 

via de LVDT, gemeten. 

De drie afzonderlijke metingen omvatten: 

1. De mediale kant van de voet, gedurende 20 minuten 
2. De laterale kant van de voet, gedurende 18 minuten na een 

pauze van 6 minuten. 

3. De posterior kant van de voet, gedurende 23 minuten na een 
pauze van 4 minuten. 
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daling ca. 

2 sec 

na be 1 ast en 

met 20 Kg 

4.3.3 De resultaten 

totale daling .......... 

op t= ......... 

In de figuren F.9 

drie metingen gegeven. Na het aanbrengen van de belasting van 20 Kg 

tonen de drie grafieken weer een daling van de tibia. Bij geen van de 
drie metingen komt de tibia op zijn oude positie terug, maar het 

verschil is al minder dan bij meting I. Bij de eerste meting is het 
verschil wederom het grootst: 0,51 mm voor de andere twee is dit resp. 
0,18 mm en û,11 mm. In de tabel 4.2 staan de belangrijkste waarden 

gegeven. 

b’c staat de verplaatsing van de tibia tijdens de 

Tabel 4.2 De vertikale verplaatsingen van de tibia bij een voet met 

geïmmobiliseerd onderste sprongewricht. 

3eting 1 

‘leting 2 

Meting 3 

i mml I imml i min1 

~~ 1,02 ~ 09’51” 

O, 96 08’50’ ’ 

O, 85 1,19 10’ 07’ ’ 

stijging tibia bij 

ont 1 ast en. 

i mml 

O, 45 

O, 40 

O, 36 

totaal 

i mml 

1,04 

O, 40 

O, 36 

In figuur F.10 staan de verplaatsingen van de markers in het sagittale 
vlak aan de mediale zijde van de hiel. De markers komen vrijwel op 

dezelfde hoogte terug na de belastingcyclus, zie Tabel B.4 bijlage 5. 
Bleven de markers bij meting I soms meer dan 2 mm onder hun begin 
positie (tabel B . l )  nu is dit nog maar ca. 0.5 mm. Ook het verschil in 
verplaatsingen tussen de achterkant en de voorkant van de hiel is 

minder dan bij de niet-geïmmobiliseerde voet. Bijvoorbeeld het 

verschil tussen de groepen 1 en 4, liggend op een hoogte, is bij de 

niet-geïmmobiliseerde voet 1 mm, bij de geïmmobiliseerde voet is het 

verschi 1 nog geen O, 2 mm. 
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In figuur F.ll staan de verplaatsingen van de markers in het sagittale 
vlak, z , y  -vlak, aan de laterale kant van de voet. De markers komen na 

het ontlasten weer nagenoeg terug in hun oude positie die ze voor de 

belastingcyclus hadden het verschil ligt rond de 0 , 2  mm, zie tabel B . 5  

bijlage 5. Bleken de markers tijdens meting I vnl. horizontaal te 
bewegen, nu vertonen de markers een duidelijke beweging naar beneden 

na het aanbrengen van de belasting. 

Figuur F.12 laat de verplaatsing van de markers aan de achterkant van 
de hiel zien. De verplaatsing van de markers aan deze kant van de voet 

is zeer klein, ze belopen in de enkele tienden van millimeters. 

Ondanks het feit dat de markers heel weinig verplaatsen is wel te zien 

dat de markers niet meer omhoog bewegen en dat er nog wel een kleine 

beweging naar mediaal is. 

De figuren F.13 t/m F.16 laten wederom vier horizontale snedes door 
de voet zien. In snede I , figuur F.13, bewegen de markers op het 
mediale gedeelte van het hielkussen naar mediaal en naar voren, 

kort na het aanbrengen van de belasting bewegen de markers naar 

lateraal. Tijdens het ontlasten bewegen de markers in eerste instantie 

naar achter (de belasting is dan 10 Kg), echter bij de volgende 

stap , die van 10 naar 5 Kg, bewegen de markers plots naar mediaal 

waardoor de marker bij verder ontlasten niet meer terugkeert naar zijn 

positie in het begin van de proef. Deze beweging komt steeds in de 

volgende snedes terug, zodat bij de eerste meting in eerste instantie 

aan een starre beweging van de voet gedacht kan worden. 

Alleen gekeken naar het effect van de eerste belasting, 20 Kg, dan 

blijkt dat de beweging naar anterior van de markers steeds minder 

wordt. Lateraal bewegen de markers in de eerste snede naar lateraal en 

weinig naar anterior, hier lijkt bij het ontlasten de "starre 

verplaatsing" ook tevoorschijn te komen, echter bij de volgende 

snedes, figuur F.14 t/m F.16, is de verplaatsing als zodanig niet meer 
aanwezig. Evenals bij de mediale kant bewegen de markers wanneer men 

verder inferior komt verder naar posterior. Posterior bewegen de 

markers in snede I, figuur F.13, naar anterior, in snedes I1 en 111, 
figuur F.14 en F.15, is de beweging naar anterior vrijwel geheel 
verdwenen en bewegen de markers naar lateraal. In de onderste snede 
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I V ,  figuur F. 16, bewegen de markers naar posterior. 

Wanneer het totaalbeeld van de markerbewegingen samen met de 

verplaatsingen in tabellen B.4 t/m B.6 bekeken wordt, lijkt het erop 

dat de fixaties effect hebben gehad; de beweging naar links en de 

eversie zijn verdwenen. Verder zijn de verschillen tussen de voor- en 
achterkant van het hielkussen kleiner geworden wat aangeeft dat de 

voet horizontaal blijft staan. 

4.4 De invloed van het isoleren van het hielkussen op het 

deformatiepatroon van de markers, meting I11 

4.4.1 De metinq 

Deze meting is een voortzetting van de meting 11. Debelastingcyclus is 
bij de eerste twee metingen van O naar 20 naar O Kg en bij de derde 

meting van O naar 20 Kg. Na iedere belastingverandering is een foto 
gemaakt van de mediale zijde van de voet, omdat uit voorgaande 

metingen bleek dat hier de grootste verplaatsingen te verwachten 

waren. Door deze grotere verplaatsingen zouden veranderingen in het 

deformatie patroon t.g.v de snedes in de huid eerder op moeten 

vallen. Gemeten zijn de verplaatsingen van de markers na: 

1. het horizontaal doorsnijden van de huid net boven de markers, 
de achillespees is hier nog intakt. De meting duurde totaal 
7 minuten. 

2. het doorsnijden van de achillespees. De meting duurde 

7 minuten, na een pauze van 3 minuten. 

3. het frontaal doorsnijden van de huid, anterior van de laatste 

markers. De meting duurde 5 minuten na een pauze van 
4 minuten. 
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Op de onderstaande foto zijn de incisies in de huid goed te zien. 

Foto 2. De voet met de incisies en de metalen elementen, die 

voor de fixatie zorgen. Ook is op deze foto de markerverdeling 

mediaal te zien. 

4.4.2 De resultaten 

In figuren F. 17 t/m F. 25 staan de beweging van de markers tijdens de 
drie metingen. Vergelijken van figuren F. 10, meting I I , F .  17, meting 1, 
F.20, meting 2, en F.23, behorende bij meting 3, laten geen 

opzienbarende veranderingen van de verplaatsingen in het sagittale 

vlak zien. De deformatie patronen zijn globaal hetzelfde, echter de 

markers in de meer posterior gelegen groepen, 11 t/m 14, schijnen 
t.g.v. de incisies naar achter te gaan bewegen bij het belasten. 

Verder zijn de absolute waarden van de verplaatsingen kleiner 

geworden: lagen ze bij meting I1 tussen de 0.4 en 1.5 mm, nu liggen 

ze, wannneer de huid horizontaal doorgesneden wordt, tussen de 0.1 en 
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1.0 mm, resp. in groep 13 en groep 1. Bij het doorsnijden van de 
achillespees neemt het maximum verder af tot 0.85 mm, in groep 2 
figuur F.20; bij het frontaal doorsnijden van de huid treden er geen 

veranderingen meer op in de verplaatsingswaarden. 

De horizontale afbeeldingen laten interessantere veranderingen zien. 

Bewogen alle markers bij meting I1 naar mediaal en min of meer naar 

anterior, na het volledig isoleren van het hielkussen bewegen de 

markers na belasten in het voorste gedeelte van het hielkussen naar 

lateraal en naar anterior, in het posterior gedeelte bewegen de 

markers naar mediaal. Wanneer de metingen afzonderlijk bekeken worden 

dan blijkt dat transversaal doorsnijden van de huid weinig 

veranderingen te zien geeft t.o.v. de niet-geïsoleerde situatie, zie 

de figuren F. 13 t/m F. 16 en de figuren F. 18 en F. 19. Bij het 
doorsnijden van de achillespees, figuren F.21 en F.22, begint in het 

bovenste gedeelte van het hielkussen de laterale beweging al te 

voorschijn te komen. En zoals al hierboven beschreven staat is deze 

pas echt te zien na de frontale incisie in de figuren F.23 en F.24. 

4.5 De deformatie van het geïsoleerde hielkussen, meting IV en V 

Na een mislukte poging om het gehele hielkussen 168 minuten na het 

isoleren op te meten (de verplaatsing van de tibia is wel gelukt, 

meting IV), is na 10 dagen nog een poging ondernomen. Deze poging is 

wel gelukt en heeft geresulteerd in meting V. 

4.5.1 De met ing. 

De meting van de deformatie van het hielkussen bestond weer uit drie 

afzonderlijke metingen: 

1. de meting van de mediale kant van de hiel. Deze meting duurde 

totaal 18 minuten. 

2. de meting van de laterale kant van de hiel. Deze meting duurde 

17 minuten. Tussen de eerste en deze meting waren 6 minuten 

pauze. 
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totale daling 
op t= ._....-. 

3. de meting van de posterior kant van de hiel. Deze meting 

duurde 18 minuten, na een pauze van 3 minuten. 

stijging tibia bij 

ont last en. 

Tijdens deze meting is is de verplaatsing van de tibia gemeten met de 

LVDT. Het meten van de verplaatsing van de tibia is bij het 
geïsoleerde hielkussen dus twee keer gebeurd; meting IV: na 168 

minuten na het aanbrengen van de incisies en meting V: nadat de voet 
10 dagen ingevroren is geweest. Bij meting V zijn ook de deformaties 
van het hielkussen gefotografeerd. De opgelegde belasting is 20 Kg, 

deze wordt via 10, 5 naar O Kg teruggebracht. Na iedere belastingstap 
is er een opname van de hiel gemaakt. De eerste na 10 minuten na 
belasten, vervolgens iedere 2 minuten na het wegnemen van een gewicht. 

i mml í min1 

4 . 5 . 2  De resultaten 

10 Kg 5 Kg O Kg totaal 

ímml ímml [mml [mml 

De onderstaande tabellen, tabel 4.3  en 4.4, geven de verplaatsing van 

de tibia. Tabel 4.3 geeft de verplaatsing van de tibia bij meting IV, 
tabel 4 . 4  geeft de verplaatsing tijdens meting V. 

1,68 08’47” 

1,28 08’32” 

1,17 08’30” 

Tabel 4 . 3  Verplaatsingen van de tibia bij een voet, waarvan het 

hielkussen geïsoleerd is, na een herstelperiode van 168 

0,33 0,25 0,35 0,93 

0,29 0,25 0,36 0,90 

0,29 0,28 0,37 0,94 

mi nut en. 

I 

Meting 1 

Meting 2 

Meting 3 

daling ca. 

2 sec na 

be 1 ast en 

met 20 Kg 

1,16 

0,94 

0,85 
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i mml [min] 

1,48 07’51” 

1,25 07’56” 

1,14 07’40” 

Tabel 4.4 

ingevroren te zijn geweest. 

Verplaatsingen van de tibia bij het preparaat, na 10 dagen 

(het hielkussen is nog steeds geïsoleerd). 

10 Kg 5 Kg O Kg totaal 

[mml ímml ímml [mml 

0,27 0,26 0,41 0,94 

0,29 0,32 0,33 0,94 

0,30 0,29 0,37 0,96 

daling na 

na belasten 7 met 20 Kg. 

Meting 1 

Meting 2 

Meting 3 

i mml 

0,96 

0,91 

0,88 

~ 

totale daling I stijging tibia bij 

ont last en. 

Vergelijken van deze twee tabellen levert alleen voor de eerste meting 

een duidelijk andere verplaatsing van de tibia op. Het lijkt alsof het 

hielkussen t.g.v. het invriezen stijver geworden is. 

Uit de figuren F.26 en F.27 blijkt dat de eindpositie van de tibia na 
ontlasten niet veel verschilt; bij meting IV is dit resp. 0,46, 0,12 en 

0,06 mm onder zijn beginpositie en bij meting V resp. 0,41, 0,11 

en 0,07 mm onder zijn beginpositie. 
Figuur F.28 laat de bewegingen van de markers in het sagittale vlak 

aan de mediale zijde van de voet zien. De marker beweging is even 

grillig en heeft dezelfde richting als bij meting 11.  Opvallend is dat 
wanneer er ook gekeken wordt naar de figuren F.17 en/of F.20, 

meting 111, dat de gevonden beweging van de markers naar posterior na 
het belasten niet meer te zien is. Bij het in stappen ontlasten van 
het hielkussen treden er verplaatsingen naar anterior op m.n. de 

groepen 9 t/m 13 laten dit goed zien. In tabel B.7 in bijlage 5 staan 

absolute verplaatsingen van de markers. 

Figuur F.29 laat de beweging van de markers in het sagittale vlak aan 
de laterale kant van de voet zien. Vergelijken van de beweging van de 
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markers bij het belasten met die uit figuur F . l l  levert dat deze 

(ongeveer) gelijk is. De beweging tijdens het ontlasten is daarentegen 

duidelijk anders, nu lijkt deze meer op die uit figuur F.2 (meting I). 
In het frontale vlak aan de posterior kant van de voet, zie 
figuur F.30, bewegen de markers nog steeds naar mediaal. Voor de 

verplaatsingen zie tabel B. 9. De figuren F. 31 t/m F. 34 laten elk een 

transversale snede door de voet zien. Mediaal is de in paragraaf 4 . 4  

beschreven beweging van de markers bij het belasten te zien. Verder 
valt op dat er weer een sprong naar mediaal is na het ontlasten van de 

voet, wat ook bij de vorige meting I1 gevonden is. Lateraal 

laat geen duidelijke verschillen zien met de deformatie van het 

hielkussen bij meting 11 ,  buiten de richting die de markers volgen bij 
het ontlasten van de voet. Markers op de achterkant van de hiel 

bewegen naar anterior en naar mediaal, dit is wel verschillend in 

vergelijk met meting 11, hier bleken de markers uit de middelste 

groepen vri jwei niet naar anterior te bewegen. 
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De uitgangspunten voor het gedane onderzoek waren een eerste indruk te 
krijgen over het gedrag van het hielkussen onder een statische 

belasting, het definiëren van de grens van het hielkussen anterior en 

een uitspraak te doen of het mogelijk is om de hiel van de rest van de 

voet te isoleren t.b.v. dynamische proeven. In het eerste deel van dit 

hoofdstuk worden dan ook de gedane experimenten geëvalueerd. In het 
tweede deel van dit hoofdstuk is de gebruikte meetopstelling het 

onderwerp. Tenslotte volgen er nog enkele aanbevelingen voor het 

verdere onderzoek. 

5.1 Evaluatie van de experimenten en conclusies. 

5.1.1 De verplaatsing van de tibia. 

Het fixeren van de talus aan de calcaneus en aan de tibia is duidelijk 

van invloed op de daling van de tibia. Ten gevolge van de fixatie 

neemt de daling met 40% af. De invloed van het isoleren van het 

hielkussen heeft nauwelijks enige invloed op de daling van de tibia. 

Wel van invloed is de voorgeschiedenis, of de hiel bij een nieuwe 

belastingcyclus kort ervoor belast is geweest of niet. Bij meerdere 
belastingen achtereen daalt de tibia steeds verder, zonder bij 

ontlasten helemaal terug tekomen. 

5.1.2 De relatie tussen de verplaatsing van de tibia en de 

deformatie van het hielkussen. 

Om te kijken of er een verband bestaat tussen de verplaatsing van de 

tibia en de deformatie van het hielkussen is in de tabellen B.l 

t/m B.9, van bijlage 5, bij de verschillende belastingen de 
verplaatsing van de tibia uitgezet tegen de absolute verplaatsing 

van de linker marker uit een groep. 

De tabellem B.l t/m B.3 zijn alleen ter kennisgeving meegenomen, omdat 
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zoeken naar een relatie tussen de verplaatsing van de tibia en de 

deformatie van het hielkussen door de plantairflexie en het naar 

mediaal wegdraaien van de niet-gefixeerde voet niet mogelijk is. 

Na de belasting van de voet is de absolute verplaatsing van de tibia 

groter dan de absolute verplaatsing van een marker op het hielkussen. 

Na het ontlasten van de voet is het grootste verschil tussen de 
beginpositie en eindpositie van de tibia steeds na de eerste 

belastingcyclus. Het vocht of vet in het hielkussen lijkt bij de 

eerste keer voor het grootste gedeelte uit het kussen geperst te 

worden, wat het relatief grote verschil met de twee volgende metingen 

zou kunnen verklaren. Dit houdt in dat de verplaatsing van de tibia 

voor een deel bepaald wordt door de visco-elastische eigenschappen van 

het hielkussen en voor een deel door de hydro-statische druk in het 

hi e 1 kussen. 

De daling van de tibia is bij het intakte hielkussen gelijk aan die 

van het niet-intakte hielkussen. 

De hersteltijd van 168 minuten leidt tot herstel van het hielkussen. 

Daalt de totale daling van de tibia van 1.66, 1.31 naar 1.19 mm, na de 
rust periode begint de maximum daling weer bij 1.68 mm. 

Invriezen heeft invloed op het hielkussen. Uit de meting van het 

geïsoleerde hielkussen, meting V, blijkt dat na invriezen en weer 

ontdooien van de voet de totale daling van de tibia afneemt t.o.v. de 

totale daling in meting IV. 

5.1.4 De deformatie van het hielkussen 

Bij belasten van de gefixeerde voet geldt in het algemeen dat: 

De deformatie van het hielkussen lateraal sterk verschilt van mediaal. 

Lateraal wordt het hielkussen door de calcaneus naar achter, naar 
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1 A .  de deformatie van het gehele 

hielkussen is groot. 

2A. de deformatie van het 

hielkussen is aan de teenkant 

groter dan aan de achterkant. 

3A.mediaal: de deformatie grootte 

neemt van boven naar beneden af. 

Uigezonderd het meest voorste 

gedeelte, dat een gelijke grootte 

van deformatie heeft 

4A. lateraal: de deformatie neemt 

van boven naar beneden toe. 

5A. mediaal: is de deformatie 

naar beneden, buiten en iets naar 

voor gericht. 

6A. lateraal: is de deformatie 

naar beneden, naar achter en naar 

buiten 

buiten en naar beneden weggeduwd. Mediaal wordt het hielkussen naar 

voor, naar buiten en naar beneden weggeduwd. 

1B. de deformatie van het gehele 

hielkussen is f 25% kliener dan 
bij 1 A  

2B. idem 

3B.mediaal: de deformatie grootte 

neemt van boven naar beneden af 

Uitgezonderd het voorste gedeelte, 

dat in het midden een grotere 

deformatie heeft. 

4B. lateraal: de deformatie is 

boven wel verschillend van beneden 

een duidelijke trend is echter 

niet te herkennen. 

5B. mediaal: de deformatie is in 

grote lijnen gelijk aan die van SA 

Echter de markers in de bovenste 

groepen bewegen niet naar buiten. 

6B. lateraal: de deformatie is 

nagenoeg identiek aan die van 6A 

Tabel 5 . 1  verschil en overeenkomst in deformatie van het intakte 
hielkussen en het geïsoleerde hielkussen bij belasten. 

IA: Het intakte hielkussen IB: Het geïsoleerde hielkussen 

Hoe het hielkussen deformeert en de verschillen en de overeenkomsten 

tussen de deformatie van het intakte hielkussen en het geïsoleerde 
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hielkussen, staan in de tabel 5.1. Tabel 5.1 toont dat er vnl. 

verschillen zijn in de grootte van de deformatie en wat minder in het 
deformatiepatroon tussen de twee experimenten. Of het hielkussen 

geïsoleerd mag worden is uit deze meting niet met zekerheid te zeggen, 

hoopgevend is in iedergeval dat het deformatiepatroon gelijk blijft. 

Over de deformatie van het hielkussen bij het ontlasten van de voet 

valt niet veel te zeggen. Bij metingen I1 en V vertonen de verplaatsing van 

de markers een zeer grillig verloop. Ook keren de markers vaak op 

geheel andere wijze terug. Het grillige verloop kan een gevolg zijn 
van verplaatsing van de voet t.o.v. de schijf door b.v. deformatie in 

de proefopstelling. 

5.2 Evaluatie van de gebruikte meetopstelling 

De optische meetopstelling is in feite niet geschikt voor het meten 

van het grote, gekromde oppervlak van de hiel, daarvoor is het 

meetgebied te klein en kost het teveel tijd per meting. Ook is t.g.v. 

de discrete tijdopnamen van het hielkussen niet na te gaan hoe een 
marker op een bepaalde positie komt. Verder is het vergelijken van de 

binnen, achter en buiten kant van het hielkussen binnen één meting 

t.g.v. het na elkaar moeten meten van de drie kanten niet mogelijk, de 

voet heeft dan al een tijd in de opstelling gestaan (uitdrogen! 1 en 
heeft al minimaal één belastingcyclus ondergaan. De meetopstelling kan 

alleen gebruikt worden wanneer tussen de metingen door binnen een 

experiment de voet een lange hertelperiode wordt geven (30 tot 

60 minuten). Voor het meten van de marker verplaatsingen opzich kan de 

meetopstelling wel gebruikt worden. 

Een ander nadeel van dit 3D-meetsysteem is dat het zeer tijdrovend is. 

Eerst moeten de markers gemaakt worden, daarna de foto's secuur worden 

afgedrukt, daarna moeten de foto's zoveel mogelijk ontdaan worden van 

al het zwart wat geen marker is en daarna kunnen ze pas door de 
computer m.b.v. een scanner worden ingelezen. De gescande foto moet 

daarna nog door een detectie programma waarin alle nog op de foto 

aanwezeige "illegale" zwarte punten met de hand, door het aanwijzen 
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met een muis, weggegooid moeten worden. Verder schijnt dit programma 

om de 6 verwerkte foto’s geen nieuwe file te kunnen openen, t.g.v. een 

programmeer fout, waardoor het gehele programma opnieuw opgestart moet 

worden. Al met al een zeer langdurig proces, per foto kan rustig 30 
minuten verwerkingstijd worden gerekend. 

De stijfheid van de meetopstelling lijkt stijf genoeg te zijn. Zij kan 

echter zeker bij de soms zeer kleine verplaatsingen posterior van de 

hiel, zie bijvoorbeeld meting V,  van invloed zijn op de gevonden 

meetwaarden. 

5.3 Aanbevelingen. 

Het aanbrengen van de belasting moet op een andere manier. Het 

voorzichtig neerleggen en weghalen van de gewichten op de plaat gaat 

heel moeilijk, vooral bij gebruik van zware gewichten, en gaat 

daardoor soms niet voorzichtig genoeg. Gedacht kan worden aan verlagen 

van de meetopstelling of een juk waar de gewichten aangehangen kunnen 

worden. 

De referentieschijf moet vervangen worden door bv. een ring. Deze ring 

kan aan het draadeind bevestigd worden en moet om de enkel passen. de 

ring heeft als voordeel dat alle starre verplaatsingen, dus ook het 

kantelen van de talus en de calcaneus gemeten kunnen worden. De 

referentie groepen op deze ring kunnen dan ook uit meerdere markers 

bestaan, waardoor het programma nauwkeuriger de starre 

lichaamsverplaatsingen kan berekenen. 

Bij het meten van de daling van de tibia kan beter gebruik gemaakt 
worden van een computer i.p.v. de plotter. Er is een bestaand 
programma dat samen met de LVDT de verplaatsing kan meten nl. VXVY. 

Het is aan te bevelen om de voet en daarmee dus het hielkussen tussen 

de metingen door in het water te leggen Het hielkussen kan dan 

herstellen van de belasting, waardoor mediaal en lateraal eerlijker 

met elkaar vergeleken kan worden. 
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Bi.ilane 1 Een kleinste kwadraten methode voor de transformatie 

van marker coördinaten 

Het algoritme (Veldpaus e.a. 1986) dat nu beschreven gaat worden 
bepaalt uit de coördinaten van i markers (i = 3 , * - - -  ,NI op tijdstip 

t=t en dezelfde i markers op tijdstip t=t een translatievector en 

een rotatiematrix. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat tussen t en t 
een verplaatsing als star lichaam heeft plaats gevonden. 

Laat a. de positievector t.0.v basis e van een marker P.zijn op t=t 
en pi de positievector van dezelfde marker op t=t 
aangenomen dat op t=t de positievectoren a van de markers exact 

bepaald zijn en dat de positievectoren p. t.g.v. meet- 

onnauwkeurigheden, onnauwkeurig zijn. 

1 2 

1 2 

+ 3 

1 1 1 .., + zijn, dan wordt 
2 + 

1 i + 
1 

Figuur. B . l :  

bijbehorende 

bijbehorende 

Vier referentiepunten op tijdstip t met de 

positievectoren a en tijdstip t met de 
1 + 

i' 2 + 
i '  vectoren p 
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+ Laat a de positievector zijn van zwaartepunt, P van de markers P op 

t=t zijn, en laat p de positievector zijn van P op t=t dan geldt 
O i 

3 
1 A Q  2’ 

+ + 
voor de benadering van de positievectoren p i ’ Pi 

h A A 
A + + +  - 2 )  met p = a + r  + = p + R(ai + ^ +  

Pi 

In de bovenstaande vergelijking staan de s voor een benadering 

van de betreffende vector. De componenten van de vectoren zijn 
gedefinieerd t.o.v. een gegeven basis e, zie figuur B.2. + 

.., 

A A 

3 3 3 * i  3 Figuur B.2: De positievector p opgebouwd uit 2, r en R(a - a)  i i 

Voor het bepalen van de benaderingen voor de translatievector en de 

rotatiematrix wordt gebruik gemaakt van een kleinste kwadraten 

methode. De kleinste kwadraten functie is: 

m 

i=l 
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Uitwerken van deze vergelijking geeft: 

m 
A A A  

waarin : distributiematrix op t=t = 2 '  

m i=l 

i=l 

A 

De benadering van de rotatiematrix heeft hierin de volgende 

beperkingen: 

A A  A 

RTR - -  = - I en det(R) = +1. 

Vergelijking 1.2 heeft echter het nadeel dat de verplaatsing als star 

lichaam niet gecontroleerd kan worden. Om dit wel te kunnen 

controleren wordt de rotatiematrix vermenigvuldigd met een scalar s. 

Wanneer deze scalar verschilt van de exacte waarde 1 dan is het geen 

verplaatsing als star lichaam geweest of zijn de gemeten data te 

onnauwkeurig . 
Tenslotte wordt in de eindvergelijking de beperking = 5 meegenomen 
d.m.v. een Lagrange multiplier, L. De waarde van s en det(g) moeten 
achteraf gecontroleerd worden. 

De eindvergelijking waaruit de translatievector en rotatievector 

berekend kunnen worden is: 

A T A  

A A 
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De eerste variatie öF van F levert de volgende vergelijkingen: 

T 
1 

2s 

A h  

met = SA - -y -  (L + T- 1 

h h 

Om niet uit te hoeven rekenen wordt deze uitgedrukt in de matrix d. 
Dit gebeurt via de karakteristieke vergelijking van E: 

h 

h ^2 E -  6 B + B21 = B a  
1- 

h h h h 

met p1 = tr(B) en 6, = tr(Ba) 

voor de berekening van Ba zie bijlage 2 

T Deze vergelijking gaat uiteindelijk door substitutie van 3 = G d, 
h ^TAa = en ga = E G over in: 

^ T A a  h ^ T A  A h  

b b -  B 1 R G  - B2'= R d  

Voor de rotatiematrix volgt dan: 

^ T A  
,. A h  h i = (Ga + B,d) C-l met de reguliere matrix c = + 6 2- I .  

h h 

Na enig rekenwerk kan voor B en 6 gevonden worden: 
1 2 

*2  ^ T A  met gl = tr(d dl 

* A  

h2  g2 = tr((G G I a )  en g3 = det(b) 
A h  h h 

met ^2 ^ 2  
B2 = g2 + 2B1g3 

h 

Dit heeft als resultaat dat de rotatiematrix, Fl, geheel bepaald kan 
worden uit de matrix 6. 

h 
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Voor de numerieke stabiliteit van de berekening van de rotatiematrix, 

kan de matrix c een indikatie geven. Het conditiegetal van matrix 
geeft namelijk aan dat er numerieke problemen kunnen ontstaan bij de 

berekening van de rotatiematrix wanneer dit conditie getal groot is. 

Met groot wordt bedoeld dat het conditiegetal van c, c(C)>>l is. Het 
conditiegetal is het quotient van de grootste en kleinste eigenwaarde 

van de matrix c. 

h A 

h h 

h 
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Bi. j lage 2. De gead.jugeerde van een 3x3 matrix 

De geadjugeerde matrix 0" van een 3x3 matrix 0 wordt gegeven door de 

e i s  dat voor  elke v e c t o r  v en w moet gelden: + i  

a + +  (0  $,dQ i3 = 0 (vxw), 

waarbij  x staat voor het  vectorprodukt .  U i t  deze d e f i n i t i e  is af t e  

l e i d e n  dat tevens  geldt:  

Voor een gegeven 3x3 matrix 0 is de geadjugeerde matrix 0" eenvoudig 

t e  berekenen. Laat 23, d 

geadjugeerde matrix 0" bepaald worden u i t :  

en  d de kolommen z i j n  van 0. Dan kan de -2  -3 

Q a = [ d x d  d x d  d l x d ] .  
-2 -3 -3 -1 - -2  
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Bi.ilage 3 Het koppelen van de deelgebieden van de hiel 

Om alle positievectoren van de gefotografeerde markers t.o.v. het in 

figuur B.3 aangegeven punt O in termen van hun componenten t.0.v de 
orthonormale basis e te krijgen, moeten de cameraposities aan elkaar 

gekoppeld worden. Daartoe wordt onder de voet een aluminium schijf 

geplaatst waarop op het zijvlak 7 referentiegroepen zijn aangebracht, 

elk bestaande uit 4 markers, de referentiepunten, zie figuur B.3. 

i 
,., 

Ref event iegroep 
/ 

Figuur B.3:  De aluminium schijf met de zeven referentiegroepen 

verdeeld in zes gebieden, bovenaanzicht. 

Er zijn, om de onderlinge positie van de referentiepunten te bepalen, 

zes opnamen van de schijf vanuit verschillende cameraposities gemaakt. 

Iedere opname bevatte twee groepen, waarbij iedere volgende opname de 

vorige overlapte. In iedere overlap was een groep aanwezig, in 
figuur B.3 zijn deze zes gebieden getekend. 
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Voor de groep in de overlap geldt dat de positievectoren van de 

markers t.o.v. de beide cameraposities bekend is (figuur B.4) :  

T +i 3 T +i+l a).= a E en bj= b j  i + l  E: voor j = 1,2,3 
J - j i -  

Figuur B.4: Een groep van 4 markers en hun positievectoren t.o.v. 

P. en Pi+l . 
1 

Met de methode beschreven in bijlage 1 kan de relatie tussen P en 

P 
bepaald worden (zie figuur B . 5 ) .  Deze beschrijven de oriëntatie van E 

t.o.v. E 

oriëntatie en de positie bekend zijn, kunnen de componenten van de 

positievectoren van de markers van gebied i+l herschreven worden naar 

die van gebied i. Op deze wijze kunnen ook de positievectoren van de 

markers die behoren tot de gebieden i+2, . . . ,  i+6 herschreven worden 

naar het punt P. en de daarbij behorend orthonormale basis Ei 
figuur B . 5 ) .  

i + in termen van een rotatiematrix en een translatievector r 
i +1 

+ i  - + i+l - i +1 
resp. de positie van Pi t.o.v. P . Wanneer de 

(zie - 
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Aluminium schijf 

Referentiegroep 

Figuur B.5: Alle referentiepunten gedefinieerd t.o.v. het punt Pi 

+i Echter de oriëntatie van de basis E t.o.v. de aluminium schijf is 

nog niet goed gedefinieerd. Daartoe wordt de volgende nieuwe 
+i o Kt honormal e bas is, e , aangenomen: - 

2 in de dwarsrichting van de schijf, gedefineerd als de richting van 

de verbindingslijn tussen de zwaartepunten van groep 1 en groep 7. De 
componenten van 2 zijn: 

1 

1 

m 

j = l  
e =  met m: het aantal markers 

+ e wordt in de lengte richting van de schijf aangenomen, door het 
zwaartepunt van de groepen 1 en 7 en door het zwaartepunt van 2 en 6. 
De componeten van e zijn: 

2 

+ 
2 
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m m 

j=l j=l 

e =  
I m I m -2 

j=l I 

J J 2 is loodrecht op e en e genomen: 
3 1 2 

+ + J  e = e x e  
3 1 2  

Het punt O komt in eerste instantie in het zwaartepunt van alle 
referentiepunten te liggen, zodat de componenten van de positievector 

van O t.o.v. P de vector t, gedefinieerd zijn als: + 
i' 

n 
met n aantal markers op de schijf en a. de 

componenten van alle positievectoren van alle 
referentiepunten op de schijf t.o.v. de 

orthonormale basis t3 - 
P .  

1 
t =  I n - 1 ui -1 

i=l 

Ji behorende bij het punt 

i 

De transformatie van punt P 
definieer een rotatietensor IR met matrix representatie volgens 

naar punt O gaat dan als volgt: 
i 

J T J  <=> E = e +T J T  ... - E = w . e T  = e - 
+ T J  J J T J  

En laat x = X.E de positievector t.o.v. E zijn en y = y.e de 
J positievector t.o.v. e - zijn, dan geldt voor y - : 

- J -  - - 3 -  

De nieuwe coördinaten van alle referentiepunten t.o.v. punt O kunnen 

nu berekend worden. Tenslotte wordt het punt O verplaatst naar achter 

de schijf. De positievector van de referentiepunt j, 2 ,  t.o.v. O 
j 
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al umi ni urn 
schijf 

Figuur B.6: De positie van basis O t .o .v .  de schijf, 
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Bi.ilage 4 Test berekeningen voor programma PROG 

Bij de test berekeningen wordt gebruik gemaakt van drie referentie- 
punten: ( l , O , O ) ,  (0,1,0) en (O,O,l)e Voor het testen van het programma 

PROG worden op deze drie gegeven referentiepunten vier verschillende 

rotaties en één translatie uitgevoerd. In deze vijf gevallen moet door 

PROG de rotatiematrix berekend worden, die nodig is voor de 

terugtransformatie en de voorgeschreven verplaatsingen in de 

invoerfiles geëlimineerd worden. De berekening van de rotatiematrix en 

de transformatie gebeurt bij de volgende problemen: 

3 1. de drie referentie punten hebben een rotatie om de e -as over 
1 

60' ondergaan. 
3 2. de drie referentie punten hebben een rotatie om de e -as over 
2 

45' ondergaan. 
3 3. de drie referentie punten hebben een rotatie om de e -as 
3 

over 30° ondergaan. 

4. de drie referentie punten hebben een onbekende rotatie 

onder gaan. 
T 5. de referentie punten zijn getransleerd over de vector (1,2,3) 

3 t.0.v de basis e. 
Y 

In figuur B.7 staan de richtingen van de rotaties en staat de 

translat ie gegeven. 

Figuur B.7: Rotaties 1 t/m 4 en translatie 5 z ie  tekst 
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In de tabel 1 staat de file die als invoer gediend heeft. 

tabel 1 invoer bij de test problemen 

1. Referent ie punten 

X-coördinaat Y-coördinaat Z-coördinaat 

.1000000E+01 .0000000E+00 .0000000E+00 

.0000000E+00 .1000000E+01 .0000000E+00 

.0000000E+00 .0000000E+00 .1000000E+01 

3 2. Referentie punten na een rotatie om de e - as over 60' 
1 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.1000000E+01 .0000000E+00 .0000000E+00 

.0000000E+00 .5000000E+00 .8660254E+00 

.0000000E+00 -.8660254E+00 .5000000E+00 

3 3. Referentie punten na een rotatie om de e - as over 45O 2 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.7071068E+00 .0000000E+00 -.7071068E+00 

.0000000E+00 .1000000E+01 .0000000E+00 

.7071068E+00 .0000000E+00 .7071068E+00 

4. Referentie punten na een rotatie om de 2 - as over 30' 
3 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.8660254E+00 .5000000E+00 .0000000E+00 

.0000000E+00 .0000000E+00 .1000000E+01 
-. 5000000E+00 .8660254E+00 .0000000E+00 

5. Referentie punten hebben een onbekende rotatie ondergaan en zijn 

1 1 1  resp. op de volgende cöordinaten terecht gekomen: (-, -, -1, 

(-,-,o) en (-,-,---I 
f l f l f l  

1 -1 1 1 - 2  

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.5773502E+00 .5773502E+00 .5773502E+00 

.7071068E+00 -.7071068E+00 .0000000E+00 

.4082482E+00 .4082482E+00 -.8164965E+00 
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6 Referentie punten na een translatie over (1,2,3) 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.2000000E+01 

. 1000000E+01 

.1000000E+O 1 

.2000000E+01 .3000000E+01 

.2000000E+O 1 .4000000E+01 

.3000000E+01 .3000000E+01 

De uitvoer van de test problemen bestond dus uit een door het 

programma berekende rotatiematrix en de terug getransformeerde 

referentie punten. In de onderstaande tabel staat de uitvoer gegeven. 

tabel 2 De teruggetransformeerde referentie punten en de 

rot at iematr ix. 

1. Referent ie punten 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

. 1000000E+01 

.0000000E+00 

.0000000E+00 

.0000000E+00 .0000000E+00 

.1000000E+01 .0000000E+00 

.0000000E+00 ~ 1000000E+01 

Rotatie matrix: wordt bij de referentie file niet uitgerekend. 

+ 2. Referentie punten van de rotatie om de e - as over 60°, na terug 
1 

transformatie 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.1000000E+O 1 

.36378 19E-09 

.3637818E-09 

.36378 19E-09 .36378 18E-09 

.1000000E+O 1 .1456255E-08 

. 1456255E-08 . 1000000E+01 

De berekende rotatiematrix is 

.8660254E+00 -.5000000E+00 .3997354E-09 

.5000000E+00 .8660254E+00 .1491833E-08 
-. 1092849E-08 -. 1092849E-08 . 1000000E+01 

3 3 Referentie punten van de rotatie om de e - as over 45O, na terug 
2 

transformatie 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.1000000E+01 -.2956625E-08 -.1182537E-07 
-. 2956625E-08 . 1000000E+01 -. 2956625E-08 
-. 1182537E-O7 -. 2956625E-O8 .1000000E+01 
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De berekende rotatiematrix is 

.7071068E+00 -.1254283E-07 .7071068E+00 

.8868371E-08 .1000000E+01 .8868371E-08 
-. 7071068E+00 .3516881E-16 .7071068E+00 

4. Referentie punten van de rotatie om de 2 - as over 30°, na terug 
3 

transformatie 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.1000000E+01 .1456255E-08 -3637818E-09 

.1456255E-08 .1000000E+01 .3637819E-09 

.3637819E-09 .3637819E-09 .1000000E+01 

De berekende rotatiematrix is 

.8660254E+00 -.5000000E+00 .3997354E-09 

.5000000E+00 .8660254E+00 -1491833E-08 
-. 1092849E-08 -. 1092849E-08 .1000000E+01 

5. Referentie punten van de onbekende rotatie terug getransformeerd. 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.9999999E+00 .8376766E-08 .4464739E-07 

.8376766E-08 .1000000E+01 .1507700E-07 

.4464739E-07 .1507700E-07 .9999999E+00 

De berekende rotatiematrix is 

.5773502E+00 .7071068E+00 .4082482E+00 

.5773502E+00 -.7071068E+00 .4082482E+00 

.5773502E+00 -.1944584E-07 -.8164965E+00 

6. Referentie punten van de translatie na terug transformatie, 

X-coördinaat Y-coördinaat 2-coördinaat 

.1000000E+01 -.3756995E-12 -.3761991E-12 
- .3758660E- 12 .1000000E+O 1 - .376 1436E- 12 
-. 3759770E- 12 -. 3756995E-12 .1000000E+O 1 

De berekende rotat iematrix is 

.1000000E+01 -.3759203E-12 -.3759354E-12 
-.3758291E-12 .1000000E+01 -.3759076E-12 
-.3759220E-12 -.3759220E-12 .1000000E+01 
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belast. 

I 

verpl. groep nummer met de verplaatsing in [mml 

Bi.jlaae 5: Tabellen met verplaatsingen van de tibia en markers op het 

hiel kussen. 

In de onderstaande tabellen staan de vertikale verplaatsing van de 

tibia, de verplaatsing van de meest linkse marker binnen een groep en 
het verschil tussen de beginpositie (van voor het aanbrengen van de 
belasting) en eindpositie (na de belastingcyclus) van de marker en de 
tibia. Voor de marker is het verschil afhankelijk van de richting 
waarin hij bewogen is, voor de tibia geldt als het verschil het 

verschil tussen de eerst gemeten waarde op t=O en de laatst gemeten 
a waarde in een meting zie o.a. figuur F. 1 . 

Tabel B . l  Verplaatsing van de tibia en de verplaatsing van de markers 

in de verschillende groepen, voor het niet-geïmmobiliseerde onderste 
spronggewricht. 

I I I I 

3,75 3,74 3,lO 2,23 2,80 

1,45 0,37 0,28 O,  17 0,20  

0,30 0,35 0,26 O ,  12 0,27 

0,68 0,56 0 ,52  0,39 0,41 

2,29 2,64 2,46 1,62 2,lO 

4 
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vervolg 

I r A begir 
jen einc 

rerpl . 
r/d tibia 

i mml 

3,59 

O, 44 
O, 33 

O, 56 

2,07 

nummer met de verplaatsing in [mm] 

10 

O, 58 

o,  11 
o,  o9 
O, 13 

O, 65 

Tabel B.2 Verplaatsing van de tibia en de verplaatsing van de markers 

in de verschillende groepen, voor het niet-geïmmobiliseerd onderste 

spronggem i cht . 

b Lateraal: figuren F. 1 en F. 3 

belast. verpl. groep nummer met de verplaatsing in [mml 

1 l: 

A begin 
en eind L 

O, 47 1 0,26/0,10 

O, 83 0,79 0,49 

3 
I 
10,33 

O, 07 

O, 08 

o,  10 

b Lateraal: figuren F. 1 en F. 3 

O, 23 

---I--- "" 
0,07 O, 19 I 
O, 08 l0,18 

6 7 8  

0,65 0,41 0,49 

O, 12 0,23 O, 13 

0,09 0,15 0,12 

0,11 0,11 0,19 

O, 47 i O , 3 8  lO,15 

r-- 
1 9  

1,22 

o,  21 
O, 16 
O, 25 

O, 81 
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belast. 

[Kgl 

20 

10 

5 

O 

A begin 
en eind 

verpl. 

v/d tibia 
groep nummer met de verplaatsing in [mm] 

imml 10 

2,40 O, 61 

O, 47 O, 27 

O, 39 o, 20 

O, 51 O, 17 

0,83 O,  53 

Tabel B.3 Verplaatsing van de tibia en de verplaatsing van de markers 
in de verschillende groepen, voor het niet-geïmmobiliseerde onderste 

s pronggewr i cht . 

Posterior: figuren F. 1' en ~ . 4  

groep nummer met de verplaatsing in [mml 

1,26 0,85 0,42 

0,11 0,13 0,17 

0,44 0,32 0,21 
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I 

1 

I I I 

Tabel B.4 Verplaatsing van de tibia en de verplaatsing van de markers 
in de verschillende groepen, bij het geïmmoboliseerde onderste 

spronggewricht. 

7 

1,14 

0,16 

0,18 

0,37 

3,49 

8 9 

1,04 0,96 

0,15 0 , l O  

0,12 0,13 

0,31 0 ,28  

0,50 0,49 

belast. 

0,49 

I '% 
A begin 

0,41 0,40 0,40 

jen eind 

vervo 1 g 

belast. 1 

en einc 
I 

verpl. 

v/d tibi 

[mml 

1,66 

O,  31 

O ,  28 

O,  45 

O ,  51 

verpl , 

v/d tibie 

Cmml 

1,66 

O ,  31 

O ,  28 

O ,  45 

O ,  51 

groep 

1 

1,61 

O,  41 

O,  29 

O ,  49 

O ,  60 

nummer met de verplaatsing in [mml I 
4 

1,44 

O,  32 

O ,  24 

O ,  42 

O ,  58 

5 6  

3,58 -i- 0,62 
I 

groep nummer met de verplaatsing in Cmml 
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belast. 

Tabel B . 5  Verplaatsing van de tibia en de verplaatsing van de markers 

in de verschillende groepen, bij het geïmmoboliseerde onderste 

spronggewr i c h t. 

verpl. groep nummer met de verplaatsing in [mml 

b Lateraal: figuren F. 9 en F. 11 

belast. verpl. groep nummer met de verplaatsing in [mml 

vervo 1 g 

[Kgl 

20 

10 

5 

O 

A begin 
en eind 

v/d tibia 

imml 10 

1,31 1,03 

O, 29 o, 22 
O, 29 O, 29 

O, 40 O, 40 

0,18 O, 17 
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belast. 

[Kgl 

20 

10 

5 

O 

A begin 
en eind 

Tabel B.6 Verplaatsing van de tibia en de verplaatsing van de markers 
in de verschillende groepen, bij het geïmmoboliseerde onderste 

spronggewricht. 

verpl. 

v/d tibia 

i mml 

1,19 

O ,  30 

O ,  28 

O ,  36 

0,11 

1 

~ . 9 ~  en F. 12 

groep nummer met de verplaatsing in [mml 

2 3 4 5  

belast. 

O ,  08 

O ,  06 

o ,  12 

o ,  10 

verpl. groep nummer met de verplaatsing in [mml 

0,21 0,21 

0,08 0,07 

0,06 0,08 

0,07 0,05  i 0,09 0 ,08  

[Kgl 

Tabel B.7 Verplaatsing van de tibia en de verplaatsing van de markers 

in de verschillende groepen, voor de voet met geïsoleerd hielkussen en 
waarbij het onderste spronggewricht geïmmoboliseerde is. 

v/d tibia 

imml 1 2 3 4 5  

1,16 

0,253 

0,23 

0,33 

1,43 1,11 1,04 1,16 

0,25 0,26 0,25 0,23 

0,24 O,  16 0,23 O ,  19 

0,40 0,38 0,28 0,28 

O ,  26 

O,  41 

A begin 
en eind 0,41 0,56 0,73 0,67 0,57 0,56 

I I 

6 1  7 1  8 9 

O,  52 

O,  16 

o,  19 

O ,  18 

O, 50 
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belast. 

vervo 1 g 

verpl. groep nummer met de verplaatsing in [mml 

[Kgl 

20 

10 

v/d tibia 

i mml 10 

1,48 O ,  52 

O,  27 O,  14 

I 

11 

O ,  83 

o,  21 

5 

O 

h begin 

?n eind 

12 

O ,  66 

o, 19 

O ,  26 O ,  05 O ,  19 O ,  14 

O ,  41 0,11 0,19 0,14 

0,41 0,65 2,03 1,54 

belast. 

Tabel B.8 Verplaatsing van de tibia en de verplaatsing van de markers 

in de verschillende groepen, voor de voet met geïsoleerd hielkussen en 
waarbij het onderste spronggewricht geïmmoboliseerde is. 

b Lateraal: figuren F.26 en F.29 

verpl. groep nummer met de verplaatsing in [mm] 

iKg1 

20 

10 

5 

O 

A begin 

v/d tibia 

i mml 1 2 3  

1,48 0,27 0,20 0,21 

O ,  27 0,05 0,06 O ,  10 

O,  26 0,06 0,06 0,06 

O ,  41 O,  18 O,  11 0,04 

zj 0,07 O,  13 

0,52 

0,16 

O ,  14 

O,  13 

0 ,08  

7 8 9  

0,47 0,69 

0,12 0,16 

O,  12 0,26 

O ,  15 0,28 

0,09 O,  10 

- 

6 
- 
O ,  37 

o, 11 

o ,  11 

o, 12 

en eind O ,  06 
- 

0,11 0,06 0,09 0,06 0,08 0,09 
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//d tibia 

i mml 

1,25 

O, 29 

O, 32 

0,33 

o ,  11 

vervo 1 g 

10 11 

0,79 0,77 

0,20 0,21 

0,21 0,24 

0,24 0,25 

0,15 0,12 

belast. E 

belast. 

A begin 
en eind 

verpl. groep nummer met de verplaatsing in [mm 

I Terpl. groep nummer met de verplaatsing in imml 

[Kgl 

20 

10 

5 

O 

A begin 
en eind 

v/d tibia 

imml 1 

1, 14 O, 34 

O, 30 O, 07 

O, 29 O, 03 
O, 37 O, 23 

0,07 O,  13 

Tabel B.9 Verplaatsing van de tibia en de verplaatsing van de markers 

in de verschillende groepen, voor de voet met geïsoleerd hielkussen en 
waarbij het onderste spronggewricht geïmmoboliseerde is. 

0,23 

0,03 

0,04 

0 , Z O  

0,09 

2 3 4  

0,09 O, 12 

0,08 0,08 

0,04 0,03 

O, 12 0,05 

0,07 0,05 
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Bi.jlaae 6 Anatomische terminologie 

Aangezien in dit afstudeerverslag veelvuldig gebruik wordt gemaakt 

van anatomische termen, lijkt het mij raadzaam om even kort de 

belangrijkste te geven. 

De drie hoofdvlakken van het lichaam zijn de frontale, sagittale 

vlakken en de transversale of horizontale vlakken. 

Een frontaalvlak verdeelt het lichaam in een voorste en in een 

achterste gedeelte en een sagittaal vlak doet dit in een linker en 

een rechter deel. Ligt het sagittale vlak precies in het midden van 

het lichaam dan wordt deze het midsagittale of mediane vlak genoemd. 

Een vlak loodrecht op de lengteas van het lichaam of van een onderdeel 

van het lichaam wordt een transversaal vlak of een transversale 

doorsnede genoemd, zie figuur B. 7. 

. .  . 

Figuur B.7: De anatomische terminologie ( A .  Lohman, 1973) 

De termen mediaal en lateraal geven aan of een structuur meer aan 

de zijde van het mediane vlak ligt of hier juist verder van verwijderd 

is (in het onderbeen en de voet worden deze richtingen ook wel tibiaal 



- 66 - 

en fibulair genoemd). Anterior of ventraal en posterior of dorsaal 

duiden structuren aan, die meer aan de voorzijde of aan de achterzijde 

liggen. Superior of craniaal en inferior of caudaal wil zeggen, dat 
iets meer in de richting van de schedel of meer in de richting van de 

staart ligt. In de arm en het been wordt de term proximaal gebruikt 

voor een structuur, die naar de romp toe gelegen is, en distaal voor 

een structuur, die van de romp af ligt. 

Andere veel gebruikte termen zijn: 

exoro t eren: het naar buiten draaien van de voet 

tibia: het scheenbeen 

fibula: het kuitbeen 

calcaneus : het hielbeen 

talus: het sprongbeen 

onderste spronggewricht de talus + calcaneus 
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Bi.ilage 7 De bouw van het hielkussen (uitvoerig). 

In figuur 1.4 zag men een frontale doorsnede van het hielkussen van 

een volwassene. De horizontale afmeting van het hielkussen blijkt ca. 

60 mm te bedragen. Gekeken naar de verhoudingen zal de dikte van het 
hielkussen rond de 15 mm liggen. Waar het hielkussen naar de teenzijde 
begrensd is valt moeilijk aan te geven. Er is geen scherpe anatomische 
( s t rue t ure 1 e 1 grens. 

De bouw van het hielkussen. 

In de figuur B.8 is een sagittale doorsnede door de hiel, ter hoogte 
van het midden van de voet te zien. 

--I . nwt 

~- 

Bui 

mdi 

ten - c  

V 

if 
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ma 

Figuur B.8: sagittale doorsnede door de voet van een volwassene. 

het 

.ntel 

hi e 1 kusse 

1 aag 

n 

Op afbeelding B . 8  zijn, volgens Blechschmidt, van buiten naar binnen 

drie lagen te herkennen: 
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1. de buitenlaag en 2. de mantellaag, bestaan uit vnl. collagene 
vezels: de buitenlaag is hoogst waarschijnljk de huid, hoewel dit 

niet met zoveel woorden in het artikel vermeld wordt, de 

mantellaag vormt dan de eigenlijke buitenste begrenzing van het 

hielkussen. Samen vormen ze de voetzool. 

Figuur B.9: Bovenaanzicht op een horizontale snede u i t  het 

hi el kussen. 

3. het inwendige van het hielkussen bestaat uit de zeer stijve 

collagene en veel minder stijve elastische vezels en uit 

vetweefsel zie figuur B.9. 

Collagene vezels bouwen het hielkussen op. De vezels beginnen bij hun 
aanhechting aan de calcaneus en eindigen in en vormen daarbij al 

vervlechtend de mantellaag. Het verloop van de vezels bij hun begin 

aan calcaneus is op zo’n wijze dat dit aan een wervel doet denken, zie 
figuur B. 10. 
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Figuur B. 10: De "wervel", collagene schotten beginnen op zo'n 
wijze bij het hielbeen dat het aan een wervel doet denken. 

(het centrale deel is het bot van de calcaneus). 

Zodoende leggen ze een verbinding tussen het hielbeen, waaraan de 

wervel bevestigd is, en de voetzool. Deze verbinding tussen hielbeen 

en voetzool bestaat uit kromme schotten gevormd door de collagene 

vezels, die elkaar onderweg kruisen en zo het hielkussen in grote 

kamers verdelen. Deze grote kamers zijn weer onderverdeeld d.m.v 

secundaire schotjes die vooral rijk zijn aan elastische vezels, in 

kleinere kamers die gevuld zijn met een vetweefsel. 

I 

Figuur B.ll: Een horizontale doorsnede door de hiel, 

in de vorm van dwarsverbindingen is te zien. 

de verfijning 
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Bi.jlane 8 De rekverdeling op het hielkussen 

I 

, 

De programmatuur van G.Peters biedt de mogelijkheid om de rekverdeling 

op het huidweefsel te bekijken. Echter om lokaal de rekken te kunnen 
berekenen zijn groepjes van minimaal 4 markers nodig. Door nu steeds 

een marker uit een onder of een boven liggende groep mee te nemen is 
het mogelijk om toch redelijk lokaal de rekverdeling te laten 

berekenen. Voor de mediale kant van de gefixeerde voet is zo’n 

berekening uitgevoerd. Hoe de groepen bijvoorbeeld zijn gekozen en wat 
de resultaten zijn is in figuur B.12 te zien. 

X x x x  
> i *  x x r  

x x  

I 0,Ol % rek 

Figuur B.12: De keuze van een groep met drie markers en de 

rekverdeling van alle, gelijksoortig, gekozen groepen. 

De rekverdeling is niet echt consistent te noemen. Dit w a s  trouwens 

ook al gebleken uit het stageverslag van K.Michels (1988) die de 

rekverdeling op de geconserveerde voet had berekend uit groepen van 5 

markers. 

Om de invloed van het kiezen van een groter gebied voor het definiëren 
van de rekgroepen te bekijken, zijn de rekken ook berekend bij groepen 

van 7 markers, 13 markers en 25 markers. Uit de figuren B.13 t/m B.15 
blijkt dat al bij het kiezen van 7 markers de rekverdeling er 

consistent uitziet, bij het verder vergroten van de groepen verandert 

de verdeling niet wezenlijk. 
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X 

0 , O l  % rek 

Figuur B.13: De keuze van een groep, met 7 markers en de 

rekverdeling van alle, gelijksoortig, gekozen groepen. 

I 

Figuur B.14: De keuze van een groep, met 13 markers, en de 

rekverdel ing van al le, gel i jksoort ig, gekozen groepen. 
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Bi.jlape 9 De meetonnauwkeurigheid in de positie bepaling van de 
markers 

Ten gevolge van het digitaliseren van de foto treden er afwijkingen in 

de positievector van de marker op. Volgens G.Peters (1987) is de fout 

in de positievector, x, van een marker een random fout. Hiervoor 

berekende hij een theoretische variantie: 

3 

i 

, 

1 
c 2  = 

5. 5p3d 
waarin p: aantal pixels/mm 

d: diameter van de marker [mml 

i 

Het aantal pixels/mm is gelijk aan lox de vergrotingsfactor, die in 
ons geval gelijk is aan 1.6, de diameter van de marker is 1.2 mm. De 
theoretische standaarddeviatie, c in de positievector bedraagt 

dan 0.0061 [mml. Contrôle van deze waarde leverde in de praktijk een 

standaarddeviatie van: 0.0094 mm. 
Controle van het gehele meetsysteem door voorgeschreven verplaatsingen 

met een x,y -tafel met het meetsysteem te fotograferen gaven een fout 

van ten hoogste 0.1 mm. De fout in de positionering van de x,y - tafel 

meegerekend is het aannemelijk dat de fout kleiner dan 0.1 mm is. 

th’ 



Appendix 1: Figurenbundel 

Onderdeel afstudeerverslag van 

R. L. A. Nienkemper. augustus 1988. 



1 ontlasten van 20 2 ontlasten van 10 3 ontlasten van 5 

naar O Kg. naar 10 Kg. naar 5 Kg. 

Daling van de tibia A ûalins van de tibia 

Figuur F.la'b'c: Daling van de tibia, bij de vrije voet 

met intakt hielkussen. 



Groepen verdel 
zijde voet 

ing mediale 

ievel i jke groepen. 

"7 

belasting : 

o: O Kg 
: 20 Kg 

x: 10 Kg 
+: 5 Kg 
o: O Kg 

Figuur F.2 :  Beweging van markers op het hielkussen, mediaal aanzicht. 
De markers bewegen bij belasten in richting van de pijl. 
(onderste sprongewricht is vrij, het hielkussen is intakt) p-i = 1,5 mm. 



Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 
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belasting : 

o :  O Kg 
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x: 10 Kg 
+: 5 Kg 
o :  O Kg 

Figuur F.3: Beweging van markers op het hielkussen, lateraal aanzicht. 
De markers bewegen bij belasten in richting van de pijl i--1 = 1,5 mm. 
*: 5x vergroot. (onderste sprongewricht is vrij, het hielkussen is intakt) 



Y - 3  
Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 

3 Y 

belasting: 

o: O Kg 
: 20 Kg 

x: 10 Kg 
+: 5 Kg 

Figuur F.4: Beweging van markers op het hielkussen, posterior aanzicht. De 

(onderste sprongewricht is vrij, het hielkussen is intakt) 
markers bewegen bij belasten in richting van de pijl H = 1,5 m. 
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Figuur F.5: Beweging van markers op het hielkussen, 

*: 2x vergroot, **: 1,6x vergroot 
(onderste sprongewricht is vrij, het hielkussen is intakt) 

transversaal aanzicht. 
De markers bewegen bij belasten in richting van de pijl. H= 1,5 mm. 
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Figuur F.7: Beweging van markers op het hielkussen, transversaal aanzicht, 
snede ligt onder figuur F . 6 .  De markers bewegen bij belasten in richting van 
de pijl 
(onderste sprongewricht is vrij, het hielkussen is intakt) 

b-j =, I ,  5 mm. *: 2x vergroot, **: 1,6x vergroot. 
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Figuur F.8: Beweging van markers op het hielkussen, transversaal aanzicht, 
snede ligt onder figuur F.7.  De markers bewegen bij belasten in richting van 
de pijl %--? = 0,9 mm. *: 1 , 2 x  vergroot. 
(onderste sprongewricht is vrij, het hielkussen is intakt) 
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Figuur F.9a’byc: Daling van de tibia, bij geimmobiliseerde 

onderste spronggewricht met intakt hielkussen. 



Groepen verdeling mediale 
zijde voet Z 

Onderst nde figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 
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Figuur F.lO: Beweging van markers op het hielkussen, mediaal aanzicht. De 
markers bewegen bij belasten in richting van de pijl. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is intakt) H =  2 , 5 m m .  



Groepen verdeling latera 
zijde voet 
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Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 
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Figuur F.ll: Beweging van markers op het hielkussen, lateraal aanzicht. 
De markers bewegen bij belasten in richting van de pijl 
*: O, 6x verEroot. 

ì----=4 = 0,9 mm. 
- 

(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is intakt) 



Groepen verdeiing posterior 
i zijde van de voet 

Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 
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belast ingen: 
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Figuur F.12: Beweging van markers op het hielkussen, posterior aanzicht. 
De markers bewegen bij belasten in richting van de pijl k-4 = 0,9 mm. 
*: 0,6x vergroot. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is intakt) 
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Figuur F.13: Beweging van markers op het hielkussen, transversaal aanzicht 
De markers bewegen bij belasten in richting van de pijl 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is intakt) 

$-I = 0,9 mm. 
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Figuur F.14: Beweging van markers op het hielkussen, transversaal aanzicht, 
snede ligt onder figuur F.13. De markers bewegen bij belasten in richting 
van de pijl. )-I = 0,9 mm. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is intakt) 
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Figuur F.15: Beweging van markers op het hielkussen, transversaal aanzicht, 
snede ligt onder figuur F.14. De markers bewegen bij belasten in richting 
van de pijl +---i = 0,9  mm. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is intakt) 
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Figuur F.16: Beweging van markers op het hielkussen, transversaal aanzicht 
snede ligt onder figuur F.15. De markers bewegen bij belasten in richting 
van de pijl b-4 = 0,9 mm. * 0,6x vergroot. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is intakt) 



X 
Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 
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Figuur F.17: Beweging van markers op het hielkussen, mediaal aanzicht. 
H = 0,9 m. (onderste sprongewricht is immobiel, de transversale incisie> 
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Groepen verdeling mediale 
zijde voet 

Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 
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Figuur F.20: Beweging van markers op het hielkussen, mediaal aanzicht. 

doorsnijden van de achillespees) 
f---! = 0,9 mm. *: 30x vergroot. (onderste sprongewricht is immobiel, na 
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Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 
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Figuur F.23: Beweging van markers op het hielkussen, mediaal aanzicht. 
c-) = 0,9 mm. (onderste sprongewricht is immobiel, na frontale incisie) 
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naar O Kg. 
1 ontlasten van 20 2 Ontlasten van 10 

naar 10 Kg. naar 5 Kg. 

Daling van de tibia 
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Figuur F.26a’b’c: Daling van de tibia, bij geimmobiliseerde 

onderste spronggewricht met niet-intakt hielkussen. 
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Groepen verdeling mediale 

Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 
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$ :  20 Kg 
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Figuur F.28: Beweging van markers op het hielkussen, mediaal aanzicht. 
De markers bewegen bij belasten in richting van de pijl. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is geisoleerd) 

W = 0,9 mm. 



Groepen verdeling 
lareralezijde voet 

Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 
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Figuur F.29: Beweging van markers op het hielkussen, lareraal aanzicht. 
De markers bewegen bij belasten in richting van de pijl H = 0,9  mm. 
*: O, 6x vergroot. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is geisoleerd) 



Groepen verdeling posterior c$i: ) zijde van de voet 

Onderstaande figuren geven de verplaatsingen in de respektievelijke groepen. 

M 
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be lasting : 

o :  O Kg 
4 :  20 Kg 
x: 10 Kg 
+: 5 Kg 
o :  O Kg 

Figuur F.30: Beweging van markers op het hielkussen, posterior aanzicht. 
De markers bewegen bij belasten in richting van de pijl 
*: O, 6 x  vergroot. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is geisoleerd) 

4-4 = 0,9 mm. 
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Figuur F.32: Beweging van markers op het hielkussen, transversaal aanzicht 
snede ligt onder figuur F.31, De markers bewegen bij belasten in richting 
van de pijl H = 0,9 mm. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is geisoleerd) 



:. 
a, 2 

I 

\ 

I I 
i' 1 -1' 

Figuur F.33: Beweging van markers op het hielkussen, transversaal aanzicht 
snede ligt onder figuur F.32. De markers bewegen bij belasten in richting 
van de pijl U = 0,9  mm. * 0,6x vergroot. 
(onderste sprongewricht is immobiel, het hielkussen is geisoleerd) 
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