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Samenvatting. 

Bij het bepalen van de posities van skeletdelen uit gemeten 
posities van huidmarkers is het van belang bij een verandering 
van de lichaamshouding de verschuiving van de huid ten 
opzichte van deze skeletdelen te kennen. Dit onderzoek is 
gericht op de verschuiving van de huid op de rug ten opzichte 

sagittale hoverjingen v a n  de aug. Om dit te kunnen bepalen 
moeten de posities van huidpunten en van wervellichamen in 
meerdere lichaamshoudingen bekend zijn. Omdat het niet 
mogelijk is in meerdere lichaamshoudingen de posities van 
wervellichamen te meten is er door Drost en v. Leeuwen een 
methode ontwikkeld waarmee de posities van wervellichamen bij 
gegeven posities van huidpunten berekend kunnen worden. Er 
wordt gebruik gemaakt van de gegevens die geput kunnen worden 
uit één röntgenfoto waarin wervellichamen zichtbaar zijn en 
een aantal aannamen ten aanzien van het kinematisch gedrag van 
de wervelkolom. 
Het door Drost en v. Leeuwen opgezette model van de 
wervelkolom is geverifieerd aan de hand van metingen. Omdat 
bleek dat het model niet correct is zijn er met behulp van de 
meetresultaten aanpassingen aam het model aangebracht. 
Het is met de beschikbare meetgegevens niet te onderzoeken of 
de ten opzichte van het model van Drost en v. Leeuwen betere 
resultaten van dit aangepaste model het gevolg zijn van 
correcte aannamen of dat ze berusten op toeval. Teneinde de 
nieuwe methode te verifieren zijn verder onderzoek en 
nauwkeuriger metingen noodzakelijk. 

van de wervdkeleììî i n  het mediane vlak b i j  uftsouitend 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

In dit verslag wordt een onderzoek naar de verschuiving van de 
huid ten opzichte van de onderliggende wervellichamen van de 
menselijke rug bij verandering van de lichaamshouding 
behandeld. Dit onderzoek is gedaan ter ondersteuning van het 
promotieonderzoek van H. Vincent aangaande een kinematisch 
model van de rug. 
Bij tie ontwikkeling van klnematisehe modeiien van de r i g  in 
het bijzonder en kinematische modellen van het menselijk 
lichaam in het algemeen is het van belang bij een bepaalde 
stand van het lichaam de positie van inwendige skeletdelen te 
reconstrueren. 
Om posities van skeletdelen te kunnen bepalen zullen er 
metingen gedaan moeten worden aan het lichaam. De meest voor 
de hand liggende werkwijze daarbij behelst het registreren van 
herkenningspunten aan de buitenkant van het lichaam van een 
proefpersoon. Dit is het eenvoudigste met behulp van markers 
die op de huid geplakt worden. Hiermee zijn posities van 
huidpunten in de ruimte relatief eenvoudig te meten. 
We zijn echter geïnteresseerd in de posities van onder de huid 
liggende skeletdelen zoals de wervelkolom. Om de positie van 
die skeletdelen af te kunnen leiden uit de posities van de 
huidpunten is het van belang om de relatieve verplaatsing van 
de huid ten opzichte van het betreffende skeletdeel bij 
veranderingen van de lichaamshouding te kennen. 
Dit verslag zal het onderzoek naar de verschuiving van de huid 
op de rug ten opzichte van de wervelkolom behandelen. Hierbij 
wordt alleen de huidverschuiving in het sagittale vlak bij 
uitsluitend sagittale bewegingen van de rug beschouwd. Er zal 
in hoofdstuk 2 ingegaan worden op het onderzoek dat M. Drost 
en J. v. Leeuwen met betrekking tot dit onderwerp gedaan 
hebben, Het grootste probleem hierbij is het bepalen van de 
posities van Wervellichamen in meerdere iichaamshoudingen. In 

dit verslag zal daarom voornamelijk aan de orde komen hoe de 
posities van wervellichamen in een bepaalde lichaamshouding 
bepaald kunnen worden. Om de posities van wervellichamen in 
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een bepaalde lichaamshouding te kunnen berekenen hanteren 
Drost en v. Leeuwen een aantal veronderstellingen ten aanzien 
van het kinematisch gedrag van de wervelkolom, In hoofdstuk 3 
zullen deze veronderstellingen geverifieerd worden aan de hand 
van metingen aan een proefpersoon, De verbeteringen die met 
behulp van de meetresultaten aan het oorspronkelijke model 
aangebracht worden zijn in hoofdstuk 4 beschreven. De 
resultoter! vzr! het aangepaste model zullen in hosfdstuk 5 

vermeld worden. In hoofdstuk 6 zijn de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen samengevat. 
Omdat een beknopte rapportage met betrekking tot dit onderwerp 
erg moeilijk is en om het overzicht te bevorderen is er achter 
elk van de hoofdstukken 2 tot en met 5 een samenvatting van 
het betreffende hoofdstuk opgenomen. 
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Hoofdstuk 2. Methode en model volgens M. Drost en 

J. v. meuwen. 

52.1 Inleiding. 

OR 9988 werd doos Jshan van Laerrwen en Xaar ten  Erost  een 

onderzoek naar de huidverschuiving gestart, Wegens tijdgebrek 
is dit onderzoek gestaakt en niet gedocumenteerd, Aan mij is 
de opdracht gegeven dit onderzoek op te pikken en voort te 
zetten. Het onderzoek heeft tot doel de huidverschuiving in 
het sagittale vlak te bepalen ten opzichte van de wervelkolom 
bij zuiver sagittale bewegingen van de rug (zie fig.1). 

1) 
X =: huidpunt 

I saggitale vlak 
1) 

X =: huidpunt 
I saggitale vlak 

Figuur 1. Plaats en richting van de huidverschuiving. 

De onderzoekers zijn er in geslaagd een methode te ontwikkelen 
waarmee de huidverschuiving voor verschiiiendë 

lichaamshoudingen berekend kan worden, Hierbij gaat men uit 
van een referentiepositie van het lichaam waarin geen 
huidverschuiving verondersteld wordt. Men maakt hierbij 
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gebruik van gegevens die geput worden uit één röntgenfoto, 
waarin wervellichamen en huidmarkers te zien zijn, en van een 
aantal filmbeelden van huidmarkers die op de rug geplakt zijn. 
De filmbeelden bevatten de informatie over de 
lichaamshoudingen waarin de huidverschuiving bepaald moet 
worden. De posities van wervellichamen worden bij gegeven 
posities van huidmarkers berekend. Daarna kan met behulp van 
de berekende posities van de wervellichamen en de gemeten 
posities van äe huiàmarkers de huidverschuiving berekerìd 
worden. 
In 52.2 zal beschreven worden hoe de huidverschuiving door 
Drost en v. Leeuwen gedefinieerd wordt. In 82.3 zal beschreven 
worden hoe de posities van wervellichamen bij gegeven posities 
van de huidmarkers berekend worden. Hoe de noodzakelijke 
gegevens met behulp van de filmbeelden en de röntgenfoto 
bepaald worden is te lezen in 52.4. Tot slot van dit hoofdstuk 
is in 52.5 een samenvatting van dit hoofdstuk opgenomen. 

52.2 Het model volgens Drost €i van Leeuwen. 

De wervelkolom en de huid worden beide in het sagittale vlak 
beschouwd, 
Op de huid zijn boven de wervelkolom huidmarkers aangebracht. 
Wervellichamen en huidmarkers zijn te zien in figuur 2. Het 
laagste skeletdeel is het sacrum (S) en het hoogste 
wervellichaam is de eerste thoracale wervel (Tl) waarvan 
alleen de onderste eindplaat zichtbaar is. Het midden van 
iedere eindplaat in het sagittale vlak wordt in de röntgenfoto 
opgemeten, Er wordt een punt op het uiteinde van het sacrum 
gekozen. De aemarkeerde huidpunten, dit zijn huidpunten die 
gemarkeerd worden door huidmarkers, worden genummerd van 1 tot 
en met K. De coördinaten van de punten in een referentie 
assensteisei ( X , - i j  worden gemeten. Hoe de coördinaten ir; dit 
referentie assenstelsel bepaald worden is te lezen in 52.3 en 
52.4. 
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ym 
! 

! 

I 

gemarkeerd huidpunt 
midden eindplaat. 

I ,( punt op het' uiteinde-van 

L het sacrum a -  - - _  
X 

Figuur 2. Wervellichamen en 
huidmarkers. 

Het referentie assenstelsel (X,Y) wordt getransformeerd 
zodanig dat huidpunt 1 in de oorsprong en huidpunt K op de 
positieve x-as van het nieuwe assenstelsel (x,y) komt te 
liggen. Dit is te zien in fig.3. De huidcontour wordt benaderd 
door op de coördinaten van de huidpunten spline interpolatie 
tae te pucse~. Tovo~s worden de coordinaten berekend van het 
midden van elke tussenwervelschijf. Het midden van een 
tussenwervelschij f is gedefinieerd als het midden van het 
lijnstuk tussen de middens op de eindplaten van twee 
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opeenvolgende wervellichamen. Men beschouwt deze punten als de 
scharniexpunten van een keten starre wervellichamen. Deze 
punten worden samen met het punt op het uiteinde van het 
sacrum de aspunten genoemd. 

Figuur 3 .  Getransformeerd assenstelsel. 

De verbindingsrechten tussen de aspunten heten de assegmenten. 
Door elk aspunt wordt de bissectrice van de hoek tussen de 
twee in dat aspunt samenkomende assegmenten bepaald. Deze zijn 
te zien in fig.4. In het eerste aspunt en het hoogste aspunt 
(I) wordt de loodlijn op het aangrenzende assegment genomen. 
De snijpunten van deze rechten met de huidcontour worden 
berekend. Deze punten worden de berekende huidpunten genoemd. 

* = gemarkeerd huidpunt. 
+ = aspunt. 
o = berekend huidpunt 

Figuur 4. Bepaling van de berekende huidpunten. 

De huidverschuiving is gedefinieerd als de verplaatsing van de 
huidmarkers ten opzichte van de berekende huidpunten bij een 
verandering van de lichaamsnouäing. Om de verplaatsing vâri de 
huidmarkers te kunnen vastleggen moet de plaats van de 
huidmarkers ten opzichte van de berekende huidpunten in de 
referentiepositie van het lichaam vastgelegd worden. Hoe dit 
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gebeurt wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 5. In de 
referentiepositie bevindt een huidmarker W zich tussen de 
berekende huidpunten W en M+P. De verhouding van de afstanden 
a en b wordt berekend. In hetgeen volgt zal een getal LABIN] 
gebruikt worden waarvan de waarde gelijk is aan de som van de 
integer M en a/b. 

I 

-*- 
* = gemarkeerd huidpunt 

-*- 
* = gemarkeerd huidpunt 
o = berekend huidpunt- I 

._ - - 

Figuur 5. Bepalen van de labels in de referentiepositie, 

In een ande'fe houding van pi$ 'lichaam worqen de pffsities van 
de aspunten en de gemarkeerde huidpunten ten opzichte van het 
bij deze lichaamshouding behorende getransformeerde 
assenstelsel bepaald (zie 52.3). Het referentie assenstelsel 
is wederom zo getransformeerd dat het laagste gemarkeerde 
huidpunt in de oorsprong en het hoogste gemarkeerde huidpunt 
op de x-as van het getransformeerde assenstelsel (xni-,yni,) 
komen te liggen. De berekende huidpunten worden als voorheen 
bepaald. Met behulp van LAB[N] kan in deze lichaamshouding de 
positie van een fictief markerpunt N t  ten opzichte van het 
getransformeerde assenstelsel (xni-,ynianr) berekend worden. Dit 
fictieve markerpunt N t  ligt tussen de berekende huidpunten M 
en M + 1 .  De plaats van het fictieve punt N' tussen de berekende 
huidpunten M en M+l wordt berekend met behulp van LAB[N] en 
bi ; a:=b' *ajb. ilcii seezit hierbi j  aan d=+ de huid tussen twee 
berekende huidpunten homogeen rekt (zie fig 6) . Het fictieve 
punt N e  duidt de plaats aan waar een huidmarker N zich in de 
referentiepositie, ten opzichte van de berekende huidpunten M 
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en M+l bevonden zou hebben. 
De huidverschuiving is de afstand in het nieuwe 
getransformeerde assenstelsel tussen het markerpunt N en het 
fictieve markerpunt N8. Indien de x-coördinaat van het 
markerpunt N groter is dan de x-coördinaat van het fictieve 
markerpunt N' dan is de huidverschuiving positief. Indien de 
x-coördinaat van het markerpunt N kleiner is dan de x- 
e06rdi~aat van h e t  fietieve 32rkerpu3t Ni dan is de 
hui4verschuiving negatief Z i j n  de x-coördinaat van het 
markerpunt N en het fictieve punt N' gelijk dan is er geen 
huidverschuiving. De huidverschuiving wordt zodoende 
gedefinieerd als de afstand waarover een markerpunt ten 
opzichte van de berekende huidpunten, en daarmee samenhangend 
de aspunten, verschoven is. De huidverschuiving wordt daarmee 
gekoppeld aan de markers (marker N verschuift x mm.).  
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Figuur 6. Bepaling van de positie van het fictieve huidpunt 
en de huidverschuiving waarbij het lichaam niet in de 
referentiepositie is. 

S2.3 Het bepalen van posities van aspunten en huidpunten. 

Om op de in de vorige paragraaf beschreven wijze de 
huidverschuiving te kunnen bepalen zullen de posities van de 
aspunten en van de gemarkeerde huidpunten ten opzichte van de 
getransformeerde assenstelsels in de referentie 

lichaamshouding en in een aantal andere lichaamshoudingen 
bepaald moeten worden. Dit zou eenvoudig gedaan kunnen worden 
indien er van elke lichaamshouding een röntgenfoto genomen zou 
kunnen worden waarin de huidmarkers, wervellichamen en het 
referentie assenstelsel te zien zijn. Het aantal röntgenfoto's 
dat van een proefpersoon genomen kan worden wordt echter 
beperkt door de maximale stralingsbelasting die een 
proefpersoon mag ondergaan. Er is daarom een methode 
ontwikkeld waarmee met behulp van de informatie uit één 
röntgenfoto de coördinaten van de aspunten bij gegeven 
c&rdhater? vzri de huidmarkers in een getransformeerd 
assenstelsel berekend kunnen worden. 
De huidmarkers en het referentie assenstelsel worden met een 
filmcamera gefilmd terwijl de proefpersoon vooroverbuigt. De 
posities van de gemarkeerde huidpunten ten opzichte van het 
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referentie assenstelcel worden uit een filmbeeld opgemeten. 
Daarna wordt het referentie assenstelsel getransformeerd. De 
huidcontour wordt gereconstrueerd door tussen de gemarkeerde 
huidpunten spline interpolatie toe te passen. 
Om de posities van de aspunten bij een gegeven huidcontour, in 

een getransformeerd assenstelsel, te kunnen berekenen zullen 
er een aantal aannamen gedaan moeten worden met betrekking tot 
de plaats van de aspunten ten opzichte van elkaar en de plaats 
van de aspunten ten opzichte van de huid. Er worat van net 
volgende uitgegaan. 
1) De afstanden van de aspunten tot de huidcontour worden 

gemeten langs de in de vorige paragraaf beschreven 
bissectricen en zijn constant in iedere lichaamshouding 
(zie fig.4). Deze afstanden worden met behulp van de 
röntgenfoto bepaald. 

2) De afstand tussen de aspunten, d.w.z de lengte van elk 
assegment, verandert niet bij een beweging van het 
lichaam (zie fig.4). Deze afstanden worden met behulp 
van de röntgenfoto bepaald. 

3 )  De lijn door het laagste aspunt, dit is het gekozen punt 
op het uiteinde van het sacrum, loodrecht op het eerste 
assegment, snijdt altijd het eerste gemarkeerde huidpunt 
(zie fig.4). Bij het kiezen van het onderste aspunt in 
de röntgenfoto is hiermee rekening gehouden. Het is 
noodzakelijk tenminste één aspunt ten opzichte van de 
huidcountour vast te leggen omdat zonder deze eis de 
berekende aspunten bij gelijkblijvende aannamen 2 en 3 

evenwijdig aan de huidcontour te verschuiven zijn. 

Met behulp van deze veronderstellingen is het mogelijk de 
posities van de aspunten te berekenen. Dit wordt gedaan met 
behulp van een Pascal programma. Er is een uitdraai gemaakt 
van dit programma waarin voldoende commentaar opgenomen is. In 
hoofdstuk 3 zullen de aannamen getoetst worden. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van enkele röntgenfoto's van één proefpersoon 
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in verschillende houdingen. 

g 2 . 4  Het meten en het verwerken van de meetdata. 

De proefpersoon wordt in het sagittale vlak gefilmd met behulp 
van een 35 mm filmcamera terwijl hij/zij vooroverbuigt. 
Tegelijkertijd wordt een referentie assensteisei gefilmd zoàat 
de meetdata iater geschaald küitïîeit wordeil. Nst behUlp van de 
gefilmde huidmarkers wordt de huidcontour gereconstrueerd. 
In sommige gebieden van de rug ligt de huid mediaan dieper dan 
lateraal en is de huid boven de wervelkolom op de film niet te 
zien. Daarom zijn er speciale markers ontwikkeld waarmee de 
posities van de onzichtbare huidpunten in het mediane vlak 
gereconstueerd kunnen worden. Deze zijn te zien in figuur 7. 
Ze bestaan uit geknikte rietjes, De pootjes van de markers 
hebben een gelijke lengte. De voetjes aan de uiteinden van de 
pootjes worden op de huid geplakt waarbij de punt van de 
marker in het sagittale vlak van de rug afsteekt, 

mediane huidcontour 

huidmarker 

3 

4 

cagittaai zichtbare 
huidcontour 

Met behulp van een x-y-tafel kan de positie van een punt ten 
opzichte van een op de x-y-tafel gebruikt coördinatenstelsel 
ingelezen worden in de computer. Van elk filmbeeld worden de 
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posities van drie of vier punten op elke marker ingelezen. 
Twee van de punten op een marker die men inleest zijn de boven 
de sagittaal zichtbare huidcontour zichtbare UiteiRden van de 
pootjes (zie fig.7). De posities van gemarkeerde punten op het 
referentie assenstelsel worden eveneens ingelezen. Per 
filmbeeld worden de data getransformeerd zodanig dat de 
coördinaten van de huidpunten ten opzichte van het referentie 
assenstelsel gegover? z i j n .  
Aan de hand van de constante lengte van de pootjes van de 
markers en de posities van de punten op de markers kunnen de 
posities van de uiteinden van de pootjes eenvoudig berekend 
worden. Zodoende worden er per marker de posities in het 
referentie assenstelsel van twee gemarkeerde huidpunten 
bepaald. 
De zodoende verkregen huiddata worden gesmoothed om 
oneffenheden ten gevolge van meetfouten uit te vlakken. Dit 
smoothen wordt gedaan met de ausgleichspline van J.H. 
Woltring'. Deze spline is een gladde funktie die gefit wordt op 
een gegeven dataset en filtert meetfouten weg. Om de mate 
waarin meetfouten uitgevlakt worden te bepalen wordt gebruik 
gemaakt van statistische overwegingen2. 
De positie van het kd" gemarkeerde huidpunt ten opzichte van de 
x- of de y-as van het referentie assenstelcel wordt in de 
tijd, d.w.z. voor opeenvolgende filmbeelden, gevolgd. Door de 
op deze manier verkregen dataset (t,x,(t)) of (t,y,(t)) wordt 
een ausgleichspline berekend. De x- of y-coördinaat van het 
huidpunt wordt bepaald door de waarde van de spline op dat 
tijdstip (zie fig.8) . 
In de uiteinden van de pootjes van de markers worden kleine 
metalen cylindertjes geschoven. Deze zijn, evenals een metalen 
referentie assenstelsel, op de röntgenfoto te zien. Op de 
röntgenfoto staat eveneens het te onderzoeken gedeelte van de 
wewelkolom van de proefpersoon. Het is mogelijk in de 
rbatgenfoto het midden van elke zichtbare eincipiäät te 
bepalen. De posities, 
gebruikt assenstelsel, 
elke eindplaat en van 

ten opzichte van een op de xy-tafel 
van huidmarkers, van het midden van 
punten op een referentie assenstelsel 
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Figuur 8. VoorDeeld van het smoothen van de data met een 
ausgleichspline. 

worden met behulp van de x-y-tafel ingelezen. De data worden 
wederom getransformeerd zodanig dat de coördinaten ten 
opzichte van het referentie assenstelsel gegeven zijn. De 
afstanden die gebruikt worden bij de veronderstellingen in 
g2.3 kunnen nu berekend worden. In overeenstemming met aanname 
3 moet het juiste punt op de punt van het sacrum gekozen 
worden. 
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g2.5 Samenvatting van hoofdstuk 2. 

In dit hoofdstuk is het door J. van Leeuwen en M. Drost 
opgezette onderzoek naar de huidverschuiving ten opzichte van 
de wervelkolom in het sagittale vlak bij zuiver sagittale 
bewegiriger, van de rug beschreven. 

Bij het bepalen van de huidverschuiving dient men te 
beschikken over de posities van huidpunten en wervellichamen 
in meerdere lichaamshoudingen. Van een proefpersoon mag een 
zeer beperkt aantal röntgenfoto's genomen worden. De 
onderzoekers hebben een methode ontwikkeld waarmee de posities 
van wervellichamen in een aantal lichaamshoudingen berekend 
kunnen worden met behulp van gegevens die geput worden uit één 
röntgenfoto en van een aantal filmbeelden van de proefpersoon 
in deze lichaamshoudingen met huidmarkers op zijn rug. Aan de 
hand van een aantal aannamen die betrekking hebben op het 
kinematisch gedrag van de wervelkolom kunnen de posities van 
de wervellichamen bij gegeven posities van de huidmarkers 
berekend worden. Deze aannamen zijn: 
1) Een aspunt wordt gevormd door het midden van de 
tussenwervelschijf, De wervelkolom wordt voorgesteld als een 
keten starre wervellichamen waarvan de aspunten de 
scharnierpunten zijn. 
2) De afstanden van de aspunten tot de huidcontour zijn 
constant in iedere lichaamshouding (zie fig.4). Deze afstanden 
worden met behulp van de* röntgenfoto bepaald. 
3) De afstand tussen de aspunten verandert niet bij een 
beweging van het lichaam (zie fig.4). Deze afstanden worden 
met behulp van de röntgenfoto bepaald. 
4) De lijn door het laagste aspunt, dit is een punt op het 
uiteinde van het sacrum, loodrecht op het eerste assegment, 
s n i ) a c  a iLi ju  IWSL ==Late renarkeerde hUidpunt ( z i e  figeO! e '-%L - I k 3 2 3  L-L _^__  

Met behulp van de in meerdere lichaamshoudingen berekende 
posities van de aspunten en gemeten posities van de 
huidmarkers is het mogelijk de huidverschuiving te berekenen. 

15 



Hoofdstuk 3 Toetsing van de veronderstellingen 

van Drost en v. Leeuwen. 

53.1 Inleiding 

3 )  

gedaan . Deze 

En hosfdstuk 2 z i j n  een aantal veronderstellingen geponeerd 

teneinde de coördinaten van aspunten in een getransformeerd 
assenstelsel bij gegeven coördinaten van de huidmarkers te 
kunnen berekenen. 
In § 2 . 2  is verondersteld dat de aspunten de scharnierpunten 
vormen van een keten starre wervellichamen. 
In 5 2 . 3  zijn drie veronderstellingen 
Veronderstellingen zijn: 
1) De afstanden van de aspunten tot de huidcontour worden 

gemeten langs de in ft2.2 beschreven bissectricen en zijn 
constant in iedere lichaamshouding. 
De afstand tussen de aspunten, d.w.2 de lengte van elk 
assegment, verandert niet bij een beweging van het 
lichaam. 
De lijn door het laagste aspunt, dit is een punt op het 
uiteinde van het sacrum, loodrecht op het eerste 
assegment, snijdt altijd het eerste gemarkeerde 
huidpunt. 

Deze veronderstellingen zullen in dit hoofdstuk getoetst 
worden . 
Om de huidverschuiving uit te kunnen rekenen is in § 2 . 2  

verondersteld dat de huid homogeen rekt. Ook deze 
veronderstelling zal in dit hoofdstuk getoetst worden. 
De veronderstellingen worden getoetst met behulp van drie 
röntgenfoto's van het lumbale en sacrale gedeelte van de rug 
van een proefpersoon in verschillende houdingen. 
In de paragrafen 53.2 en 5 3 . 3  zai er ingegaan wordeìì op de 
wijze waarop de röntgenfoto's gemaakt zijn, de manier waarop 
coördinaten van punten in de röntgenfoto's zijn opgemeten en 
wordt er een schatting gemaakt van de meetfout. Daarna zullen 
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in 53.4 de meetresultaten beschreven worden en zullen de 
veronderstellingen aan de hand van de meetresultaten getoetst 
worden. Tot slot is er in 53.5 een scamemvatting van dit 
hoofdstuk opgenomen. 
Met behulp van de veronderstellingen die in g2.3 gedaan zijn 
zijn de coördinaten van de aspunten berekend. Hierbij zijn de 
gemeten coördinaten van de huidmarkers die met behulp van de 
dr ie  r6~tgenfot~'s bepaal6 z i j n  als imvser @muikt. omdat de 
aannamen niet correct zijn ontstaat er een verschil tussen de 
in de röntgenfoto's gemeten aspunten en de berekende aspunten. 
Tevens is er een verschil tussen de met behulp van de gemeten 
aspunten bepaalde huidverschuivingen en de met behulp van de 
berekende aspunten bepaalde huidverschuivingen. Dit is 
uitgewerkt in Bijlage B. 

13.2 Het meten. 

Er zijn van een proefpersoon vier röntgenfoto's gemaakt. Op 
het sacrale en lumbale gedeelte van de rug, in het mediane 
vlak, zijn huidmarkers geplakt. Deze markers bestaan uit 
metalen cylindertjes die op de röntgenfoto's zichtbaar zijn. 
In de eerste röntgenfoto staat de proefpersoon rechtop. In 
deze foto zijn het sacrum, de vijf lumbale wervels, de 12e 

thoracale wervel en de huidmarkers te zien. 
In de tweede röntgenfoto staat de proefpersoon half 
voorovergebogen. In deze foto zijn het sacrum, de vijf lumbale 
wervels, de 12e thoracale wervel en de huidmarkers te zien. 
In de derde röntgenfoto staat de proefpersoon volledig 
voorovergebogen. In deze foto zijn het sacrum, vier lumbale 
wervels en de huidmarkers te zien. 
In de vierde röntgenfoto staat de proefpersoon rechtop. In 
deze foto zijn de wervellichamen beter zichtbaar dan in de 
andere drie foto's. De zichtbare wervels zijn net sacrum! àë 

lumbale wervellichamen en de onderste eindplaat van de 12e 

thoracale wervel. De markers zijn echter slecht zichtbaar. 
In de röntgenfoto's wordt het midden van elke eindplaat, een 
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punt op elk doornuitsteeksel en vier punten op het sacrum 
gemarkeerd. De coördinaten van deze markeringen ten opzichte 
van referentie assenstelsels wordem later opgemeten. Om de 
veronderstellingen te kunnen toetsen is het noodzakelijk in de 
verschillende röntgenfoto's dezelfde punten op elk 
wervellichaam te markeren. In de vierde röntgenfoto zijn 
daarom het midden van elke eindplaat en de punten op het 
szcrm omgegeven net stukjes zwart piakband vaïì mgeveel: 2 

mm'. Deze foto is als voorbeeldfoto gebruikt om in de drie 
overige foto's dezelfde punten op elk wervellichaam met 
stukjes wit plakband van ongeveer 1 mm2 te markeren. Hierbij 
wordt met behulp van een lichtbak het beeld van een wervel in 
de te markeren foto over het beeld van dezelfde wervel in de 
voorbeeldfoto geschoven totdat de beelden op elkaar passen. De 
punten op het wervellichaam kunnen nu gemarkeerd worden door 
boven de stukjes zwart plakband, op het te markeren 
Wervellichaam, stukjes wit plakband te plakken. De gemarkeerde 
huidpunten zijn met stukjes wit plakband gemarkeerd. Daarna 
zijn met kruisjes van wit plakband op de foto's referentie 
assenstelsels aangebracht. Deze assenstelsels delen de foto in 
twee gelijke helften: (X,+Y) en (X,-Y). In de eerste 
röntgenfoto wordt op het midden van de rand van elk 
dssrn~itsteeksel ( z i e  figuur 9) een punt gemarkeerd met een 
wit stukje plakband. 
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I 
Figuur 9. Röntgenfoto met gemarkeerde punten. 

Vervolgens zijn de coördinaten van de gemarkeerde punten op de 
drie ingelezen in de 
computer. Met het TIM systeem is het mogelijk een met een 
videocamera opgenomen beeld te digitaliseren. Het beeld wordt 
hierbij verdeeld in het aantal pixels waarover een beeldscherm 
beschikt. Men kan daarna de coördinaten van punten in het 
gedigitaliseerde beeld in een door het TIM systeem gehanteerd 

de ware afmetingen van het gefilmde stuk foto en de 
hoeveelheid pixels waarin dit beeld verdeeld is. Om de 
meetfout de reduceren wordt daarom een helft van een 
röntgenfoto samen met een ijkobject onder de videocamera 
gelegd. Met behulp van het ijkobject wordt het door het TIM 

foto's met behulp van het TIM3 systeem 

Hierbij wordt de ---+C-*qt kern-a~tl dnny assenstelseï inlezen. l i I ~ : C = b I U U b  Y T y A U I U  ---- 
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systeem gehanteerde assenstelsel geschaald. De coördinaten in 
het door het TIM gehanteerde assenstelsel worden ingelezen. 
Daarna wordt het assenstelsel getransformeerd zodat de 
coördinaten ten opzichte van het referentieassenstelsel 
gegeven zijn. De coördinaten ten opzichte van het door het TIM 
systeem gebruikte assenstelcel van de gemarkeerde punten in de 
tweede helft van de foto worden op dezelfde manier opgemeten. 
Ook dit assenstelsel worät getransformeerd zodanig dat de 
coördinaten ten opzichte vsin het refere~tie assonstelse1 
gegeven zijn. Daarna worden de twee helften aan elkaar 
gekoppeld (zie figuur 10). 
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Figuur 10. Geschaalde en getransformeerde data. 
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In de tweede en derde houding zijn de punten op de 
doornuitsteeksels niet gemarkeerd. De coördinaten in het 
referentie assenstelsel van het gemarkeerde punt in het midden 
van de rand van het doornuitsteeksel en van de twee punten op 
de beide eindplaten van elk lumbaal wervellichaam zijn in de 
eerste foto opgemeten. Omdat in foto 2 en 3 de coördinaten van 
de punten op de eindplaten in het referentie assenstelsel 
beken4 z i j n  is het ansgelijk in deze houdingeii de coördinaten 
van het punt op het doornuitsteeksel te berekenen. Men gaat er 
hierbij van uit dat het wervellichaam een star lichaam is 
zodat de plaats van het doornuitsteeksel ten opzichte van de 
twee eindplaten niet verandert. Zodoende zijn de volgende drie 
datasets voor de drie houdingen verkregen (zie figuur 11). 
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93.3 De meetfouten. 

Het meten van de coördinaten van gemarkeerde huidpunten en van 
punten op wervellichamen in de referentie aasenstelsels is 
opgedeeld in de volgende stappen: 

1) 

2) 

het maken van de röntgenfoto's, 
het markeren van punten in de foto's, 

31 het inlezer .  va?l de gemarkeerde punten Eat he t  TIM 
SySteeHi, 

4) 
De meetfouten die ontstaan tijdens het uitvoeren van de 
bovenstaande verrichtingen worden in bijlage A systematisch 
besproken. 

het koppelen van de twee helften van een foto. 

De schattina van de fout in de afstand tussen twee in de foto 
opsemeten Dunten is: 
lb Tussen punten in één helft van de foto. 

meetfout 1 is: k 1,12 k afstand*0,004 in mm. 

Tussen punten in twee helften. 
meetfout 2 is: k 1,46 f afctand*0,004 in mm. 

93 - 4 De resultaten. 

53.4.1 Inleiding. 

In de voorgaande paragrafen is beschreven hoe de datasets 
verkregen zijn waarmee de veronderstellingen getoetst gaan 
worden. Er zijn drie datasets in drie lichaamshoudingen 
beschikbaar. In deze datasets is het volgende aanwezig: 
houding 1) De proefpersoon staat rechtop. In deze dataset 

staan de coördinaten in het referentie 
assenstelsel (X1 Y?) van: 
a) vier punten op het sacrum, 
b) het midden van de eindplaat van het sacrum tot 
en met het midden van de onderste eindplaat van de 
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12e thoracale wervel , 
c) een punt op elk lumbaal doornuitsteeksel en 
d) de gemarkeerde huidpunten. 

houding 2) De proefpersoon staat half gebogen. In deze 
dataset staan de coördinaten in het referentie 
assenstelsel (X2,Y2) van: 
a) een punt op het uiteinde van het sacrum, 
bj het midden vaiii de efndplaot vzn het  sacmm t o t  
e:: met het midden van de onderste eindplaat van de 
12e thoracale wervel, 
c) een punt op elk lumbaal doornuitsteeksel en 
d) de gemarkeerde huidpunten. 

houding 3) De proefpersoon staat volledig gebogen. In deze 
dataset staan de coördinaten in het referentie 
assensteisel (X,,Y,) van: 
a) een punt op het uiteinde van het sacrum, 
b) het midden van de eindplaat van het sacrum tot 
en met het midden van de bovenste eindplaat van de 
tweede lumbale wervel en 
c) een punt op het doornuitsteeksel van de 5e, 4=, 

en de 2e lumbale wervel en 
d) de gemarkeerde huidpunten. 

De procedure die beschreven Ps in 52.2, a l h a a  2 wordt op de 
drie datasets toegepast, De gemeten aspunten worden gevormd 
door het midden van de tussenwervelschijven en het punt op het 
uiteinde van het sacrum. In de derde houding is het midden 
tussen de eindplaten van de tweede lumbale wervel en de derde 
lumbale wervel het hoogste aspunt. 
Eerst zullen de afstanden van de gemeten aspunten tot de huid 
berekend worden, daarna zullen de afstanden van de gemeten 
aspunten tot elkaar berekend worden. De snijpunten van de 
loodlijn op het eerste assegment door het gemeten gemarkeerde 
punt op het sacrum en de huidcontour worden berekend, De 
afstatìdm va:: deze m i j p u n t e n  tot het eerste gemarkeerue 
huidpunt zullen berekend worden. Met behulp van de drie foto's 
kunnen per bewegingssegment twee momentane rotatiepunten 
berekend worden. In het referentie assenstelsel van de eerste 
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röntgenfoto wordt de plaats van deze rotatiepunten vergeleken 
met de plaats van de aspunten. Tot slot zal met behulp van de 
gemeten coördinaten van de huidmarkers de huidrek berekend 
worden . 

53.4.2 De aspunt-huidafstand. 

De afstand vaar de gemeten aspunten tot de huid is berekend 
langs de in 52.2 beschreven bissectricen. De berekende 
afstanden en de meetfouten zijn te zien in tabel 1. De 
meetfouten zijn berekend aan de hand van de schatting in 53.3. 

afstanden en meetfouten in mm 
asp.nr foto 1 foto lo 
1 17.23 i1 , 19 xxxxxxxxxxx 
2 78,03 +1,43 xxxxxxxxxxx 
3 81,44 +1,45 xxxxxxxxxxx 

80,82 f1,44 xxxxxxxxxxx 
77,28 +1,43 76,29 f1,43 
70,72 I1,40 xxxxxxxxxxx 
ó7,85 fl, 39 xxx* ~xxxxxxx 

foto 2 
15,47 $1-1,18 
67,76 +1,39 
71,57 +1,75 

71,44 +1,41 
69,68 f1,40 
66,97 +1,39 

60,3L +1,38 

foto 3 
14,66 +1,18 
66,89 f1,73 
72,17 +1,41 

72,72 f1,41 
72,54 f1,41 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

O= andere def in i t ie  lijnstuk door hoogste aspunt, Loodlijn i.p.v. bissectrice! In foto 1' is, net a ls  i n  

foto 3, het hoogste aspunt het midden van de tussenuervelschijf tussen de tweede en derde lunbale 

uervel. 

T a b e l  1. Aspunt-huidafstand en de meetfout in min. 

De verschillen in de aspunt-huidafstanden tussen foto's 1 & 2 

, foto's 1 & 3, foto's 2 f 3 en de sommen van de meetfouten 
staan in tabel 2. 
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afstanden en meetfouten in mm 
asp.nr. foto 1-2 foto 1-3 
1 1,76 +2,37 2,57 f2,37 
2 10,27 f2,82 11,14 f3,16 
3 9,87 _+3,20 9,27 +2,86 

4 9,38 +2,85 8,lO f2,85 
5 7,6Q +2,83 3,75 f2,84 

6 3,7% h2;79  XXXXXXXXXX 

7 3 I 54 22 I 77 XXXXXXXXXX 

foto 2-3 
Q,8f +2,26 
0,87 f3,12 

-0,60 +3,16 
-1,28 i2,82 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

 abel 2. V6rSChil l821 t u s s e n  de foto's i n  de aspunt- 
huidafstand en de som van de meetfouten. 

Aan de hand van de metingen kan geconcludeerd worden dat de 
afstand van de gemeten aspunten tot de huid afneemt als de 
proefpersoon voorover buigt. Vooral in het laag lumbale 
gedeelte van de rug vermindert de aspunt-huidafstand sterk, 
tot een maximum in het tweede aspunt van 14% van de afstand 
in foto 1. 

93.4.3 De afstand tussen de asgunten. 

De afstanden tussen de gemeten aspunten, oftewel de lengten 
van de assegmenten, zijn berekend en staan in tabel 3. De 
meetfout is wederom bepaald met de schatting in 93.3. 
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afstanden en meetfouten in nun 
asp-nrs. foto 1 foto 2 foto 3 
1-2 134,73 f1,66 f33,55 ff.65 133,54 f1,99 
2-3 35,76 f1,60 33,62 f1,25 35,23 f1,26 
3-4 37,07 f1,27 33,63 f1,59 36,15 +1,26 
4-5 39,31 f1,28 36,94 f1,27 37,46 f1,27 
5-6 37,26 f1,27 34,88 f1,26 xxxxxxxxxxx 
ó-7 34 , 05 fl, 26 34 1 e9 &li 26 xxxxxxipxxxx 

Tabel 30 De afstand tussen de aspunten en de meetfout, 

De verschillen in de aspunt-afstanden tussen de foto's zijn te 
zien in tabel 4. 

afstanden en meetfouten in nun 
asp-nrs. foto 1-2 foto 1-3 foto 2-3 
1-2 1,18 1-3,31 1,20 f3,65 0,Ol +3,64 
2-3 2,13 +2,85 0,53 +2,86 -1,61 f2,51 

3-4 3'43 +2,86 0,91 +2,53 -2,52 f2,85 

4-5 2,37 02,55 1,85 +2,55  -Q,52 +2,54 
5-6 2,38 +2,53 xxxxxxxxxx xxxxxxXxXX 
6-7 -0,04 f2,52 xxxxxx~xxX XXXXXXXXXX 

T a b e l  4. Verschillen tussen de foto's in de afstand 
tussen de aspunten en de som van de meetfouten. 

Aan de hand van de meetresultaten kan geconcludeerd worden dat 
de afstand tussen de gemeten aspunten kleiner wordt als de 
proefpersoon vooroverbuigt. De verschillen in de aspunt- 
afstanll  tusser .  de dr ie  foto's zijn vaak kleiner dan de 
meetfout, De afstand tussen de gemeten aspunten wordt echter 
altijd kleiner ais de proefpersoon vooroverbuigt. Het verschil 
in de afstand is maximaal tussen aspunt 3 en 4 en is 9% van de 
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afstand in foto 1 tussen deze aspunten. 

53.4.4 Het constante punt. 

Er wordt verondersteld dat de lijn door het laagste aspunt 
loodrecht op het eerste assegment altijd het eerste 
gemarkeerde huilapunt s n i j d t .  Met behulp VIE de drie datasets 
is het snijpunt van de loodlijn en de huidcontour in de drie 
houdingen berekend. Daarna is de afstand tussen het snijpunt 
en het eerste gemarkeerde huidpunt voor de drie houdingen 
berekend (zie figuur 12). 

- * -  - 
huidpunt .-” 

+ 
+ 

eerste 
gemarkeerde 

lijn door het laagste aspunt 

Figuur 12. Afstand tussen snijpunt en eerste huidpunt. 

afstanden en meetfouten in mm 
f o t o  I foto 2 foto 3 

8,89 +1,19 0 , 5 0  &1,12 2,31 +1,30 

Tab81  5. Afstand tussen eerste huid- 
marker en snijpunt van loodlijn met 
huidcontour. 

Als de proefpersoon half vooroverbuigt verschuift het eerste 
huidpunt 8,39&2,31 mm in de richting var; het s?lijpi?r?t var! de 
loodlijn op het eerste assegment en de huidcontour. 
De afstand tussen de eerste huidmarker en het snijpunt van de 
loodlijn op het eerste assegment met de huidcontour wordt dus 
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kleiner als de proefpersoon vooroverbuigt. Er kan niet voldaan 
worden aan de derde veronderstelling die gedaan wordt In (52.3 
omdat de huid ten opzichte van het sacrum verschuift. 

(53.4.5 De aspunten als rotatiepunten. 

Van eik wmxeii ichaâm z i j =  de ce8rdfnaten van het midden vâiì 
de b2fde eindplater! er! van het gemarkeerde punt op het 
doornuitsteeksel in de drie referentie assenstelsels in drie 
verschillende lichaamshoudingen gemeten. Het is mogelijk om 
met behulp van de coördinaten van punten op twee 
wervellichamen in twee standen het rotatiepunt van het ene 
wervellichaam ten opzichte van het andere te berekenen (zie 

gemarkeerde punten 

Figuur 13. Bepaling van het rotatiepunt. 

Op deze manier zijn rotatiepunten van elk wervellichaam ten 
opzichte van het eronder liggende wervellichaam berekend. Als 

nen fo to  2 vergelijkt met foto 3 zijn de wervellichamen 
slechts in zeer geringe mate ten opzichte van elksar 
geroteerd. Indien men met behulp van deze twee standen op 
bovenstaande manier de rotatiepunten bepaalt gaat de meetfout 
een zeer grote rol spelen. Er zijn daarom met behulp van de 
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verschillen tussen foto 1 en 2 en tussen foto 1 en 3 twee 
rotatiepunten van elke w e r v e l  ten opzichte van de 
onderliggende wervel berekend. Be posities van de 
rotatiepunten zijn samen met de posities van het midden van 
elke tussenwervelschij f, in de eerste lichaamshouding, in het 
referentie assenstelsel van foto 1, te zien in figuur 14. Bij 
de berekening van de positie van een rotatiepunt gaat de 
meetl'su% een grote rol spel@?1. Men. moet b i j  de coördinaten van 
een momentaan rotatiepunt een fout in acht nemen van f20 mm. 
Het momentane rotatiepunt tussen de eerste lumbale wervel en 
de tweede lumbale wervel is wegens de geringe hoekverdraaiing 
die het eerste lumbale wervellichaam ten opzichte van het 
tweede ondergaat bepaald met een fout van f62 nun. De posities 
van de rotatiepunten en de schatting van de meetfouten zijn in 
overeenstemming met de resultaten van het onderzoek van J. 
Pearcy en N. Bogduk4. Deze resultaten zijn met behulp van een 
vergelijkbare methode verkregen. 
In figuur 14 zijn de momentane rotatiepunten en de aspunten te 
zien in het referentie assenstelsel van foto 1. Men kan 
hieruit concluderen dat de aspunten zoals ze in 52.2 
gedefinieerd zijn niet de scharnierpunten zijn waarmee twee 
wervellichamen verbonden zijn. Aan de hand van figuur 14 is 
tevens te verklaren dat de afstand tussen de aspunten van foto 
1 naar 2 kleiner wordt. Door de ligging van de rotatiepunten 
(zie figuur 14) zullen bij een hoekverdraaiing van de 
bewegingssegmenten om de rotatiepunten de afstanden tussen de 
middens van de eindplaten van opeenvolgende wervellichamen 
afnemen. Door de afname van de afstanden tussen de middens van 
de eindplaten zullen de afstanden tussen de door v. Leeuwen & 

Drost gedefinieerde scharnierpunten ook afnemen. 
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Figuur 14. De rotatiepunten. 

S3.4.6 De huidrek. 

Met behulp van de in de röntgenfoto's zichtbare huidmarkers 
kan de huidrek berekend worden. De huidrek is als  volgt 
berekend : 

waarbij : 
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@,B = rek van de huid tussen markerpunten n en n+l Cn,n+l) 

van foto A naar foto B. 

LA(n.rtrí) = afstand tussen markerpunt n en n+l in foto A. 

LB(,8,+l) = afstand tussen markerpunt n en n + l  in foto B. 

c 

en fouten 
foto 1-2 

0,146 20,0006 
0,272 20,0011 
0,331 20,0014 
0,391 20,0017 
0,433 +0,0018 
0,405 20,0017 
0,361 20,0015 
0,289 20,0012 
0,192 20,0008 
0,185 +0,0008 
0,092 +0,0004 
0,189 I0,0008 

fo to  1-3 
0,226 f0,0010 
0,375 20,0016 
0,419 +0,0018 
0,492 f0,0021 
0,584 20,0024 
0,515 20,0022 
0,463 20,0020 
0,382 f0,0016 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

0,070 +0,0003 
0,081 20,0003 
0,066 f0,0003 
O ,  072 +O, 0003 
0,106 +0,0004 
0,078 +0,0003 
0,075 20,0003 
0,072 20,0003 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

T a b e l  6.  Huidrekken. 

De huidrek is niet homogeen verdeeld over de rug. Tussen de 5e 
en 6e huidmarker, dit is in de buurt van de doornuitsteeksels 
van de 5e en 4e lumbale wervellichamen, is de lengteverandering 
het grootste. Hoger en lager op de rug wordt de huidrek 
kleiner. 
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Hoofdstuk 4. Aanpassingen aan het oorspronkelijke 

94.1 Inleiding. 

Ir! h ~ ~ f d s % u ) r  3 Is geblekeri dat Oe a a m m m  clie in hoofdstuk 2 
gedaan zijn niet correct zijn. Deze aannamen zijn onder andere 
gedaan om bij een gegeven positie van huidmarkers in een 
getransformeerd assenstelsel de positie van de aspunten te 
berekenen. De niet correcte aannamen leiden ertoe dat de 
posities van berekende aspunten in een getransformeerd 
assenstelsel niet overeenkomen met de gemeten posities van die 
aspunten (zie bijlage B) . 
In dit hoofdstuk zal getracht worden het oude model aan te 
passen zodanig dat de berekende posities van de wervellichamen 
overeenkomen met de werkelijke posities van de wervellichamen. 
Om dit te bereiken zullen er nieuwe veronderstellingen gedaan 
moeten worden ten aanzien van het kinematisch gedrag van de 
wervelkolom. Er zal hierbij onder andere gebruik gemaakt 
worden van de meetgegevens die in het vorige hoofdstuk 
beschreven z i j n ,  Om te onderzoeken of de nieuwe aannamen 
correct zijn dient men te beschikken over nauwkeurige 
meetgegevens. De meetgegevens die in hoofdstuk 3 gepresenteerd 
zijn, zijn echter niet nauwkeurig genoeg. Daarbij zijn de 
meetresultaten erg beperkt omdat er maar aan één proefpersoon 
metingen zijn gedaan. Er was niet voldoende tijd om 
nauwkeurige meetgegevens te verzamelen. Er is daarom alleen 
gewerkt aan verbeteringen van de aannamen. Het is ten zeerste 
aan te bevelen alle aannamen die in dit hoofdstuk gedaan 
worden te verifiëren aan de hand van nauwkeurige metingen. 
Ik zal in 64.2 ingaan op factoren die de afstand van de 

wervellichamen kinematisch aan elkaar gekoppeld worden zal in 
wervellichamen tot hei huidoppervlak I----’ USFaAeE. u$e do 

94.3 aan de orde komen. De veranderingen die zijn aangebracht 
ten aanzien van aanname 3, 92.3, komen samen met de 
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verbeteringen die zijn aangebracht ten aanzien van de 
berekening van de huidverschuiving inn 0 4 . 4  ter sprake. Tot 
slot zal er in 54.5 een overziciht gegeven worden van het 
nieuwe model. 

1 4 . 2  De afstand van wervellichamen tot het huidoppervlak. 

In hoofdstuk 3 is aangetoond dat de afstand van de 
wervellichamen tot het huidoppervlak niet constant is in elke 
lichaamshouding. Bij het berekenen van de posities van de 
wervellichamen bij gegeven coördinaten van de huidmarkers is 
het van belang de afstand tussen de wervellichamen en het 
huidoppervlak te kennen. In deze paragraaf zal met behulp van 
de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde meetgegevens 
geprobeerd worden een nieuwe veronderstelling te formuleren 
waarmee de afstand van de wervellichamen tot het huidoppervlak 
in elke lichaamshouding berekend kan worden. Deze nieuwe 
veronderstelling zal daarna gebruikt worden bij het berekenen 
van de posities van wervellichamen bij gegeven posities van 
huidmarkers. 

g 4 . 2 . 2  Het oppervlak van de zachte weefsellaag. 

In figuur 15 is een doorsnede in het mediane vlak van de 
wervelkolom in het sacrale en lumbale gebied te zien. 
De eerste veronderstelling die men kan maken is dat de afstand 
van de wervellichamen tot het huidoppervlak bepaald wordt door 
het gedrag van de zachte massa tussen bot en huid (gearceerd 
weergegeven). Er wordt van uitgegaan dat dit materiaal 
incaapressibel is. Om het moàei n i e t  te ingewikkeld te maken 
wordt er in eerste instantie aangenomen dat deze 
loodrecht op het mediane vlak rekken zodat dat 
van de zachte delen tussen bot en huid in het 

weefsels niet 
het oppervlak 
mediane vlak 
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constant is. Het is echter zeer waarschijnlijk dat er tijdens 
het voorover buigen van de proefpersoon rek van de zachte 
weefsels loodrecht op het mediane vlak optreedt en het 
oppervlak van deze weefsels in het mediane vlak kleiner wordt. 
Als blijkt de verkeerde aanname ertoe leidt dat de berekende 

gemeten posities van de wervellichamen zal alsnog getracht 

Met zachte weefsel tussen doornuitsteeksels en huid zal als 
men vooroverbuigt in craniaal caudale richting strekken. Als 
het oppervlak van de zachte delen in het mediane vlak gelijk 
blijft betekent dit dat, door dwarscontractie, de laag tussen 
bot en huid dunner wordt. 
De afstand van de doornuitsteeksels tot de huid zal dus 
kleiner worden. De Oppervlakken van de zachte delen boven het 
sacrum en de lumbale doornuitsteeksels zijn berekend met 

3 posities van de wervellichamen *e- sterk afwijken van de 

vorder! deze fout te corrigeren. 

behulp van de in de drie rÖntgenfotofs opgemeten punten. Het 
totale oppervlak is opgedeeld in verschillende kleinere 
stukken die elk boven een wervellichaam liggen (zie figuur 
15). Door deze verdeling van het oppervlak wordt een stuk van 
het totale oppervlak, zoals bijvoorbeeld het oppervlak tussen 
de doornuitsteeksels, niet meegeteld. Er is echter van 
uitgegaan dat het totale oppervlak van de zachte weefsels 
constant is in elke lichaamshouding. De in figuur 15 

afgebeelde methode waarmee de oppervlakken berekend zijn is 
daarom niet geheel correct maar binnen de mogelijkheden het 
beste alternatief. 
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l o o d 1  i j n e n  

I 

( huidmarker = 
gemarkeerde punten op de d o o r n u i s t e e k s e l s % a  

midden tussen d o o r n u i t s t e e k s e l s G  0 

gemarkeerde punten op de bovenrand van het  sacrumor 8 
berekende huidpunten z O 

Figuur 15. Oppervlakken van de zachte  weefsels. 
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De met behulp van de foto's bepaalde oppervlakken zijn te zien 
in tabel 7 .  

oppervlakken en fouten in mm2 
wervel foto 1 foto 2 foto 3 
SA 2612 f144 2356 f129 2327 t128 
L5 417 5 46 314 f 43 372 f 46 
IJ4 421 f 4 Q  358 & 49  484 2 52 
L3 337 2 34 275 f 53 399 f 55 
L2 294 f 38 191 f 48 263 f 51 
L1 259 f 38 218 f 48 xxxxxxxxx 

T a b e l  7. Oppervlakken zachte delen. 

Uit tabel 7 blijkt dat de oppervlakken die met behulp van foto 
2 en 3 berekend zijn kleiner zijn dan de oppervlakken in foto 
1. Het verschil tussen de oppervlakken is in veel gevallen 
kleiner dan de som van de fouten. 
De oppervlakken in foto 3 zijn tegen de verwachting in, in 
bijna alle gevallen, groter dan de oppervlakken in foto 2. Een 
dergelijke trend in de meetresultaten kan ook waargenomen 
worden in tabel 2 en 4. Een verklaring hiervoor zou 
mogelijkerwijs kunnen zijn dat de vergrotingsfactor niet voor 
alle röntgenfoto's even groot is waardoor de meetresuitaten 
van de afbeeldingen systematisch van elkaar afwijken (zie 
bijlage A ) .  

Omdat op één geval na de oppervlakken in foto 2 en foto 3 

kleiner zijn dan de oppervlakken in foto 1 wordt geconcludeerd 
dat de oppervlakken van de zachte weefsels zoals ze op deze 
manier berekend worden kleiner worden als de proefpersoon 
voorover buigt. 
Om deze aanname beter te kunnen onderbouwen is het 
noodzakelijk een serie -----I i i a u w k s u L r y G A  A**-;--- mnt. jnrraq A.y-. =i+- te voeren. 
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54.2.3 Afschuiving van de zachte weefsellaag. 

In de vorige paragraaf is niet ingesloten dat de huid ten 
opzichte van de wervellichamen verschuift en daarom naar alle 
waarschijnlijkheid de gehele weefsellaag tussen bot en huid 
zal afschuiven. Bij een verandering van de lichaamshouding zal 
er weefsel over de randen van de in de vorige paragraaf 
Bepaaide oppervlakken scpiuivzïì. M e t  behulp vm twee aannamen 
is het mogelijk het oppervlak van het afgeschoven weefsel te 
berekenen. 
Het totale oppervlak tussen doornuitsteeksels en huid wordt 
weer op dezelfde manier opgedeeld in kleinere stukken. We gaan 
er van uit dat het weefsel tussen bot en huid lineair 
afschuift (zie figuur 16). Er wordt eveneens van uitgegaan dat 
de huid tussen twee huidmarkers homogeen rekt. Er wordt 
verondersteld dat in foto 1 het weefsel niet afgeschoven is en 
dat de huidrek nul is. De oppervlakken in deze foto worden dus 
op dezelfde manier bepaald als in de vorige paragraaf. De 
berekende huidpunten liggen in de andere foto's tussen 
dezelfde huidmarkers en de verhouding van de afstanden a/b is 
hetzelfde als in foto 1. 
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De met behulp van de bovenstaande aannamen bepaalde 
Oppervlakken van het afgeschoven weefsel zijn te zien in tabel 
8. 

oppervlakken en fouten in mm2 
wewel fste a fot6 2 foto 3 
SA 2612 fl44 2455 f144 2450 f149 

L5 417 f 46 323 f 40 377 k 42 
L4 421 f 40 316 f 44 353 f 46 
L3 337 5 34 231 f 46 342 k 48 
L2 294 f 38 180 I 45 252 f 47 
L1 259 f 38 215 f 47 xxxxxxxxx 

T a b e l  8 .  Oppervlakken van het afgeschoven Weefsel. 

nu 

Deze tabel vertoont grote overeenkomsten met tabel 7. In deze 
tabel zijn wederom de oppervlakken in foto 2 en 3 op één geval 
na kleiner dan de oppervlakken in foto 1. De verschillen zijn 
vaak kleiner dan de som van de meetfout. 
De oppervlakken in foto 3 zijn ook groter dan de 

Omdat op één geval na de oppervlakken in foto 2 en foto 3 

kleiner zijn dan de oppervlakken in foto 1 wordt geconcludeerd 
dat de oppervlakken van de zachte weefsels zoals ze op deze 
manier berekend worden kleiner worden als de proefpersoon 
voorover buigt. 
Om deze conclusie beter te kunnen onderbouwen is het 
noodzakelijk de relatie tussen de afmetingen van het mediane 
oppervlak van de zachte weefsels en de lichaamshouding 
nauwkeuriger te bestuderen, De aanname dat het oppervlak van 
de zachte weefsels in afgeschoven toestand constant is in elke 
lichaamshouding is gebruikt bij het berekenen van de posities 
van wervellichamen bij gegeven posities van huidmarkers, B i j  

het gebruik van deze aanname is gebleken dat de afstanden 
tussen de berekende posities van het gemarkeerde punt op elk 

Qppe?Xaakk@n i3 foto 2. 
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doornuitsteeksel en het huidoppervlak veel groter zijn dan de 
afstanden tussen de in de rÖntgenfotogs gemeten gemarkeerde 
punten op elk doornuitsteeksel en het huidoppervlak (zie 
55.3.4). Om deze fout te corrigeren zal verondersteld moeten 
worden dat het oppervlak van de zachte weefsels in het mediane 
vlak niet constant is. 

94.2.4 Rek in laterale richting. 

Bij constant volume van de zachte delen wordt het oppervlak 
van de zachte weefsellaag tussen de doornuitsteeksels en de 
huid kleiner als de proefpersoon vooroverbuigt (zie tabel 7 en 
8). Dit betekenent dat het zachte weefsel loodrecht op het 
mediane vlak rekt als de proefpersoon vooroverbuigt. In 
bijlage C wordt dit aannemelijk gemaakt. 
A l s  de proefpersoon vooroverbuigt wordt het oppervlak van de 
zachte weefsels langer en kleiner (zie figuur 17). Het 
oppervlak van de zachte weefsels in het mediane vlak wordt 
beschouwd als een functie van de lengte van het oppervlak: Ai = 
A ( l i ) .  In tegenstelling tot het voorbeeld in bijlage C neem ik 
hierbij aan dat het oppervlak en de lengte van het oppervlak 
door a f s c h u i v i n g  verandert. De oppervlakken worden berekend 
volgens de in 54.2.3 getconde wijze. Hoe de lengten van de 
oppervlakken worden bepaald is te zien in figuur 17). 
Met behulp van de meetgegevens wordt de eerste afgeleide van 
de functie A ( l )  berekend zodanig dat met de afgeleide en 
referentieoppervlaken, hiervoor worden de oppervlakken in 
röntgenfoto 1 gekozen, de oppervlakken in een andere 
lichaamshouding benaderd kunnen worden. We kunnen met behulp 
van de drie röntgenfoto's voor elk oppervlak Ailj twee 
vergelijkingen opstellen. Hierbij is Ailj het oppervlak en li,j 
de lengte van het oppervlak van de zachte weefsels boven het 
doornuitsteeksel van werveiiichaam i in fo to  j. 
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Figuur 17. Oppervlak en lengte. 

De bovenstaande vergelijkingen kunnen omgewerkt worden zodat 
(dAi/dli), en (aAi/al), met behulp van de meetgegevens berekend 
kunnen worden: 

Met behulp van de drie röntgenfoto's zijn de volgende lengten 
bepaald van de oppervlakken van het afgeschoven weefsel (zie 
figuur 17). 

43 



lengten en fouten in mm 
wervel foto 1 foto 2 foto 3 
SA 106 f3,78 136 f3,90 146 03,94 

L5 21,5 +2,33 30,8 +2,36 34,l +2,38 
L4 25,6 f2,34 35,7 f2,42 38,8 +2,40 
L3 24,9 +2,34 34,5 f2,38 36,8 f2,39 
L2 31,3 &2,37 39,6 +2,39 32,8 f2,37 

L I  43,9 I 2 ; 3 8  40,2 0 2 , 4 0  xxxxxxxxxx 

Tabel 9 0  Lengten van de oppervlakken van het 
afgeschoven weefsel. 

Met behulp van tabel 8 en 9 en de vergelijkingen 3 en 4 kunnen 
de eerste afgeleiden berekend worden. Deze worden getoond in 
tabel 10. 

afgeleiden en fouten in mm 
wervel (dAi/aii),  (aAi/ali) 3 

SA -5,23 f9,60 -4,05 +7,33 

L5 -10,ll +9,25 -3,17 +6,98 
L4 -10,40 &8,32 -5,15 +6,52 
L3 -11,04 +7,69 0,42 f6,89 
Le -13,78 +LQ,Q -28,QQ +56,7 
L1 -6,98 +13,5 x~x~xxxxxxxx 

T a b e l  10. Eerste afgeleiden. 

Er zijn grote verschillen tussen de berekende afgeleiden. De 
verschillen zullen veroorzaakt worden door de manier waarop de 
oppervlakken en de lengten van de oppervlakken gedefinieerd 
zijn, door de meetfout en omdat de relatie tussen het 
oppervlak en de lengte naar alle waarschijnlijkheid niet 
lineair is. Het is aan te bevelen het verband tüsseïî h e t  

oppervlak en de lengte van de zachte weefsels grondig te 
onderzoeken. 
Omdat de afgeleiden een grote spreiding vertonen en om het 
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Hoe %,ref en li,ref bepaald worden is te lezen in §4.5 .4 .  

Figuur 18. De doornuitsteeksel-huidafstand. 

Indien Aitber groter is dan Ai,rek dan wordt wervellichaam i 
evenwijdig aan de loodlijn op de spline interpolatiefunctie in 
de richting van de huid verschoven (zie figuur 18). Indien 
*i ,ber kleiner is dan Ai,rek dan wordt wervellichaam i van de huid 
af geschoven. De posities van de berekende punten op de 
doornuitsteeksels en op het sacrum zijn na een geslaagde 
berekening van de posities van de wervellichamen zodanig dat 
Ai, rek gelijk is aan Ai,ber. 
In S5.4 wordt dieper ingegaan op het ef fec t  van de waarde van  
de afgeleide aA/al op de oplossing. 

54.3 De koppeling van de wervellichamen. 

54.3.1 De scharnierpunten. 

In 52.2 wordt verondersteld dat de wervelkolom bestaat uit een 
keten starre wervellichamen die door scharnierpunten met 
elkaar verbonden worden. Een scharnierpunt wordt in het model 
van Eroat en v.  heuwe?l gekczen in het midden van de 
tussenwervelschijf. Uit de metingen is gebleken dat de afstand 
tussen deze scharnierpunten niet constant is. Met behulp van 
de meetresultaten is eveneens aangetoond dat de met behulp van 
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de meetdata bepaalde rotatiepunten op een andere plaats liggen 
dan de door Brost en v Leeuwem gedefinieerde scharnierpunten. 
Bewegingssegmenten beschikken niet over vaste rstatiep~nten~. 
Het rotatiepunt van een bewegingssegment verplaatst zich over 
een centrode bij hoekverdraaïngen van het bewegingssegment. 
Omdat bewegingssegmenten niet beschikken over vaste 
rotatiepunten is het niet mogelijk scharnierpunten te bepalen 
waârtUssen de afstand in elke lichaamshouding constant is. Het 
is daarom de vraag of de wervelkolom gemodelleerd mag worden 
als een keten starre wervellichamen die gekoppeld zijn in 
scharnierpunten. Er wordt getracht scharnierpunten te bepalen 
waartussen de afstand zo min mogelijk verandert. 
Met behulp van de drie röntgenfoto's zijn bij bewegingssegment 
Ll-$ de coördinaten van één rotatiepunt en zijn bij de overige 
bewegingssegmenten de coördinaten van twee rotatiepunten in 
het referentie assenstelsel van röntgenfoto 1 bepaald (zie 
93.4.5). De posities van de scharnierpunten in dit 
assenstelsel worden als volgt gedefinieerd: 
1) Ll-$: het berekende rotatiepunt is het scharnierpunt. 
2) Overige bewegingssegmenten; het midden tussen de berekende 

rotatiepunten is het scharnierpunt. 
Omdat deze scharnierpunten bepaald zijn met behulp van de 
rhtgenfoto's worden ze de "gemetentt scharnierpunten genoemd. 
De coördinaten van de rotatiepunten zijn met een zeer grote 
onnauwkeurigheid bepaald (zie 93.4.5). Binnen dit kader is het 
aan te bevelen de posities van de rotatiepunten nauwkeuriger 
te bepalen. 
Het gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum en het 
midden van de bovenste eindplaat van de eerste lumbale wervel 
vormen de uiterste punten in de keten van wervellichamen. Dit 
is te zien in figuur 19. Deze twee punten worden voor de 
eenvoud het eerste en laatste tlscharnierpunttt genoemd. 
In 9 4 . 2 . 5  is vermeld dat de punten op de bovenrand van het 
sacrum en de püntea op Ge 1 ~ & a l e  deernuitsteeksels 
geïntegreerd moeten worden in de berekening van de posities 
van de wervellichamen in een getransformeerd assenstelsel bij 
gegeven posities van de huidmarkers. Deze punten worden star 
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Figuur 19. De keten starre wervellichamen in het 
getransformeerde assenstelsel van foto 1. 

verbonden met de bij elk punt behorende schakel in de keten 
van wervellichamen. De coördinaten van de gemeten 
scharnierpunten en van gemarkeerde punten op de 

doornuitsteeksels en van gemarkeerde punten op het sacrum in 
het getransformeerde assenstelsel van röntgenfoto 1 zijn 
bekend (zie figuur 19). De starre verbindingen tussen de 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksehs en de gemeten 
scharnierpunten zijn met lijnen aangegeven. Verondersteld 
wordt dat de hoeken ai,ps en de lengten li,ps voor elke 
lichaamshouding constant zijn (i,ps = prosessus spinosus, 

wervellichaam i). 

r24.3.2. Beperking van de hoekverdraaiing van de 
bewegingssegmenten. 

De wervelkolom is gemodelleerd als een keten starre 
wervellichamen die verbonden zijn in ccnarnierpunten ( z i e  
figuur 19)- De coördinaten van de gemeten scharnierpunten in 
het getransformeerde assenstelsel van foto 1 zijn bepaald op 
de in g4.3.1 beschreven wijze. De coördinaten in het 
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getransformeerde assenstelsel van foto 1 van de gemarkeerde 
punten op de doornuitsteeksels z i j n  gemeten. 
Met betrekking tot het kinematisch gedrag van de wervelkolom 
is het volgende aangenomen: 

Het oppervlak van de zachte weefsels is afhankelijk van 
de lengte van het oppervlak: 

Ai = oppervlak zachte weefsels 
behorend bij wervellichaam i. 

Ai, ref  = oppervlak zachte weefsels in de 
referentietoestand behorend bij wervellichaam i. 

li = lengte zachte weefsels 
behorend bij wervellichaam i. 

= lengte zachte weefsels in de l i ,  ref  

referentietoestand behorend bij wervellichaam i. 

Het is de bedoeling dat met behulp van deze 
veronderstelling de afstand van de punten op de 
doornuitsteeksels tot de huid en van een punt op het 
sacrum tot de huid bepaald wordt. 

2) De afstand tussen de scharnierpunten is constant in elke 
lichaamshouding. 

3) Een wervellichaam is star; ai,ps en li,pE zijn constant in 
elke lichaamshouding. 

Vooràat er geprtbeer4 kar; wcrde~  de pesi t ies  van de 

gemarkeerde punten op de wervellichamen en van de 
scharnierpunten bij gegeven posities van huidmarkers te 
berekenen dient een aanname, te vergelijken met aanname 3 in 
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82.3, aan de bovenstaande te worden toegevoegd. Met behulp van 
deze aanname moet voorkomen worden dat de berekende punten op 
de wervellichamen, terwijl er aan a l l e  bovenstaande eisen 
wordt voldaan, evenwijdig aan de huidmarkers te verschuiven 
zijn. Deze aanname wordt uitgewerkt in 64 .4 .  

Indien we deze aanname toevoegen aan de bovenstaande kan 
getracht worden de posities van wervellichamen te berekenen. 
Eeze a d n n ~ m s ~ !  blijken echter n i e t  voldoende om een eenduidige 
oplossing te kunnen bepalen. Dit wordt geïllustreerd aan de 
hand van figuur 20. In beide voorbeelden zijn de oppervlakken 
Ai even groot. De oplossingen zijn echter totaal verschillend. 
De posities van de wervellichamen die met behulp van 
bovenstaande aannamen zijn berekend waren, terwijl voldaan was 
aan alle voorwaarden, in een normaal menselijk lichaam 
onmogel ij k . 

& 

~~ 

- -  --T- 

3 1 2 

Figuur 20. Twee oplossingen voor de posities van de 
wervellichamen. 

Het is noodzakelijk nog een extra voorwaarde ten aanzien van 
het kinematisch gedrag van de wervelkolom in te voeren. Er is 
gezocht naar een aanname die ervoor zorgt dat de 
wervellichamen niet elke willekeurige orientatie in het 
mediane vlak kunnen aannemen. 
De wervelkolom beschikt over een bepaalde buigstijfheid en de 
hoekverdraaiingen die de bewegingssegmenten toelaten zijn 
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beperkt. Het is binnen het kader van de afstudeeropdracht een 
te omvangrijke taak de kinematische betrekkingen tussen de 
wervellichamen te onderzoeken. EP is daarom gezocht naar een 
eenvoudige voorwaarde waarmee de rotaties die de 
bewegingssegmenten toelaten beperkt worden en voorkomen wordt 
dat de hoekverdraaiingen die opeenvolgende wervellichamen 
ondergaan extreem van elkaar verschillen. 
 el: a p b s ~ f n g  voor dit probleem is geveïidsn in het velgende. 
Verondersteld wordt dat de scharnierpunten in elke 
lichaamshouding op een polynoom liggen (zie figuur 21). Het is 
aannemelijk dat dit in werkelijkheid niet het geval is. Deze 
aanname is niet gedaan op grond van de metingen. Het is daarom 
aan te bevelen de kinematische betrekkingen tussen de 
wervellichamen te onderzoeken en de bovenstaande aanname te 
verifiëren. 
De mate waarin de bewegingsvrijheid van de bewegingssegmenten 
beperkt wordt is afhankelijk van de graad van het polynoom en 
het aantal wervellichamen. Bij de berekeningen is er uitgegaan 
van 6 wervellichamen (S tot en met L1) die verbonden worden 
door 5 scharnierpunten. De twee uiterste punten in de keten 
van wervellichamen worden ook scharnierpunten genoemd zodat 
het totaal op 7 scharnierpunten komt. Door 7 berekende 
scharnierpunten, in een willekeurige configuratie, is altijd 
een polynoom te bepalen van de 6e graad of hoger. Daarom zou 
een polynoom van tenminste de 6e graad in dit geval geen 
beperking van de bewegingsvrijheid opleveren. Indien men 
veronderstelt dat de scharnierpunten op een rechte lijn liggen 
wordt de bewegingsvrijheid van de wervellichamen te sterk 
beperkt. De graad van het polynoom kan daarom liggen tussen 2 
en 5. 
Bij het berekenen van de coördinaten van scharnierpunten en 
van gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels zijn polynomen 
van verschillende graden getest. Door de berekende posities 
van  de wervellichamen te vergelijken met äe gemeten posities 
is gebleken dat een polynoom van de 4e graad de beste 
oplossingen oplevert. Dit komt nog eens ter sprake in 95.3.5. 
Door de in 54.3.1 bepaalde coördinaten van de gemeten 
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Figuur 21, Polynoom door scharnierpunten. 

scharnierpunten in het getransformeerde assenstelsel van 
röntgenfoto 1 is een graads polynoomschatting berekend'. In 
tegenstelling tot de in het voorgaande gestelde aanname liggen 
de gemeten scharnierpunten niet op het polynoom. Er worden 
nieuwe scharnierpunten berekend die wel op het polynoom 
liggen. De loodlijnen op het polynoom door de gemeten 
scharnierpunten zijn berekend, De nieuwe gemeten 
scharnierpunten zijn de snijpunten van de loodlijnen met het 
polynoom (zie figuur 22). 
Met behulp van de meetdata zijn alleen in de referentiestand 
de posities van de gemeten scharnierpunten bepaald. In de 
getransformeerde assenstelsels van foto 2 en 3 zijn de 
coördinaten van de gemeten Scharnierpunten nog niet 
gedefinieerd. Als we de met behulp van het aangepaste model 
berekende scharnierpunten willen vergelijken met de gemeten 
scharnierpunten moeten de coördinaten van de gemeten 
Scharnierpunten in de getransformeerde assenstelsels van foto 
2 en 3 bekend zijn. De es9rdinaten v m  de gemeten 
scharnierpunten in de getransformeerde assenstelsels van foto 
2 en 3 worden in het volgende gedefinieerd. 
De coördinaten van de middens van de eindplaten zijn in de 
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Figuur 22. Nieuwe en oude rotatiepunten. 

referentie assenstelsels van de röntgenfotoIs gemeten. Als men 
veronderstelt dat de wervellichamen star verbonden zijn met de 
scharnierpunten is het via een coördinaattransformatie 
mogelijk de coördinaten van een scharnierpunt in de 
referentieassenstelsels van foto 2 en 3 te berekenen. De 
coördinaten van een scharnierpunt R (zie figuur 23) kunnen met 
behulp van de coördinaten van de punten op de middens van de 
eindplaten van de twee door dit scharnierpunt gekoppelde 
wervellichamen in de twee getransformeerde assenstelsels twee 
maal berekend worden . 
Zodoende zijn de coördinaten in de getransformeerde 
assenstelsels van f o t o  2 en 3 van elk gemeten scharnierpunt 
per scharnierpunt twee maal berekend. 
De in het getransfomeerde assenstelsel van foto 1 bepaalde 
gemeten scharnierpunten zijn niet gelijk aan de rotatiepunten 
van de wervellichamen. Daarom zullen R t l  en RI, niet 
samenvallen. In de referentie assenstelsels van röntgenfoto 2 
en 3 wordt het gemeten scharnierpunt gedefinieerd als het 
midden tussen de twee getransformeerde gemeten 
scharnierpunten: RI = ( R f 1 + R f 2 ) / 2  (zie figuur 23) . 
D o m  deze werkwijze is het waarschijnlijk dat de afstanden 
tussen de gemeten scharnierpunten in àe getransformeerde 
assenstelsels van elkaar verschillen. Omdat de afstand tussen 
de berekende scharnierpunten constant is zal er ongetwijfeld 
een verschil ontstaan tussen de berekende en gemeten 
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Figuur 2 3 .  De coördinaattransfomatie. 

scharnierpunten. Hierop wordt dieper ingegaan in g 5 . 4 .  

g 4 . 4  De bepaling van het constante punt en de 
huidverschuiving. 

g 4 . 4 . 1  Inleiding. 

In g2 .2  is een manier gepresenteerd om de huidverschuiving te 
berekenen. Deze manier is in de nieuwe opzet van het model 
voor verbetering vatbaar. Deze verbeteringen worden in 5 4 . 4 . 2  

uiteengezet. De veranderingen ten aanzien van de aanname die 
het constante punt moet vastleggen worden toegelicht in 
5 4 . 4 . 3  . 

f i 4 . 4 . 2  De bepaling van de huidverschuiving. 

In g 2 . 2  is getoond hoe de verplaatsing van de huidmarkers ten 
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opzichte van de berekende huidpunten bij een verandering van 
de lichaamshouding geregistreerd wordt. Het behulp van het 
nieuw opgezette model wordt deze methode op twee punten 
verbeterd. 
Ten eerste wordt in het model van v. Leeuwen en Drost de 
huidverschuiving berekend uit de afstand tussen een huidmarker 
en een fictief huidpunt (zie 52.2). Dit kan problemen 
veroorzaken als mea experimenten w i l  herhalen af vergelijken. 
Men zal dan moeten registreren waar op de rug de markers zijn 
opgeplakt. In het nieuwe model zal de huidverschuiving zo 
gedefinieerd worden dat de plaats waar de markers zijn 
opgeplakt niet meer van belang is. 
Ten tweede worden de coördinaten van de aspunten met een 
bepaalde onnauwkeurigheid berekend (zie 55.2) en wordt de fout 
in de berekende huidverschuiving door de relatief grote 
afstand tussen de aspunten en huidoppervlak vergroot (zie 
figuur 24). 
In het nieuwe model worden punten op de doornuitsteeksels en 
op het sacrum geïntegreerd in de berekening. Bij elk punt op 
een doornuitsteeksel wordt een huidpunt hberi berekend (zie 
figuur 25). Bij de in de referentiehouding berekende 
huidpunten hberi,,,, worden labels berekend. Een label wordt 
berekend ~ Q C X  integer N en de verhouding van de lengten a/b op 
te tellen: Labti] = N+a/b. Met behulp van een label Lab[i] kan 
berekend worden waar het huidpunt hberi,,ef dat zich in de 
referentiehouding boven een bepaald doornuitsteeksel bevond 
zich in de andere lichaamshouding bevindt. Hierbij wordt 
aangenomen dat de huid tussen twee huidmarkers homogeen rekt. 
Deze labels zijn al eerder gebruikt om het oppervlak van het 
afgeschoven weefsel te berekenen. 
De huidverschuiving wordt nu gedefinieerd als de afstand 
tussen hberi en hberi,,,,. Is de x-coördinaat van hberi kleiner 
dan de x-coördinaat van hberi,,,f dan is de huidverschuiving 
positief. Is äe x-coöràinäät van hberi grûter Uâìì  de x= 
coördinaat van hberi,,,, dan is de huidverschuiving negatief. 
Zijn de x-coördinaten gelijk dan is er geen huidverschuiving 
opgetreden (zie figuur 25) . 
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Figuur 24. Verschil berekende en gemeten huidverschuiving 
in model Drost en v. Leeuwen. 

Deze manier om de huidverschuiving te berekenen is door de 
kleine afstand tussen doornuitsteekcel en huid nauwkeuriger 
dan de in het model van v. Leeuwen en Drost gebruikte methode 
mits de coördinaten van de punten op de doornuitsteeksels 
nauwkeurig berekend kunnen worden. Hierop zal nader ingegaan 
worden in 55.7). 

g4.4.3 De bepaling van het constante punt. 

Tot nu toe zijn er aannamen gedaan waarmee de afstand van de 
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Figuur 25. Het bepalen van de huidverschuiving. 

wervellichamen tot de huid en de wijze waarop de 
wervellichamen gekoppeld zijn bepaald worden. Met behulp van 
deze aannamen is het niet mogelijk om tot een eenduidige 
oplossing voor de berekende posities van de wervellichamen te 
komen, Be gehehe berekende keten van wervellichamen zou immers 
bij gelijkblijvende veronderstellingen evenwijdig aan de 
huidcontour te verschuiven zijn. Indien het mogelijk is met 
behulp van de coördinaten van de huidmarkers de coördinaten 
van minstens één punt op een wervellichaam met voldoende 
nauwkeurigheid te bepalen kunnen met de in de vorige 
paragrafen getoonde aannamen de posities in het 

getransformeerde assenstelsel van alle wervellichamen berekend 
worden. Zo'n punt zou men als het beginpunt kunnen beschouwen 
waar de keten van wervellichamen aan vastgelegd wordt. 
De huid kan boven de gehele rug bewegen ten opzichte van de 
wervellichamen. Tevens is het b i j  de gehánteerde methode niet 
mogelijk een botdeel aan de gemeten posities van de 
huidmarkers te herkennen. De aanname waarmee met behulp van de 
coördinaten van de huidmarkers de coördinaten van een 
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beginpunt berekend kan worden is daarom volkomen willekeurig, 
Er wordt verondersteld dat de huidverschuiving zoals die in de 
vorige paragraaf berekend wordt ten opzichte van het beginpunt 
nul is. Tevens wordt verondersteld dat de afstand van het 
beginpunt tot de huid constant is in elke lichaamshouding (zie 
figuur 26). Het beginpunt heeft zodoende een min of meer 
constante plaats ten opzichte van de huidmarkers en wordt 
daarom net ::constante” punt germend. TIieïvooï - iJ,,,t het 
gemarkeerde punt ûp het UiteinUe VIT? het sac- gek~zen, 
De coördinaten van het constante punt zullen als het lichaam 
niet in de referentiepositie is afwijken van de werkelijke 
coördinaten van het gemarkeerde punt op het uiteinde van het 
sacrum. Met behulp van het verbeterde model zullen de 
huidverschuivingen daarom niet zonder fout berekend kunnen 
worden. De afstand van het gemeten gemarkeerde punt op het 
uiteinde van het sacrum tot de huid wordt 2.5 mm kleiner als 
de proefpersoon vooroverbuigt, De huidverschuiving boven het 
gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum 
bedraagt 8,9 mm. De afstand tussen het constante punt en het 
gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum zal 
daarom ongeveer gelijk zijn aan de huidverschuiving ten 
opzichte van het gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde van 
het sacrum. Deze fout kan ertoe leiden dat de gehele berekende 
keten v a n  wervellichamen over de bovengenoemde afstand 
verschoven is ten opzichte van de werkelijke situatie. Dit zou 
kunnen leiden tot een constante fout in de bij elk 
wervellichaam berekende huidverschuiving. Dit zal besproken 
worden in g5.3. 
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I 
Figuur 26. Het constante punt 

54.5 Overzicht van het nieuwe model. 

54.5.1 Inleiding. 

In deze paragraaf zal getoond worden hoe alle in de vorige 
paragrafen gepresenteerde aannamen in een programma waarmee de 
huidverschuivingen zijn uit te rekenen verwerkt zijn. Er zal 
een schematisch overzicht gegeven worden van de volgorde van 
de berekeningen, de aannamen die gedaan zijn en de gegevens 
die voor de berekeningen nodig zijn. 

54.5.2 Overzicht van de aannamen. 

In de paragrafen 4.2 tot en met 4.4 zijn de volgende aannamen 
gedaan. 

1) Het oppervlak van de zacnie weefseis is afhankelijk van 
de lengte van het oppervlak: 



= oppervlak zachte weefsels, Ai 

3 )  

Ai, ref = oppervlak zachte weefsels in 
referentietoestand, 

li = lengte zachte weefsels, 

%,ref = lengte zachte weefsels in referentietoestand. 

De afstand tussen de berekende scharnierpunten is 
constant in elke lichaamshouding. 

De berekende scharnierpunten liggen in elke 
lichaamshouding op een 4e graads polynoom. 

4 )  Een wervellichaam is star; en ligPS zijn constant in 
elke lichaamshouding. 

5) Ten opzichte van het constante punt treedt geen 
huidverschuiving op. De afstand van het constante punt 
t o t  de huid is constant in elke lichaamshouding. Het 
constante punt is het punt op het uiteinde van het 
sacrum. 

5 4 . 5 . 3  De invoergegevens. 

Om de posities van punten op de wervellichamen in het 
getransformeerde assenstelcel met behulp van de in 5 4 . 5 . 2  

vermelde aannamen te kunnen berekenen zullen enkele gegevens 
die betrekking hebben op de wervellichamen bekend moeten zijn. 
Deze gegevens zijn met behulp --^- vali  de drie  ~ ö ~ t g r ~ f ~ t ~ ' ~  
bepaald. 

i) De afgeleide; aA/ai 
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3) 

5 )  

De afstanden tussen de scharnierpunten, (zie figuur 
27) . 

De afstanden tussen scharnierpunten en punten op de 
doornuitsteeksels, li,ps en de hoeken, ai,ps (zie figuur 
27) 

De v e r h o ~ d f ~ g  a+, en de afstamcl van het  céinstacte punt 
tot de huid (zie figuur 27). 

De afstand van elk gemarkeerd punt op een 
doornuitsteeksel tot de huid, gemeten langs de 
loodlijn op de spline interpolatiefunctie door de 
huidpunten die het punt op het doornuitsteeksel snijdt 
(zie figuur 27) . 

Vanzelfsprekend moeten buiten deze invoergegevens ook de 
coördinaten van de huidmarkers in het bij elke houding 
behorende getransformeerde assenstelsel bekend zijn. 
Aanname 1 maakt gebruik van Ai,ref en li,refo Deze lengten en 
oppervlakken in de referentiepositie zijn niet tussen de 
bovenstaande invoergegevens vermeld. Deze waarden worden 
berekend met behulp van de berekende coördinaten van de punten 
op de wervellichamen en de gemeten coördinaten van de 
huidmarkers in het getransformeerde assenstelsel in de 
referentiehouding. In de referentiehouding worden de 
coördinaten van de punten op de wervelichamen in het 
getransformeerde assenstelsel met behulp van een andere eerste 
aanname berekend. 

5 4 . 5 . 4  Het berekenen van de posities van de wervellichamen 
waarbij het lichaam in de referentiepositie is. 

Bij het berekenen van de posities van punten op de 
wervellichamen in het getransformeerde assenstelsel in de 
referentiehouding wordt aanname 1 vervangen door; 
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1') De afstanden van de punten op de doornuitsteeksels tot de 
huid (zie figuur 27) zijn gelijk aan de afstanden in de 
röntgenfoto die in de referentiehouding genomen is 
(röntgenfoto 1) . 

De rest van de aannamen blijft gelijk. De posities van de 
wervellichamen in de referentiehouding kunnen met behulp van 
de aannamen I* t ~ t  en m e t  5 berekend w s r d s w .  Eiesebij wordt een 
iteratieve berekeningswij ze gevolgd. Voor de exacte 
berekeningswijze verwijs ik naar de uitdraai van het pascal 
programma waarin voldoende commentaar opgenomen is. Globaal is 
de berekeningswijze als volgt: 
1) Er wordt een ruwe schatting gedaan van de positie van de 

berekende scharnierpunten en van de gemarkeerde punten op 
de wervellichamen. 

2) Door de berekende scharnierpunten wordt een graads 
polynoom geschat6. 

3) Met behulp van het geschatte polynoom worden nieuwe 
posities van de berekende scharnierpunten berekend 
zodanig dat voldaan is aan aanname 2 en 3. In 
overeenstemming met aanname 4 worden aan de hand van de 
nieuwe posities van de berekende scharnierpunten de 
posities var. de berekende gemarkeerde punten ~p de 
doornuitsteeksels en op het sacrum berekend. 

4) De afstand van elk berekend gemarkeerd punt op een 
doornuitsteeksel tot het huidoppervlak wordt berekend. 
Indien de berekende afstand van een bepaald gemarkeerd 
punt op een doornuitsteeksel niet gelijk is aan de 
gemeten afstand moet dit gecorrigeerd worden. De drie 
punten die tot het betreffende wervellichaam behoren, 
twee scharnierpunten en het gemarkeerde punt op het 
doornuitsteeksel, worden op dezelfde manier getransleerd 
zodanig dat de afstand tot de huid beter overeenkomt met 
de gemeten afstand (zie figuur 28). De scnarnierpunien 
worden op deze manier llontkoppeldll . 
graads polynoom geschat. Daarna kan weer bij punt drie 

5) Door alle llontkoppeldell scharnierpunten wordt een 
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afstand tot het 4 
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inteeolatiefunct ie 
in de richting Van 
de huid verschoven 

ontkoppe 1 detf scharnierpunt en 

Figuur 28. Het ontkoppelen van de scharnierpunten bij de 
doornuitsteeksel-huidafstand correctie. 

5 4 . 6  Samenvatting van hoofdstuk 4. 

In dit hoofdstuk is het model van Drost en v. Leeuwen 
aangepast zodat de berekende posities van de wervellichamen 
beter overeenkomen met de werkelijke posities van de 
wervellichamen. Er zijn nieuwe veronderstellingen gedaan ten 
aanzien van net kinematisch gedrag van de weïvelkolo-,. Daarbij 

is gebruik gemaakt van de meetgegevens uit hoofdstuk 3. Omdat 
deze beperkt en onnauwkeurig zijn is het ten zeerste aan te 
bevelen alle aannamen die in dit hoodfdstuk gedaan zijn te 
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verifiëren aan de hand van nauwkeurige metingen. 
De afstand van de wervellichamen tot het huidoppervlak wordt 
bepaald door het gedrag van de zachte massa tussen bot en 
huid. Als de huid verschuift ten opzichte van de 
wervellichamen schuift de gehele weefsellaag tussen bot en 
huid af. Als de proefpersoon vooroverbuigt rekt het zachte 
weefsel loodrecht op het mediane vlak. Het oppervlak van de 
zachte weefsels in net mediane vlak wordt daarom kleiner als 
de lezîgte vaii dit oppervlak larigs de f a u i d ~ ~ ~ t ~ ~ r  groter wordt, 
Met behulp van deze aannamen worden de afstanden van de 
berekende gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels tot de 
huid bepaald. 
De wervellichamen worden kinematisch aan elkaar gekoppeld in 
de scharnierpunten. De scharnierpunten waartussen in 
werkelijkheid de afstand zo min mogelijk verandert zijn als 
volgt bepaald: 
i) L,-$; het berekende rotatiepunt (zie hoofdstuk 3) is het 

scharnierpunt. 
2) Overige bewegingssegmenten: het midden tussen 

berekende rotatiepunten is het scharnierpunt. 
3) Het gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum en 

het midden van de bovenste eindplaat van de eerste 
lumbale wervel vormen âe uiterste scharnierpunten in de 
keten van wervellichamen. 

De scharnierpunten zijn star verbonden met de gemarkeerde 
punten op de doornuitsteeksels. 
Om de rotaties die de bewegingssegmenten toelaten te beperken 
en om te voorkomen dat de hoekverdraaiingen die opeenvolgende 
wervellichamen ondergaan extreem van elkaar verschillen wordt 
verondersteld dat de scharnierpunten in elke lichaamshouding 
op een polynoom liggen. 
Aangenomen wordt dat ten opzichte van het constante punt, 
hiervoor is het gemarkeerde punt op het uiteinde van het 
sa~7uiii gekûzzrir treedt geen huidverschuiv ing op. ne afstand 
van het constante punt tot de huid is constant verondersteld. 
De huidverschuiving in een bepaalde lichaamshouding is de 
afstand tussen het fictieve huidpunt dat zich in de 

de 
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referentiehouding boven het gemarkeerde punt op een 
doornuitsteeksel bevond en het fictieve hulidpunt dat zich Im 
de betreffende lichaamshouding boven het doornuitsteeksel 
bevindt. 
Met behulp van deze aannamen kunnen de posities van de 
scharnierpunten en van de gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels en vervolgens de huidverschuiving bij 
gegeven posit ies  van de k ~ i h a r k e r s  v ia  een iteratieve weg 
berekend worden. 
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Hoofdstuk 5. De resultaten van het aangepaste model. 

55.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal het effect van de aanpassingen op het 
oorspronkelijke door Drost en v. Leeuwen opgezette model 
besproken weirden. Omdat 61 meetresultaten te beperkt en 
onnauwkeurig zijn is het niet aan te tonen of de verbeterde 
resultaten het gevolg zijn van de aanpassingen aan het model 
of berusten op toeval. 
In hoofdstuk 4 is aangegeven hoe het model dat opgezet is door 
M. Drost en J. v. Leeuwen aan de hand van meetresultaten 
aangepast is. Met behulp van dit aangepaste model kunnen de 
posities van scharnierpunten en van gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels en op het sacrum in een getransformeerd 
assenstelsel bij gegeven coördinaten van de huidmarkers 
berekend worden. In 55.2 zullen de met behulp van dit model 
berekende posities van scharnierpunten en van gemarkeerde 
punten op de doornuitsteeksels vergeleken worden met de in de 
röntgenfoto's gemeten posities van deze punten. In de daarop 
volgende paragrafen zullen de effecten van de afzonderlijke 
aanpassingen op het model besproken worden. Om deze effecten 
te bestuderen zal onderzocht worden welke gevolgen een 
verandering van de invoergegevens voor de oplossing heeft. In 
55.7 zullen de met behulp van het aangepaste model berekende 
huidverschuivingen vergeleken worden met de gemeten 
huidverschuivingen. Tot slot zullen in 55.8 de conclusies ten 
aanzien van het aangepaste model samengevat worden. 

55.2 De berekende en gemeten scharnierpunten en gemarkeerde 
punten op de doornuitsteeksels. 

Met behulp van het aangepaste model zijn de coördinaten van de 
scharnierpunten, van de gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels en van de gemarkeerde punten op het sacrum 
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berekend waarbij de in de röntgenfoto's gemeten coördinaten 
van de huidmarkers als Invoer gebruikt zijn. De overige 
invoergegevens te weten: de afstanden li,vert, de afstanden 

li,psf de hoeken ai,caf de verhouding a,/b,, de afstand en de 
afstanden lpshu,i (figuur 27) zijn hierbij gemeten in 
röntgenfoto 1. Houding 1 is daarom de referentiehouding. De 
berekende en gemeten punten op de wervellichamen en de 
berekende en gemetem scharnierpiinten z i j n  te ziey, i n  bijlage D 
figuur D2. Bij de figuren in deze bijlage is een verklaring 
gegeven in figuur D1 
In de derde röntgenfoto is het aantal zichtbare huidmarkers in 
tegenstelling tot de andere röntgenfoto's niet 13 maar 9. 

Omdat er in de derde lichaamshouding een korter stuk van de 
huidcontour te reconstrueren is kunnen in deze lichaamshouding 
minder scharnierpunten en gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels berekend worden. Er zijn in deze 
lichaamshouding niet 7 maar 5 scharnierpunten berekend. De 
berekende scharnierpunten liggen in elke lichaamshouding op 
een polynoom. Het is gebleken dat bij de keuze van de optimale 
graad van het polynoom het aantal scharnierpunten een rol 
speelt (zie 54.3.2). Er dient daarom vermeld te worden dat in 
de derde lichaamshouding de berekende scharnierpunten niet op 
een 4e- maas een 3e graads polynoom liggen. 
Met behulp van tabel 11 is een indruk te krijgen van de fout 
waarmee de rotatiepunten en de gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels berekend zijn. In deze tabel staan de 
afstanden tussen de berekende en de gemeten rotatiepunten en 
de afstanden tussen de berekende en gemeten gemarkeerde punten 
op de doornuitsteeksels. Voor het gemak noem ik één van de 
vier gemarkeerde punten op de bovenrand van het sacrum het 
gemarkeerde punt op het ffdoornuitsteekselfl van h e t  sacrum (zie 
figuur DI). 
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afstanden in mm. 
rotatiepunt houding 1 

1 0,69 
2 0,58 
3 0,57 
4 0,71 

5 0,50 
5 1 , 2 9  

7 0,42 

doornuitst. 
SA 

L5 

L4 
L3 
L2 

L1 

houding 1 
0,65 
0,40 

1,75 
0,54 

2,43 
1,06 

T a b e l  11. Afstand 

houding 2 
5,47 
5,95 
5,53 
6,22 

7,66 

8,16 

8,20 

houding 2 
5,56 

8,6l 

4,97 
11,2 

4,61 
8,99 

tussen 

houding 3 
2,03 
3,39 

2,44 
1,72 

1,67 
xxxx 

xxxx 

houding 3 

2,95 

5,25 

1,55 
1,58 
xxxx 
xxxx 

berekende en gemeten 

In de referentiehouding is de maxianale afstand tussen de 
berekende en de gemeten scharnierpunten 1,21 mm. In houding 
twee is de maximale afstand tussen een gemeten en berekend 
scharnierpunt 8,16 mm. De afstanden tussen de berekende en 
gemeten scharnierpunten zijn kleiner dan de met behulp van het 
model van Drost en v. Leeuwen berekende en gemeten aspunten. 
In de referentiehouding is de afstand tussen de berekende en 
gemeten gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels maximaal 
2,43 mm. A l s  de proefpersoon niet in de referentiehouding 
staat is is de afstand tussen deze punten maximaal 11,2 mm. 
Deze afstanden zijn van belang voor de nauwkeurigheid waarmee 
de huidverschuivingen berekend worden. Dit komt ter sprake in 
55.7. 
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55.3 Het constante punt. 

In alle lichaamshoudingen wordt het constante punt berekend 
met behulp van aanname 5 uit 54.5.2. In figuur D2 is te zien 
dat in de referentiehouding de coördinaten van het constante 
punt uitstekend overeenkomen met de coördinaten van het 
gemeten gemarkeerde punt op het doornuitsteeksel. De afstand 
tussen deze piinten is 0 , 6 9  m (afe tabel 99, asp~nt 1 is het 
constante punt) e 

In lichaamshouding 2 en 3 is de afstand tussen het berekende 
constante punt en het gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde 
van het sacrum respectievelijk 5,47 mm en 2,03 mm. In deze 
lichaamshoudingen is de afstand tussen de berekende en de 
gemeten scharnierpunten ongeveer even groot als de afstand 
tussen het constante punt en het gemeten gemarkeerde punt op 
het uiteinde van het sacrum (zie tabel 11). De berekende 
scharnierpunten liggen evenwijdig aan de huidcontour 
verschoven ten opzichte van de gemeten scharnierpunten (zie 
figuur D2 ) . 
Om te onderzoeken of het verschil tussen het constante punt en 
het gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum leidt tot 
een constant verschil tussen de berekende en de gemeten 
scharnierpunten wordt het volgende experiment uitgev~erd, De 
posities van de scharnierpunten en van de gemarkeerde punten 
op de wervellichamen worden berekend met als invoer de in de 
röntgenfoto's gemeten coördinaten van de huidmarkers. Hierbij 
worden de coördinaten van het constante punt bij elke 
berekening gelijk gesteld aan de coördinaten van het gemeten 
gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum. De berekende 
en gemeten scharnierpunten en de berekende en gemeten 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels zijn te zien in 
figuur D3. 
Figuur D2 en figuur D3 worden nu met elkaar vergeleken. De 
berekmde scharnierpunten en de berekende gemarkeerde punten 
op de doornuitsteeksels komen in figuur D3 veel beter overeen 
met de gemeten scharnierpunten en gemeten gemarkeerde punten 
op de doornuitsteeksels dan in figuur D2. Het verdient daarom 
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aanbeveling te onderzoeken of er tenminste één punt op een 
wervellichaam is waarvan de coördinaten in elke 

lichaamshouding met een hogere nauwkeurigheid uit de 
coördinaten van de huidmarkers zijn af te leiden om daarna dit 
punt in plaats van het hier gebruikte gemarkeerde punt op het 
uiteinde van het sacmm als constant punt te gebruiken. 
De afstanden tussen de in figuur D3 berekende scharnierpunten 

Indien deze afstanden in een bepaalde lichaamshouding even 
groot zijn leidt het verschil tussen het berekende constante 
punt en het gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde van het 
sacrum tot een constant verschil tussen berekende en gemeten 
scharnierpunten. 
De afstanden tussen de berekende scharnierpunten in figuur D2 
en de berekende scharnierpunten in figuur D3 staan samen met 
de afstanden tussen de in figuur D2 berekende gemarkeerde 
punten op de doornuitsteeksels en de in figuur D3 berekende 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels in tabel 12. Het 
eerste punt is het constante punt. De afstand tussen het 
constante punt in figuur D2 en figuur D3 is natuurlijk even 
groot als de afstand tussen het met behulp van aanname 5 uit 
94 .5 .2  berekende constante punt en het gemarkeerde punt op het 
uiteinde van het doornuitsteekcel in figuur D2 (zie tabel  11) e 

en de Ir: figwr D2 bereoaecdo s c h z r n i e q u n t e n  woraen berekend. 
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scharnierpunt 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

doornuitst. 
SA 

L5 

L4 
L3 

L2 
L1 

afstanden in mm. 
houding 1 houding 2 
afstand af stand 
0,69 5,47 
0,60 5,09 

0,61 4,91 
0,66 4,91 

0,63 4 ,90  

0,62 4,97 
Q,63  4,87 

0,65 
0,22 

0,32 
0,62 

0,69 

0,54 

5,39 

6,95 

6,07 

5,17 
4,92 

6,62 

houding 3 
afstand 
2,03 

1,90 
1,90 

l,&2 
1,87 

xxxx 
xxxx 

2,02 
1 , 8 9  

2,14 

2,59 
xxxx 
xxxx 

T a b e l  12. Afstand tussen de in figuur D3 en figuur D2 
berekende punten. 

In elke houding zijn de afstanden tussen de in figuur D2 
berekende en de in figuur D3 berekende scharnierpunten 
redelijk constant. De afstanden tussen de scharnierpunten die 
in figuur D2 en in figuur D 3  berekend zijn, zijn in alle 
gevallen kleiner dan de afstand tussen het met behulp van 
aanname 5 uit 54.5.2 berekende constante punt en het gemeten 
gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum (de eerste 
afstand in tabel 12). 
In elke houding zijn de afstanden tussen de in figuur D2 
berekende gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels en de in 
figuur D 3  berekende gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels 
minder c o n s t a n t  dan de afstanden tussen de scharnierpunten. 
Deze afstanden zijn echter wel altijd ongeveer even groot als 
de afstand tussen het met behulp van aanname 5 uit 54.5.2 

berekende constante punt en het gemeten gemarkeerde punt op 
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het uiteinde van het sacrum. 
Met betrekking tot het constante punt kan het volgende 
geconcludeerd en aanbevolen worden: 
Het verschil tussen het berekende constante punt en het 
gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum leidt 
tot min of meer constante verschillen tussen de berekende en 
gemeten scharnierpunten. 
Ket verschil tussen het berekende constante punt en he% 
gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum leidt 
tot vergelijkbare vemzhillen tussen de berekende en de 
gemeten gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels. 
Als het lichaam niet in referentiepositie is kunnen door het 
verschil tussen het berekende constante punt en het gemeten 
gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum de 
scharnierpunten en de gemarkeerde punten OP de 
doornuitsteeksels niet met voldoende nauwkeurigheid berekend 
worden. 
Het verdient aanbeveling te onderzoeken of er tenminste een 
punt op een wervellichaam is waarvan de coördinaten in elke 
lichaamshouding met een hoge nauwkeurigheid uit de coördinaten 
van de huidmarkers zijn af te leiden om daarna dit punt als 
constant punt te gebruiken. 

85.4 De afstand van de doornuitsteeksels tot de huid. 

In de referentiepositie (foto 1) worden de afstanden van de 
berekende gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels bepaald 
aan de hand van aanname 1* uit g4 .5 .4 .  In de andere posities 
worden de afstanden van de berekende gemarkeerde 
doornuitsteeksels bepaald aan de hand van aanname 1 uit 
g 4 . 5 . 2 .  De afstanden tussen de berekende gemarkeerde punten op 
de doornuitsteeksels en de huid en de afstanden tussen de 
gemeten gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels en de huid 
staan in tabel 13. De verschillen tussen deze l1gemetenV1 
doornuitsteeksel-huidafstanden en de berekend e 
doornuitsteeksel-huidafstanden staan eveneens in tabel 13. 
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houding 1 
gemeten berekend 

S 27,28 27,21 

L5 18,86 18,49 
L4 17,22 17,75 
L3 12,53 12,16 
Le 9,25 o , e 3  

L1 7,65 7,08 

houding 2 
gemeten berekend 

24,55 22,72 
7,96 8,34 
8,08 7 , 9 6  

6,lO 5,88 

3 , 6 0  a,%% 
5,24 4,03 

houding 3 
gemeten berekend 

23,06 21,77 
9,02 6,47 
8,27 7'23 
7,39 5,82 
xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx 

verschillen tussen de afstanden: gemeten-berekend. 
houding 1 houding 2 houding 3 

S 0,07 1,83 1'29 
L5 0,37 -0,38 2,55 
L4 -0,53 o, 12 1'04 
L3 0,37 1,22 1,57 
L2 0,23 -0,95 xxxx 
L1 0,57 1,21 xxxx 

T a b e l  13. Afstanden van de gemarkeerde punten op de 

doornuitsteeksels tot de huid 

In tabel 13 is te zien dat in houding 1 het verschil tussen de 
'*berekende** en **gemeten** afstanden maximaal 0,57 mm is. In 
houding 2 is het verschil maximaal 1,83 mm en in houding 3 is 
het verschil maximaal 2,55 mm. In figuur D2 is te zien dat de 
verschillen tussen de af standen van de berekende 
scharnierpunten tot de huid en de afstanden van de gemeten 
scharnierpunten tot de huid ongeveer even groot moeten zijn 
als de verschillen tussen de **berekendet* en **gemetentt 
afstanden die in tabel 13 staan. Deze verschillen zijn een 
stuk kleiner dan de maximale verschillen tussen de 'wgemeten*t 
en **berekende** afstanden die zich bij het model van Drost en 
v. Leeuwen voordoen. Deze verschillen zijn in houding 2 en 3 
respectievelijk 10,27 mm en 11,14 mm. 
In houding 2 en 3 is de positie van de punten op de 
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doornuitsteeksels in het getransformeerde assenstelsel zo 
berekend dat de met behulp van de berekende posities van de 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels berekende 
oppervlakken Ai,ber gelijk zijn aan de door dwarsrek verkleinde 
oppervlakken Ai, rek (zie 54.2.5): 
Door voor de afgeleide aA/a l  een andere waarde te kiezen is 
het mogelijk de afstand van de berekende gemarkeerde punten op 
de doornuitsteeksels tot de huid %e veranderen,  Dit wordt 
geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld. De 
posities van de gemarkerde punten op de doornuitsteeksels en 
van de scharnierpunten in de getransformeerde assenstelsels 
worden berekend waarbij de in de röntgenfoto's gemeten 
coördinaten van de huidmarkers als invoer dienen. Er wordt 
verondersteld dat er geen oppervlakteverkleining door dwarsrek 
plaatsvindt zodat aA/al nul is. In de twee houdingen 2 en 3 
zijn de berekende oppervlakken Ai,ber even groot als de in de 
referentiehouding berekende oppervlakken Ai,rer. De berekende en 
gemeten scharnierpunten zijn te zien in figuur D4. 
In deze figuur is te zien dat de afstand tussen de berekende 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels en de huid groter 
is dan de afstand tussen de gemeten gemarkeerde 
doornuitsteeksels en de huid. Ten opzichte van figuur D2 is de 
afstand v a n  de berekende gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels tot de huid groter geworden. 
Over de relatie van a A / a l  tot de doornuitsteeksel- huidafstand 
kan het volgende gezegd worden: 
1) Bij een vergroting van de waarde van de afgeleide a A / a l  

worden, bij gelijkblijvende lengten van de oppervlakken, 
de oppervlakken Ai,ber groter. Hierdoor worden de afstanden 
van de berekende gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels tot de huid groter. 

2) Bij een verkleining van de waarde van de afgeleide dA/di 

worden, bij gelijkblijvende lengten van de oppervlakken, 
de Oppervlakken Ai,ki kleiner. Hierdoor worden Ge 
afstanden van de berekende gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels tot de huid kleiner. 

De waarde -8,86 van de afgeleide aA/al is in 54.2.4 bepaald. 
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Deze waarde is door de meetfout en door de toegepaste 
berekeningswij ze erg onzeker. Door de af standen tussen de 
berekende gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels en de 
huid te vergelijken met de afstanden tussen de gemeten 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels en de huid is het 
mogelijk de controleren of de geschatte waarde van de 
afgeleide a A / a l  reëel is. 
In tabel 93 is te zien dat in hsrac%iwg 2 de afstandern tussem de 
berekende gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels en de 
huid redelijk overeenkomen met de afstanden tussen de gemeten 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels en de huid. Tevens 
zijn in deze houding de verschillen tussen de I1gemetentt en de 
"berekendett afstanden niet eenduidig negatief of positief. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat in deze houding de in 
5 4 . 2 . 4  bepaalde waarde van de afgeleide redelijk is. In de 
derde houding komen de "berekende1@ afstanden minder goed 
overeen met de ttgemetents afstanden. Tevens zijn de "berekendett 
afstanden alle kleiner dan de "gemetentt afstanden. De waarde 
van de afgeleide aA/a l  van - 8 , 8 6  is in deze houding minder 
gunstig. In tabel 10 is te zien dat de afgeleiden die met 
behulp van de meetgegevens uit foto 1 en 2 berekend zijn sterk 
verschillen van de afgeleiden die met behulp van de 
meetgegevens uit f ~ t ~  1 en 3 berekend z i j n .  Het fs daarom te 
verwachten dat de verbanden tussen de oppervlakken en de 
lengten van de oppervlakken niet de gestelde lineaire 
verbanden zijn. 
De afstand tussen het berekende gemarkeerde punt op het 
trdoornuitsteeksell* van het sacrum en de huid is in de 
houdingen 2 en 3 kleiner dan de afstand van het gemeten 
gemarkeerde punt op het "doornuitsteekseltt van het sacrum en 
de huid (zie tabel 13 en figuur 32). Door de afgeleide d A / d i  

die betrekking heeft op de verkleining van het oppervlak boven 
het sacrum te vergroten is dit afstandsverschil eenvoudig te 
verkleinen. In tabel 10 is te zien dat ae afgeieiaen äie 
betrekking hebben op het oppervlak boven het sacrum inderdaad 
groter zijn dan - 8 , 8 6 .  In deze tabel is tevens te zien dat de 
afgeleiden per oppervlak sterk van elkaar verschillen. Het is 
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te verwachten dat de afgeleide aA/dl afhankelijk is van de 
plaats op de rug. 
Het is aannemelijk dat de verbanden tussen de oppervlakken en 
de lengten van de oppervlakken niet lineaire verbanden zijn en 
afhankelijk zijn van de plaats op de rug. Het is aan te 
bevelen de relatie tussen het oppervlakken van de zachte 
weefsels tussen de wervellichamen en het huidoppervlak in het 
mediane vlak en lefigten Tval? deze oppervlakken BSF. de hand van 

Samengevat kan het volgende geconcludeerd en aangemerkt 
worden: 
De met behulp van het aangepaste model berekende 
scharnierpunten en gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels 
komen wat betreft de afstand van deze punten tot de huid beter 
overeen met de gemeten scharnierpunten en gemarkeerde punten 
op de doornuitsteeksels dan de met behulp van het model van 
Drost en v. Leeuwen berekende aspunten met de gemeten 
aspunten. 
Als het lichaam niet in de referentiepositie is zijn de 
verschillen tussen de afstanden van de gemeten gemarkeerde 
punten op de doornuitsteeksels tot de huid en de berekende 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels tot de huid 
onacceptabel groot. 
Het is aan te bevelen de vermoedelijk niet lineaire relatie 
tussen de mediane oppervlakken van de zachte weefsels boven de 
doornuitsteeksels en de lengten van deze mediane oppervlakken 
aan de hand van nauwkeurige metingen te onderzoeken. 

nauwkeusige ??retinCJe?l te QnderZQ€?k€?n. 

55.5 De afstand tussen de scharnierpunten 

De afstanden tussen de gemeten Scharnierpunten (zie g4.3.2) 
zijn berekend. Deze afstanden zijn te zien in tabel 14. In 
tabel  14 u i j r ?  e ~ e n o e n s  de verschillen tussen de afstanden in 
de foto's 2 en 3 met foto 1 vermeld. 
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afstanden in mm. 
scharnierpunt foto 1 foto 2 

1-2 128 , 54 128 , O1 
2-3 29,03 29,05 
3-4 30,09 29,42 
4-5 38,93 37,67 

5-6 19,23 18,66 
6-7 ó 0 , 7 5  60,59 

foto 3 
127 , 90 
29,40 

31,70 
40,06 

xxxxxx 
xxxxxx 

verschillen tussen afstanden in mm. 
scharnierpunt fotol-2 fotol-3 foto 2-3 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 

5-6 
6-7 

0,53 

-0,02 
0,67 

1,26 
0,57 

O, 16 

0,64 0,11 

-0,37 -0,35 
-1,61 -2 , 28 
-1,13 -2 , 39 
xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx 

Tabel 14, 

in tabel 

Afstand tussen de gemeten Scharnierpunten en de 
verschillen van deae afstanden tussen de 
verschillende foto's. 

14 is te zien dat de afstand tussen de gemeten 
scharnierpunten verandert als de proefpersoon vooroverbuigt. 
De afstanden tussen de gemeten scharnierpunten, de llgemetenll 
afstanden, veranderen niet zo sterk als de afstanden tussen de 
volgens Drost en v. Leeuwen gemeten aspunten (zie tabel 4 ) .  

Teneinde scharnierpunten te kunnen bepalen waartussen de 
afstand zo min mogelijk verandert is het van belang de exacte 
positie van de rotatiepunten aan de hand van nauwkeurige 
metingen te bepalen. Omdat de bewegingssegmenten niet 
beschikken over vaste rotatiepunten is het de vraag of de 
wervelkolom gemodelleerd mag worden als een keten starre 
nervellichzmen d i e  gekoppeld zijn in Scharnierpunten. 
De berekende scharnierpunten voldoen in alle houdingen aan 
aanname 2 uit 54.5.2. De afstanden tussen de berekende 
scharnierpunten, de "berekende1I afstanden, zijn in de drie 
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houdingen gelijk aan afstanden in foto 1. In houding 2 en 3 

zijn de verschillen tussen @*berekende** afstanden en de 
**gemeten** afstanden gelijk aan de verschillen in kolom 1 en 2 
van tabel 14. Deze verschillen zijn duidelijk te zien in 
figuur D3 houding 2. Omdat de @@gemetenB* afstanden in alle 
gevallen kleiner zijn dan de %erekende*@ afstanden wordt de 
afstand tussen de berekende en de gemeten scharnierpunten in 

z i j n  de '@gemeten*@ afstanden juist groter dan de **berekende** 
afstanden. De afstand tussen de berekende en de gemeten 
scharnierpunten wordt in deze figuur van links naar rechts 
steeds kleiner. 
Met behulp van het voorgaande zijn de verschillen tussen de 
berekende en de gemeten scharnierpunten die in tabel 11 
vermeld zijn nog beter te verklaren. In de houdingen 2 en 3 is 
de x-coördinaat van het berekende constante punt groter dan de 
x-coördinaat van het gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde 
van het sacrum. Als de I'berekende** afstanden groter zijn dan 
de **gemeten*I afstanden dan zullen de afstanden tussen de 
berekende en de gemeten scharnierpunten toenemen (zie figuur 
29 en tabel 11). Dit is het geval in de tweede 
lichaamshouding. Als de '*berekende** afstanden kleiner zijn dan 
de 18gemetenB8 afstanden dan zullen de a fs tanden  tussen de 
berekende en de gemeten scharnierpunten afnemen. Dit is het 
geval in de derde lichaamshouding. 

deze figUUr van links noar rechts steeds greter. In houding 3 
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Met betrekking tot de afstand tussen de scharnierpunten kan 
het volgende geconcludeerd en aanbevolen worden: 
Als de proefpersoon vooroverbuigt is de verandering van de 
afstand tussen de gemeten scharnierpunten kleiner dan de 
verandering van de afstanden tussen de gemeten aspunten. 
Als het lichaam niet in de referentiepositie is veroorzaakt de 
verandering van de afstanden tussen de gemeten Scharnierpunten 
een te groot verschil tussen de berekende en de gemeten 
scharnierpunten. 
Teneinde de gemeten scharnierpunten te bepalen waartussen de 
afstand zo min mogelijk verandert als de proefpersoon 
vooroverbuigt is het noodzakelijk met behulp van nauwkeurige 
metingen te onderzoeken waar de rotatiepunten van de 
bewegingssegmenten zich bevinden. Omdat de bewegingssegmenten 
in werkelijkheid niet beschikken over vaste rotatiepunten is 
het de vraag of de wervelkolom gemodelleerd mag worden als een 
keten starre wervellichamen die gekoppeld zijn in 
scharnierpunten. 
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55.6  De scharnierpunten en het polynoom. 

In 54.3.2 wordt gesteld dat alle berekende scharnierpunten in 
elke lichaamshouding op een 4' graads polynoom liggen (zie 
figuur 21). Deze voorwaarde is noodzakelijk om de posities van 
de scharnierpunten en van de gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels te kunnen berekenen. Met behulp van deze 
eenvoUdige voomaoroo kunnen de rotaties d i e  de 
beregingssegmenten toelaten beperkt worden en er kan voorkomen 
worden dat de hoekverdraaiingen die opeenvolgende 
wervellichamen ondergaan extreem van elkaar verschillen. 
Tevens blijven na invoering van deze voorwaarde de 
wervellichamen voldoende vrijheid van beweging behouden om 
realistische posities van de wervellichamen te kunnen 
berekenen. 
De aanname is echter niet gedaan op basis van de werkelijke 
kinematische betrekkingen tussen de wervellichamen en het is 
daarom aan te bevelen deze voorwaarde te onderzoeken aan de 
hand van nauwkeurige metingen. Indien het mogelijk is de 
scharnierpunten in een aantal lichaamshoudingen met voldoende 
nauwkeurigheid te meten kan daarna getracht worden een ander 
type interpolatiefunctie te bepalen die de kinematische 
betrekkingen van de wervellichamen optimaal benadert. 
In figuur D5 is te zien wat het effect op de oplossing is 
indien de graad van het polynoom niet 4 maar 5 is. Indien de 
graad van het polynoom veranderd wordt veranderen op grond van 
de polynoomschatting door de gemeten scharnierpunten (zie 
figuur 22) ook de gemeten scharnierpunten, Deze verandering is 
in dit voorbeeld echter niet zichtbaar. De berekende en 
gemeten punten in houding 2 die met behulp van een en 5e 

graads polynoom zijn bepaald zijn in dit figuur getoond. 
De verschillen tussen de twee oplossingen wat betreft de 
berekende scharnierpunten zijn zeer gering. De verschillen 
tussen de twee oplossingen wat betreft äe berekende 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels zijn echter groter. 
In figuur D5b is ten opzichte van figuur D5a de afstand tussen 
het berekende en het gemeten gemarkeerde punt op het 4e lumbale 
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wervellichaam kleiner geworden maar zijn de afstanden tussen 
de berekende en gemeten gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels van de 5e en 2e lumbale wervellichamen groter 
geworden. 
Wat betreft de voorwaarde dat de scharnierpunten op een 
polynoom moeten liggen kan het volgende geconcludeerd en 
aanbevolen worden: 
Boor een verandering van de graad van het polyploom veranderen 
vooral de posities van de berekende gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels. 
Het is aan te bevelen aan de hand van nauwkeurige metingen de 
kinematische relaties tussen de Wervellichamen te onderzoeken 
en de in deze paragraaf beschouwde aanname te verifiëren. 

g5.7 De huidverschuivingen 

Met behulp van het aangepaste model kunnen de 
huidverschuivingen ten opzichte van de gemeten en de berekende 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels bepaald worden. 
Deze zogenaamde @'gemetentt en "berekende'' huidverschuivingen en 
de verschillen tussen deze twee zijn te zien in tabel 15. In 
de referentiehouding, houding 1, wordt geen huidverschuiving 
verondersteld. 
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huidverschuivingen en verschillen in mm. 

doornuitst. 
S 
L5 
L4 

L3 
LZ 
51 

doornuitst. 
S 
L5 

L4 
L3 

houding 2 
gemeten berekend 
21,84 15,51 
24'24 15,Ol 
17,20 9,341 
5,341 -5,563 

-8,439 -8,015 
-4, e 4 0  -ii,as 

houding 3 
gemeten berekend 
26,38 22,79 
31,Ol 25,96 
25,86 2 4 , ~  

12,13 12,46 

verschil 
6,33 

9,23 
7 , 8 6  

10,90 
?,58 

a,áo 

verschil 
3,59 
6,05 

1,48 
-0,33 

Tabel 15 Berekende en gemeten huidverschuivingen volgens het 
aangepaste model. 

In houding 2 is de maximale "gemetentt huidverschuiving 24 , 24 
mm en de minimale "gemetentt huidverschuiving -4,24 mm. Het 
grootste verschil tussen de *%erekende8v en 
huidverschuivingen is 10,90 mm. Dit verschil is gezien de 
spreiding van de Itgemetent1 huidverschuivingen te groot. 
Ten aanzien van de huidverschuiving kan het volgende 
geconcludeerd worden: 
De huidverschuivingen worden met het aangepaste model 
nauwkeuriger berekend dan met het model van Drost en v. 
Leeuwen. 
De huidverschuivingen kunnen met het aangepaste model niet met 
de gewenste nauwkeurigheid berekend worden. 
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95.8  Samenvatting van hoofdstuk 5. 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het aangepaste model 
onderzocht met behulp van de meetresultaten. In deze paragraaf 
volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen. 
De belangrijkste conclusies ten aanzien van het aangepaste 
model z i j n :  

3 )  

4 )  

5) 

Als het lichaam niet in referentiepositie is kunnen door 
het verschil tussen het berekende constante punt en het 
gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum 
de scharnierpunten en de gemarkeerde punten op de 
doornuitsteeksels niet met voldoende nauwkeurigheid 
berekend worden. 
De met behulp van het aangepaste model berekende 
scharnierpunten en gemarkeerde punten OP de 
doornuitsteeksels komen wat betreft de afstand van deze 
punten tot de huid beter overeen met de gemeten 
scharnierpunten en gemarkeerde punten OP de 
doornuitsteeksels dan de met behulp van het model van 
Drost en v. Leeuwen berekende aspunten met de gemeten 
aspunten. 
Als het lichaam niet in de referentiegasitie is zijn de 
maximale verschillen tussen de afstanden van de gemeten 
gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels tot de huid en 
de berekende gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels 
tot de huid onacceptabel groot. 
Als de proefpersoon vooroverbuigt is de verandering van 
de afstand tussen de gemeten scharnierpunten kleiner dan 
de verandering van de afstanden tussen de gemeten 
aspunten . 
Als het lichaam niet in de referentiepositie is 
veroorzaakt de verandering van de afstanden tussen de 
qemeten Scharnierpunten een te groot verschil tussen dë 
berekende en de gemeten scharnierpunten. 
Door een verandering van de graad van het polynoom 
veranderen vooral de posities van de berekende 
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gemarkeerde punten op de doornuitsteeksels. 
7) De huidverschuivingen worden met het aangepaste model 

nauwkeuriger berekend dan met het model van Drost en v. 
Leeuwen. 

8) De huidverschuivingen kunnen met het aangepaste model 
niet met de gewenste nauwkeurigheid berekend worden. 

De aa~bevelingen ten aanzien vam ket aangspaste ni~de l  2 i j n :  
i) Het verdient aanbeveling te onderzoeken of er tenminste 

één punt op een wervellichaam is waarvan de coördinaten 
in elke lichaamshouding met een hoge nauwkeurigheid uit 
de coördinaten van de huidmarkers zijn af te leiden om 
daarna dit punt in plaats van het gebruikte gemarkeerde 
punt op het uiteinde van het sacrum als constant punt te 
gebruiken. 

2) Het is aan te bevelen de vermoedelijk niet lineaire 
relatie tussen de mediane oppervlakken van de zachte 
weefsels tussen de wervellichamen en het huidoppervlak en 
de lengten van deze mediane oppervlakken aan de hand van 
nauwkeurige metingen te onderzoeken. 

3) Teneinde de gemeten scharnierpunten te bepalen waartussen 
de afstand zo min mogelijk verandert is het noodzakelijk 
met behulp van nauwkeurige metingen en nauwkeurige 
berekeningsmethoden te onderzoeken waar de rotatiepunten 
van de bewegingssegmenten zich bevinden. Omdat de 
bewegingssegmenten in werkelijkheid niet beschikken over 
vaste rotatiepunten is het de vraag of de wervelkolom 
gemodelleerd mag worden als een keten starre 
wervellichamen die gekoppeld zijn in scharnierpunten. 

4) Het is aan te bevelen aan de hand van nauwkeurige 
metingen de kinematische relaties tussen de 

wervellichamen te onderzoeken. De veronderstelling dat in 
elke lichaamshouding de scharnierpunten in het 
getransformeerde assensteisel op een pûlyììoûììì ligger. 
dient geverifieerd te worden. 
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Hoofdstuk 6. De conclusies on aanbevelingen 

f i 6 . 1  inleiding. 

in dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de conclusies 
en aanbevelingen die in de voorgaande hoofdstukken 
gepresenteerd z i j n .  In daze inleiding zal eerst eer, kort 
overzicht gegeven worden van het onderzoek. In de volgende 
paragrafen zal er ingegaan worden op de conclusies en 
aanbevelingen die betrekking hebben op de verschillende delen 
van het onderzoek. 
Het oorspronkelijke doel van de afstudeeropdracht is het 
bepalen van de huidverschuiving in het mediane vlak ten 
opzichte van de wervelkolom bij zuiver sagittale bewegingen 
van de rug. 
Indien men bij een verandering van de lichaamshouding de 
verschuiving van huidpunten ten opzichte van wervellichamen 
wil bepalen dient men de posities van de huidpunten en van de 
wervellichamen in meerdere lichaamshoudingen te kennen. Het 
doel van de opdracht is in verband hiermee gewijzigd in: het 
opstellen van een methode waarmee in verschillende 
lichaamshoudingen de posities van huidmarkers en de posities 
van wervellichamen te bepalen zijn. Bij de op te stellen 
methode mag in verband met de maximale stralingsbelasting die 
een proefpersoon mag ondergaan slechts gebruik gemaakt worden 
van een zeer beperkt aantal röntgenfoto's. De coördinaten van 
huidmarkers in een referentie assenstelsel kunnen bijvoorbeeld 
opgemeten worden uit lichtfoto's of dia's. De coördinaten van 
gemarkeerde punten op wervellichamen kunnen niet in de foto's 
of dia's opgemeten worden en moeten daarom bij gegeven 
coördinaten van de huidmarkers berekend worden. 
Het model dat M. Drost en J. v. Leeuwen met dit doel opgezet 

aantal aannamen die betrekking hebben op het kinematisch 
gedrag van de wervelkolom en de huid (zie hoofdstuk 2). Dit 
model is daarna geverifieerd aan de hand van metingen (zie 

hebben is a ï s  eerste onderzocht. D i t  zedel ur=aLciat L--+- Uit ST.? 
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hoofdstuk 3 ) .  Omdat aan de hand van het model van Drost en v, 
Leeuwen de posities van wervellichamen niet mauwkeurig genoeg 
te bepalen zijn is met behulp van de meetresultaten het model 
van Drost en v. Leeuwen aangepast (hoofdstuk 4). Dit 
aangepaste model is getoetst aan de hand van de zelfde 
meetresultaten (hoofdstuk 51, 

Omdat het van belang is de huidverschuiving te kennen is er 
tevens aandacht besteed aan h e t  bepalen van de 
huidverschuiving. 
In 96.2 zullen de conclusies die ten aanzien van het model van 
Drost en v. Leeuwen getrokken zijn besproken worden. In 96.3 
zullen de conclusies die ten aanzien van het aangepaste model 
getrokken zijn en de aanbevelingen die ten aanzien van het 
aangepaste model gedaan zijn samengevat worden. Tot slot zal 
er in 5 6 . 4  een overzicht gegeven worden van de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen. 

56.2 Het model Drost en v. Leeuwen. 

Het model van M. Drost en J. v. Leeuwen bestaat uit een 
verzameling aannamen die betrekking hebben op het kinematisch 
gedrag v a n  de wervellichamen en de huid (zie S2.2 en 52.3). 
Met behulp van drie röntgenfoto's van een proefpersoon in drie 
verschillende lichaamshoudingen zijn deze aannamen 
geverifieerd. Aan de hand van de meetresultaten zijn met 
betrekking tot de aannamen de volgende conclusies getrokken: 

Met betrekking tot de aspunten: 
1) Door het gebruik van aanname 3 uit 92.3 ontstaat er als het 
lichaam niet in referentiepositie is een verschil tussen het 
berekende en het gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde van 
het sacrum. Er ontstaat hierdoor een verschil tussen de 
berekende en de gemeten aspunten. 
2) De afstand tussen de gemeten aspunten en de huid neemt af 
als de proefpersoon vooroverbuigt. Omdat de afstand tussen de 
berekende aspunten en de huid in elke lichaamshouding constant 
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is ontstaat er als het lichaam niet in referentiepositie is 
een verschil tussen de berekende en de gemeten aspunten. 
3 )  De afstand tussen de gemeten aspunten neemt af als de 
proefpersoon vooroverbuigt. Omdat de afstand tussen de 
berekende aspunten in elke lichaamshouding constant is 
ontstaat er als het lichaam niet in renerentiepositie is eern 
verschil tussen de berekende en de gemeten aspunten. 
4 j  De door Ersst efi v. Leeuwen gedefixieer& aspunten z i j n  

niet de ratatiepunten  an de beregingssegmenten. 
5) Omdat de verzameling aannamen die betrekking hebben op het 
kinematisch gedrag van de wervellichamen en de huid niet 
correct zijn worden de posities van de aspunten te 
onnauwkeurig berekend 

Met betrekking tot de huidverschuiving: 
6) Omdat de posities van de aspunten onnauwkeurig worden 
berekend is er een groot verschil tussen de berekende 
huidverschuiving en de gemeten huidverschuiving. 
7) De huidrek is inhomogeen verdeeld over de rug. Door aan te 
nemen dat de huid homogeen rekt tussen twee berekende 
huidpunten onstaat er een waarschijnlijk klein verschil tussen 
de berekende en de werkelijke huidverschuiving. Hieraan is 
verder geen aandacht besteed. 
8) De manier waarop de huidverschuiving gedefinieerd is, als 
de afstand tussen een huidmarker en een fictief huidpunt, kan 
problemen veroorzaken als men experimenten wil herhalen of 
vergelijken, Men zal moeten registreren waar de markers zijn 
opgeplakt. 

56.3 Het aangepaste model 

Omdat met behulp van het model van Drost en v. Leeuwen de 
pcsities var! venellichamen en de huidverschuiving niet met 
voldoende nauwkeurigheid berekend kunnen worden is getracht 
een model op te stellen waarmee dit wel kan. Dit aangepaste 
model bestaat uit een nieuwe verzameling aannamen die 
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punten op de doornuitsteeksels. 
7) De posities van de scharnierpunten en van de gemarkeerde 
punten op de doornuitsteeksels kunnen met behulp van het 
aangepaste model niet met de gewenste nauwkeurigheid berekend 
worden . 
Met betrekking tot de huidverschuiving: 
ûj  De huidversdmivingen worden met het aangepaste model 
nauwkeurlges berekend dan eaet het  model van Drost en v. 
Leeuwen. 
9) De huidverschuivingen kunnen met het aangepaste model niet 
met de gewenste nauwkeurigheid berekend worden. 

Bij de verificatie van het aangepaste model is gebruik gemaakt 
van de meetgegevens die in hoofdstuk 3 beschreven zijn. Om te 
onderzoeken of de nieuwe aannamen correct zijn dient men te 
beschikken over nauwkeurige meetgegevens. De meetgegevens die 
in hoofdstuk 3 gepresenteerd zijn zijn echter niet nauwkeurig 
genoeg en daarbij erg beperkt omdat er maar aan één 
proefpersoon metingen zijn gedaan. Omdat verificatie daarom 
niet goed mogelijk is zijn er ten aanzien van het aangepaste 
model een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek te doen. 
Be aanbevelingen ten ciamiem van het  aangepaste model zijn: 

1) Het verdient aanbeveling te onderzoeken of er tenminste één 
punt op een wervellichaam is waarvan de coördinaten in elke 
lichaamshouding met een hoge nauwkeurigheid uit de coördinaten 
van de gemeten huidmarkers zijn af te leiden om daarna dit 
punt in plaats van het gekozen gemarkeerde punt op het 
uiteinde van het sacrum als constant punt te gebruiken. 
2) Het is aan te bevelen de vermoedelijk niet lineaire relatie 
tussen de mediane oppervlakken van de zachte weefsels tussen 
de wervellichamen en het huidoppervlak en de lengten van deze 
medime oppen-rlzkken aan de hand van nauwkeurige metingen te 
onderzoeken. 
3)  Teneinde de gemeten scharnierpunten te bepalen waartussen 
de afstand zo min mogelijk verandert is het noodzakelijk met 
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behulp van nauwkeurige metingen en berekeningsmethoden te 
onderzoeken waar de rotatiepunten van de bewegingssegmenten 
zich bevinden. Omdat de bewegingssegmenten niet beschikken 
over vaste rotatiepunten is het de vraag of de wervelkolom 
gemodelleerd mag worden als een keten starre wervellichamen 
die gekoppeld zijn im scharnierpunten. 
4) Het is aan te bevelen aan de hand van nauwkeurige metingen 
de kinematische relaties tussm de weauel%ichamen t e  
onderzoeken, Be veronderstelling dat in elke lichaamshouding 
de scharnierpunten in het getransformeerde assenstelsel op een 
polynoom liggen dient geverifieerd te worden. 

56.4 Eindconclusie. 

Aan het gestelde doel, te weten: het opstellen van een methode 
waarmee in verschillende lichaamshoudingen de posities van 
huidmarkers en de posities van wervellichamen te bepalen zijn 
waarbij gebruik gemaakt mag worden van een zeer beperkt aantal 
röntgenfoto's, is uiteindelijk niet voldaan. 
Het door M. Drost en J. v. Leeuwen met dit doel opgezette 
model is beschreven en er is een aanzet gegeven tot een 
verbeterd model. Er is onderzocht welke fzctoren van  belang 
zijn bij het beschrijven van het kinematisck gedrag van de 
wervellichamen en de zachte weefsels. 
De kinematische betrekkingen tussen wervellichamen en de 
kinematische betrekkingen tussen wervellichamen en zachte 
weefsels zijn erg complex. Het is daarom de vraag of een 
methode waarmee aan de hand van de posities van huidmarkers de 
posities van wervellichamen te bepalen zijn via deze weg 
gevonden kan worden. 

92 



Referenties. 

1 H. J. Woltring. Fortran program GCV.FOR. Netlib @ 

UKC.AC.UK. University of Nijmegen, Philips Medical 
Systems, 1986. 

2 CE=W@R & WakGa. §moothifig noisy data with spline 
functions. Numerische Mathematik 1979, 31: 277-303. 

3 R. J. Ekkers. TIM user manual: TIM version 3.3. 
DIFA measuring systems B.V. TEA Dordrecht, 

4 Pearcy & Bogduk. Instantaneous Axes of Rotation of the 
Lumbar Intervertebral Joints. Spine 1988, 13: 1033-1041. 

5 N._ G.  Ogston, G. J. King, S. D. Gerzbein: Centrode 
patterns in the lumbar spine. Baseline studies in normal 
subjects. Spine 1986, 11: 591-595 

6 W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. 
Vetterling. Numerical Recipes; The art of scientific 
cQmpaating, Cambridge, Mass. Cambridge University Press. 
1986. 

93 

http://UKC.AC.UK




Bijlage A. De meetfouten. 

Het meten van de coördinaten van gemarkeerde huidpunten en van 
punten op wervellichamen in de referentie assenstelsels is 
opgedeeld in de volgende stappen: 
1) het maken van de röntgenfoto's, 
2) het markeren van punten in de foto's, 
3; het inlezen var! de gemarkeerde punten met het  TIM 

4 )  het koppelen van de twee kwadranten van een foto. 
De meetfouten die ontstaan tijdens het uitvoeren van de 
bovenstaande verrichtingen zullen achtereenvolgens besproken 
worden. 
In figuur Al is te zien hoe de röntgenbron, de proefpersoon en 
de beeldplaat ten opzichte van elkaar zijn geplaatst tijdens 
het maken van de röntgenfoto's. 

SySt€iem, 

Stralingsbron 

/ 
/- 

c í 

beeldplaat 

Figuur Al. Opstelling in het röntgenapparaat. 

Omdat de proefpersoon tussen de stralingsbron en de beeldplaat 
in staat is de werkelijke grootte kleiner dan het beeld op de 
röntgenfoto. De verkleiningsfactor is gelijk aan de afstand 
van het mediane vlak van de persoon tot de röntgenbron gedeeld 
door de afstand van de röntgenbron tot de beeldplaat. De 
afstand van het mediane vlak van de proefpersoon tot de 
stralingsbron is met een meetlint gemeten en was 970 mm. Om de 
verkleiningsfactor voor alle röntgenfoto's even groot te laten 
zijn zou de proefpersoon niet in de richting van de 
stralingsbron mogen bewegen. De proefpersoon staat tijdens het 
fotograferen met zijn bekken tegen een schot en de afstand tot 
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de stralingsbron zal daardoor niet veel veranderen. De 
verandering van de afstand van het mediane vlak van de 
proefpersoon tot de stralingsbron wordt op f5 mm geschat. De 
afstand van stralingsbron tot beeldplaat was ingesteld op 1250 
mm. De minimale en maximale verkleiningsfactor bedragen 
hiermee: 

maximale verkleiningsfactor = 975/1250 = 0,780. 
mir?+male verkleiningsfactor = 965pi258 = 0 , 7 7 2 .  

De verkleiningsfactor en de onzekerheid in de 
verkleiningsfactor worden zodoende: 

verkleiningsfactor = (0,780+0,772)/2 = 0,776. 

onzekerheid bovengrens = 0,780-0,776 = 0,004. 

onzekerheid ondergrens = 0,772-0,007 =-0,004. 
verkleiningsfactor f onzekerheid = 0,776 f 0,004 

Een lengte, I', die in de foto is opgemeten kan +0,0O4*lt 
afwijken van de werkelijke lengte 1. Op de röntgenfoto's is 
helaas geen ijkobject gefotografeerd zodat nauwkeurige 
schaling niet mogelijk is. 
De nauwkeurigheid waarmee in de verschillende foto's hetzelfde 
punt op elke wervel met een wit stukje plakband is gemarkeerd 
wordt geschat op +Q,5 mm. De nauwkeurigheid waarmee in de 
verschillende röntgenfoto's hetzelfde punt op elke huidmarker 
is gemarkeerd wordt ook op f0,5 mm geschat. 
Bij het gebruik van het TIM systeem wordt een helft van een 
foto gedigitaliseerd weergegeven op het beeldscherm. Dit 
scherm is verdeeld in een aantal pixels. De nauwkeurigheid 
waarmee coördinaten in het gedigitaliseerde beeld opgemeten 
kunnen worden hangt af van de ware afmetingen van het gefilmde 
stuk foto en de hoeveelheid pixels waarin dit beeld verdeeld 
is. Met behulp van het meegefilmde ijkobject is bepaald dat 
een pixel in het nadeligste geval gelijk is aan 0,44 mm. De 
coördinaten in het door het TIM systeem gebruikte assensteisei 
kunnen ingelezen worden met een nauwkeurigheid van +0,44/2 = 

f0,22 mm. Een gemarkeerd punt op een wervellichaam of een 
gemarkeerd huidpunt kunnen zodoende opgemeten worden met een 
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nauwkeurigheid van +0,5+0,22 = +0,72 mm (zie figuur A2). 

i 
7 ,0,5 mm 

Figuur A2. De meetonnauwkeurigheid ontstaan bij het 
markeren en opmeten van punten in de röntgenfoto. 

De twee helften van een foto worden apart ingelezen, Bij het 
koppelen van de twee helften kan er een fout ontstaan, De 
koppeling gaat als volgt in zijn werk. Twee punten op de X-as 
van het referentie assenstelsel zijn met kruisjes van wit 
plakband gemarkeerd. In de twee gedigitaliseerde beelden van 
de beide helften zijn deze punten zichtbaar (zie figuur A3 a). 
De coördinaten van de gemarkeerde punten en van de punten op 
de X-as van het referentie assenstelsel worden in voor de twee 
helften van de foto door het TIM systeem gebruikte 
assenstelselc opgemeten (zie figuur A3 b) . De coördinaten 
worden met een nauwkeurigheid van f0,22 mm bepaald. Het 
llgemetentE referentie assenstelsel kan door deze meetfout 
verschillen van het werkelijke referentie assenstelsel. De 
riacaseus Ktunriefi buuucluc vâii elkaar af getroncleord W Q ~ ~ P I I  met 
een maximale translatie van 0 , 4 4  mm (zie figuur A3 c). De 
datasets kunnen door het met een meetfout opmeten van de 
punten op het referentie assenctelcel ook over elkaar heen 
getransleerd worden (zie figuur A3 d) met een translatie van 
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0 , 4 4  mm. Andere verschillen tussen het gemeten referentie 
assenstelsel en de werkelijke referemtie assenstelsels Zijn 
natuurlijk mogelijk. Deze gevallen bleken de nadeligste te 
zijn. Zodoende onstaat er bij de koppelling van de twee 
datasets een extra fout van f0,44 mm. 

ii. b 

C I Q 

Figuur A3. Het koppelen van de twee helften van de 
röntgenfoto. 

De röntgenfoto is door de manier van fotograferen een 
vergritin-g van de werkelijkheid. De fouten die optreden 
tijdens het markeren en het opmeten van punten in Ge 
röntgenfoto’s moeten vermenigvuldigd worden met de maximale 
verkleiningsfactor om zodoende de maximale fout te vinden die 
betrekking heeft op de werkelijke afmetingen in het menselijk 
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lichaam. 

De schattinu van de meetfout is: 
1) Binnen een helft. 

meetfout = f(0,5+0,22)*(0,776+0,4%) *(afstand van het 
beschouwde punt tot de oorsprong van het 
assenstelsel)*0,4% = f0,56 mm f 1,*0,4% (zie figuur A4). 
Twee helften ten opzichte van elkaar. 
maximale fout ten gevolge van net met een f o u t  iriPezen 
van de punten op de X-as. 
meetfout = f ( 0 . 2 2 + 0 , 2 2 ) * ( 0 , 7 7 6 + 0 , 4 % )  = fO,34 mm. 

2) 

De schattinu van de fout in de afstand tussen twee punten is: 
1) punten in &!en helft, 

meetfout, is: f 2*0,56 f afstand*0,4% = 

f 1,12 k 1,*0,4% in mm. 
2) punten in twee helften, 

meetfoutz is: f 2*0,56 f 0,34 f afstand*0,4% = 

f 1,46 f l3*0,4% in mm. 

Figuur A4. De totale meetfout 

Om te onderzoeken of deze geschatte fouten reëel zijn zijn in 
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de drie houdingen de afstand van het punt op het midden van de 
onderste eindplaat tot het punt op het midden van de bovenste 
eindplaat van elke wervel berekend. Deze afstand zou constant 
moeten zijn. De verschillen van de afstanden in foto's 2 en 3 
met de afstanden in foto 1 worden vergeleken met de 
bovenstaande geschatte meetfout die kan optreden in de afstand 
tussen twee punten. Omdat de punten waartussen de afstand 
wordt bepaald aangebracht zijn met behuip van de voorbeeìdfsto 
en dus aiieen de verkieinlngsfactor van deze f o t o  ee:: rol 
speelt telt de 4% afwijking in dit geval niet mee. 

afstand eindplaten (mm) verschil (nun) meetfout (mm) 
wervel foto 1 foto 2 foto 3 ~a1.1-2 d11-3 mfout' mfout2 
sacr 129,85 129,72 128,91 0,13 0,94* +1,12 +1,46 
lum5 27,68 27,49 27,56 0,19 0,12 
lum4 29,74 28,27 29,55 1,46* 0,18 
lum3 29,ag 2 9 , ~  29,65 o,o5 0,24 

luml 27,3a 27,59 xxxxx 0,29 xxxx 
lum2 28,36 27,39 27,47 0,96 0,89 

* = afstand tussen twee punten in twee helften, verschil 
vergelijken met fout2. 

Tabel A l .  Vergelijking gemeten verschillen 
wervellengte met geschatte meetfout. 

in de 

Het verschil tussen foto 1 en 2 in de afstand tussen de 
eindplaten van de vierde lumbale wervel is precies 1,46 nun. 
Het is toevallig dat dit verschil exact even groot is als de 
voor dit geval berekende meetfout. De schatting van de 
meetfout is reëel. 
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Bijlage B Resultaten van het model Drost en v. Leeuwen. 

Met behulp van het model van Drost en v. Leeuwen zijn de 
coördinaten van de aspunten berekend waarbij de in de 
röntgenfoto's gemeten coördinaten van de huidmarkers (zie 
hoofdstuk 3) als invoer gebruikt zijn. De afstanden van de 
aspunter! tot de huid en de l eng ten  van de assecpenten z i j n  
hierbij gemeten in röntgenfoto 1. Houding 1 is daarom de 
referentiehouding. Bij de keuze van het punt op het uiteinde 
van het sacrum is geen rekening gehouden met aanname 3 uit 
52.3. De met behulp van de röntgenfoto's berekende en gemeten 
aspunten zijn te zien in figuur B1. 
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Figuur B1. De volgens Drost en v. Leeuwen berekende en 
gemeten aspunten. 
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In de derde röntgenfoto is het aantal zichtbare huidmarkers in 
tegenstelling tot de andere röntgenfoto's niet 13 maar 9. 
Omdat er in de derde lichaamshouding een korter stuk van de 
huidcontour te reconstrueren is kunnen in deze lichaamshouding 
minder aspunten berekend worden. Er zijn in deze 
lichaamshouding niet 7 maar 5 aspunten berekend. 
De verkeerde aannamen die bij het berekenen van de aspunten 
gebruikt zijn leiden ertoe dat de berekende aspunten op een 
andere plaa t s  liggen dan de gemeten aspuntene Om een  indicatie 
te krijgen van de nauwkeurigheid waarmee de aspunten berekend 
zijn is de afstand tussen de berekende en gemeten aspunten in 
de drie houdingen berekend. In tabel 12 staan deze afstanden. 

afstanden. 
aspunt houding 1 
1 8,43 

2 6,40 
3 6,23 
4 6,03 
5 5,93 
6 5,76 
7 5,76 

tabel bá. Afstanden 
aspunten. 

houding 2 houding 3 
2,41 5,68 

10,6 13,O 
8 , 0 5  8,34 
9,24 6,49 
10,8 3,90 
11,5 xxxxx 
11,5 xxxxx 

tussen berekende en gemeten 

In de tabel is te zien dat in de referentiestand de aspunten 
met een nauwkeurigheid van 8,43 mm en in de andere houdingen 
met een nauwkeurigheid van 13,O mm berekend worden. Deze 
fouten zijn het gevolg van de verkeerde aannamen die in het 
model van Drost en v. Leeuwen gedaan zijn. In het volgende zal 
besproken worden welk effect de aannamen hebben op de 
berekende posities van de aspunten in het getransformeerde 
assensteisel. ;;it zal gedaan wrden air! de hand v a n  figuur B1 
en tabel B1. 
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Het constante punt. 

A l s  constant punt is het gemarkeerde punt op het uiteinde van 
het sacrum gekozen. Met behulp van aanname 2 en 3 uit g2.3 is 
de positie van het gemarkeerde punt op het uiteinde van het 

ri sacrum berekend. Aan de berekende_en_ gemeten posities van de 
aspunten in de referentiestand is te zien dat het berekende 
gemarkeerdz punt op het uiteinde van het c a c m  opa een andere 
plaats ligt dan het gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde 
van het sacrum. De loodlijn op het eerste "gemetenf* assegment 
door het gemeten gemarkeeyde punt op het uiteinde van het 
sacrum snijdt, in tegenstelling tot aanname 3, niet de eerste 
huidmarker. In de referentiepositie is de afstand tussen de 
berekende en de gemeten aspunten min of meer constant (zie 
BI). Door een ander punt op het uiteinde van het sacrum te 
markeren zodat in de gemeten referentiepositie de loodlijn op 
het eerste assegment door dit punt de eerste huidmarker snijdt 
kan ervoor gezorgd worden dat in de referentiepositie de 
posities van de berekende aspunten goed overeen komen met de 
gemeten posities van de aspunten. Het is echter niet te 
voorkomen dat in een andere positie dan de referentiepositie 
het berekende gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum 
niet overeen komt met het gemeten gemarkeerde punt op het 
uiteinde van het sacrum. Het verschil tussen het berekende 
constante punt en het gemeten gemarkeerde punt op het uiteinde 
van het sacrum leidt tot een verschil tussen de berekende en 
gemeten aspunten. 
Samengevat kan het volgende geconcludeerd worden: 
Het constante punt komt niet in alle lichaamshoudingen overeen 
met het gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum. Het 
verschil tussen het berekende constante punt en het gemeten 
gemarkeerde punt op het uiteinde van het sacrum leidt tot een 
verschil tussen de berekende en gemeten aspunten. Hierdoor 

aspunten niet met voldoende nauwkeurigheid berekend worden. 
13 --e-..-A-+:*--e:t:e 4 -  A B  kunnen ais het lichaam n i e t  L e L c L - = I I L A G p u 3 L L & - =  &Lu UT 
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De afstand tussen de aspunten en de huid. 

In hoofdstuk 3 is gebleken dat de afstand tussen de gemeten 
aspunten en de huid kleiner wordt als de proefpersoon 
vooroverbuigt. A l s  de proefpersoon beweegt van houding 1 naar 
2 dan wordt de afstand van de gemeten aspunten tot de huid 
maximaal 10,27 mm kleiner. Van houding 1 naar 3 is deze 

referentiehouding, houding 1, en in de houdingen 2 en 3 is de 
afstand tussen de berekende aspunten en het huidoppervlak 

afstandsverkleining maximaal ii,P4 mm. In ae 

gelijk aan de in de eerste houding gemeten afstand tussen de 
gemeten aspunten en het huidoppervlak. Daarom zijn de 
afstanden tussen de berekende aspunten en de huid in houding 2 
en 3 te groot. In figuur B1 is te zien dat de berekende 
aspunten verder van het huidoppervlak afliggen dan de gemeten 
aspunten, In houding 2 is het maximale verschil tussen de 
afstand van een berekend aspunt tot de huid en de afstand van 
het corresponderende gemeten aspunt tot de huid gelijk aan 
10,27 mm en in houding 3 is het maximale verschil 11,14 mm. 
Samengevat kan het volgende geconcludeerd worden: 
Omdat de afstand tussen de gemeten aspunten en de huid afneemt 
als de proefpersoon vooroverbuigt en de afstand tussen de 
bereken&= aspunten en de huid in elke lichaamshouding constant 
is onstaat er een verschil tussen berekende en gemeten 
aspunten. Hierdoor kunnen als het lichaam niet in 
referentiepositie is de aspunten niet met voldoende 
nauwkeurigheid berekend worden. 

De afstand tussen de aspunten. 

In hoofdstuk 3 is gebleken dat de afstand tussen de aspunten 
kleiner wordt als de proefpersoon vooroverbuigt. Van houding 1 
naar 2 wordt de afstand tussen twee gemeten aspunten maximaal 
3,43 mm kleiner. Van houding 1 naar 3 wordt de afstand tussen 
twee gemeten aspunten maximaal 1,85 mm kleiner. In de 
referentiehouding en in houding 2 en 3 is de afstand tussen de 
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houding 
marker gemeten 
1 xxxxx 
2 9,49 

3 14,25 
4 21,25 
5 e 9 , 5 0  

6 39,24 
7 16,77 
8 14,42 
9 -0,15 
10 -4,53 

11 -3,99 

12 xxxxx 
13 xxxxx 

huidverschuivingen in mm. 
2 houding 3 
berekend verschil gemeten berekend verschil 
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
O,86 8,63 8,26 3,52 4,74 
10,13 4,12 16,73 16,44 0,29 

19,23 2,02 25,OO 26,98 -1,98 
28  , 63 0,97 35,03 35,88 -3,77 

39,97 -0,73 48,39 54,54 -6,15 

3,79 12,98 24,99 21,03 3,96 
-12,Ol 26,43 XXXXX XXXXX XXXXX 

-15,76 15,61 XXXXX xxxxx XXXXX 

-20,57 16,04 XXXXX Xxxxx XXXXX 

-21,ll 17,12 XXXXX xxxxx XXXXX 

xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

Tabel B2. De berekende en gemeten huidverschuiving volgens 
Drost en v.Leeuwen. 

In houding 2 is de gemeten huidverschuiving maximaal 39,24 mm 
b i j  huidmarker 6 en minimaal -4,53 mm b i j  marker 10, In deze 
houding is het maximale verschil tussen de berekende en 
gemeten huidverschuivingen 26,43 mm. Dit is meer dan de helft 
van het verschil tussen de maximale en minimale gemeten 
huidverschuivingen. De fout in de berekende huidverschuiving 
is gezien de spreiding van de gemeten huidverschuivingen te 
groot. Tevens variëren de verschillen tussen de gemeten en de 
berekende huidverschuivingen sterk. De fout in de berekende 
huidverschuiving is daarom niet te corrigeren met een 
constante correctiefactor. 
Samengevat kan het volgende geconcludeerd worden: 
De huidverschuiving kan niet met de gewenste nauwkeurigneiä 
berekend worden. 
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Bijlage C .  Voorbeeld laterale rek. 

Er zal aan de hand van het volgende voorbeeld getracht worden 
een verklaring te vinden voor het optreden van laterale rek. 
De meetresultaten die hierbij gebruikt worden zijn niet 
nauwkeurig. De gebruikte afmetingen zijn van een proefpersoon 
en een op de T.G.E. aamwezig menselijk skelet afkomstig. Het 
volgende is daarom niet meer dan een indicatie dat de rek in 
laterale richting te verwachten is. 
In de figuren Cla en Clb zijn de oppervlakken tussen 
doornuitsteeksel en huid in het mediane vlak, A , ,  en tussen 
dwarsuitsteeksel en huid in een saacritaal vlak, A,, gearceerd 
aangegeven. A l s  we aannemen dat het weefsel niet in laterale 
richting verplaatst als de proefpersoon vooroverbuigt blijven 
beide oppervlakken constant. Er wordt aangenomen dat 
wervellichaam 2 ten opzichte van wervellichaam 1 om punt S 
scharniert. In houding 1 is de @@hoogtel' in y-richting van de 
oppervlakken to en do en de @tlengtett in x richting van beide 
oppervlakken 1. De afmetingen in de figuur zijn met behulp van 
een op de T.U.E. aanwezig menselijk skelet en met behulp van 
de eerder gepresenteerde meetresultaten bepaald. In de tweede 
stand is wervellichaam 2 over 2*Bu geroteerd om §, is de 
@llengte@l in y-richting van de oppervlakken A, en Aa toegenomen 
en zijn de hoogten to en do afgenomen. In het volgende wordt 
getoond hoe t is uit te rekenen. 
Het oppervlak in de referentiehouding en in de geroteerde 
wervelstand is als volgt uit te rekenen: 

referentiehouding : A, = l*to 

geroteerde houding: A, = l*t + +6a*(r1+t)' - +6a*r12 

Omdat Ge û p p s ~ ~ l a k k e n  A 1 ir! beide standen even groot zijn mag 
gesteld worden dat: 

i*to = ï*t + +6a*(r,+tI2 - +ba*r,, 
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Om hieruit t op te lossen wordt deze vergelijking omgeschreven 
tot: 

+6a*t2 + (6a*rl+ì)*t - l*to = O 

Hieruit volgt voor t: 

De vergelijking waarmee d is uit te rekenen is op precies 
dezelfde wijze te vinden. 

d = (-1-2*6a*r2 + J (  (1+2*6c~*r~)~ + 4*1*do*6a))/(2*6a) 

In de figuren Clc en Cld zijn in de transversale doorsneden 
van het eerste wervellichaam de hoogten van de twee 
oppervlakken in de beide standen te zien. Deze tekening is op 
schaal met behulp van de gemeten en berekende afmetingen 
gemaakt. Hierbij zijn to en do gemeten en t en d berekend met 
behulp van de bovenstaande vergelijkingen. In de figuur is te 
zien dat d sterker is afgenomen dan t, Dit is in 
overeenstemming met de verwachting, De huid boven de 
doornuitsteeksels bolt op als een persoon vooroverbuigt en de 
doornuitsteeksels worden zichtbaar (zie Cid). Het materiaal 
boven het dwarsuitsteeksel is echter verbonden met het 
materiaal boven het doornuitsteeksel. Om de verbinding in 
stand te houden is het waarschijnlijk dat het weefsel boven 
het doornuitsteeksel in laterale richting rekt (zie figuur 
Cld) . 
Met dit voorbeeld is het waarschijnlijk gemaakt dat bij een 
verlenging van het mediane oppervlak van de zachte weefsels 
boven de doornuitsteeksels laterale rek van de zachte weefsels 
op zal treden. A l s  de lengte van het oppervlak toeneemt zal 
het oppervlzk van  de zachte weefsels boven het 
doornuitsteeksel in het mediane vlak daarom kleiner worden. 
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Figuur D2. De volgens het aangepaste model berekende en 
gemeten punten op de wervellichamen. Houding 1. 
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Figuur D2. De volgens het aangepaste model berekende en 
gemeten punten op de wervellichamen. Houding 2 en 3. 
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Figuur D3. Het constante punt is het gemeten gemarkeerde 
punt op net uiteinde van net àoornuitstëëkceis. Houding i. 

114 



'E ua 
z bu'pnog *spsyaaqsqynuzoop qaq U~A apu'aqyn qaq do qund 
apraayrearab uaqauab qaq sy qund aqueqsuoa qa~ -ca mnfnd 

WW X 

ÛSZ ûûz os i VU i US û 
MC 
wz 

i I I I ' 
€ mpnoy 

I I I I I I I 

WUI se-x 

oo€ os2 002 os 1 OOT OS O 

ox 

U 

os1- 

001- 

os- 

O 

DS 

Y 

3 
a 

OST- 

OOT- 

Y 
OS- 

El 
3 

O 

OS 



50 

o 
E 
E 

-50 x 

-100 

-150 

E 

I I 1 I I I I 
O 50 1 O0 150 200 250 300 
' 

I3 

a b! 

Figuur D4. Oppervlakken van de zachte weefsels boven de 
kereke~de punten is constant. Houding 1. 
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