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Het gepresenteerde onderzoek behelst een studie van de 
belastingdoorleiding in het kniegewricht via contact tussen tibia 
en femur. Hierbij zijn te onderscheiden het directe contact 
tussen de gewrichtsvlakken en het indirecte contact via de 
menisci en de gewrichtsvloeistof. In een eenvoudige rotatiesym
metrische schematisering wordt de femurcomponent voorge
steld door een cilinder met een bolvormige onderkant, de 
tibiacomponent door een cylinder met een holle, bolle of vlakke 
bovenkant en de meniscus door een precies passende ring tussen 
de componenten. In het model is wrijvingsloze relatieve bewe-
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ging mogelijk tussen de gewrichtsvlakken onderling en tussen 
de meniscus en de gewrichtsvlakken. De schematisering is 
uitgewerkt via de eindige-elementen-methode. In modellen 
zonder gewrichtskraakbeen bleek de geometrie van het tibia
plateau duidelijk invloed te hebben op de fractie van de totale 
belasting die via de meniscus werd doorgeleid. Zodra in deze 
modellen de gewrichtsvlakken voorzien werden van een zachte 
kraakbeenlaag, verdween deze afhankelijkheid van de tibia
geometrie nagenoeg geheel. Tevens nam het aandeel van de 
meniscus in de belastingdoorleiding aanzienlijk toe. Dit aandeel 
nam nog verder toe na verhoging van de stijfheid van de 
meniscus ill omtreksrichting. Ten slotte zijn simulaties uitge
voerd met een model waarin de gewrichtsholte is gevuld met 
vloeistof en waarin kraakbeen en meniscus zijn geschemati
seerd als een vaste-stof-/vloeistofmengsel. Bij het aanbrengen 
van de stapvormige verandering van de belasting bleek de 
vloeistof in eerste instantie het grootste gedeelte van de belas
ting door te leiden, terwijl deze rol na verloop van tijd door de 
meniscus werd overgenomen. 


