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Kwantitatieve informatie over de grondreacties op 
de voetzool stelt ons niet alleen in staat om het 
komplexe krachtenspel in de voet beter te bestuderen, 
maar is vooral voor de orthopeden een belangrijk 
hulpmiddel in de diagnose en de therapie der voet
afwijkingen. 

Op vrij eenvoudige wijze kan immers een relatie gelegd 
worden tussen de drukverdeling van de voet en de 
pathologie. 
Het zal direct duidelijk zijn,dat voetdrukverdelingen 
een belangrijke rol in de diagnose der voetafwijkingen 
kunnen spelen. 
Heetapparatuur om dergelijke drukverdelingen kwanti
tatief te bepalen maakt het bovendien mogelijk de 
invloed van bijzondere belastingen te .onderzoeken. 
Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van vorm 
en plaats van'correctiesteunen en steunzolen op het 
drukpatroon. 
Bij de tot nu toe gebruikte meetprincipes is het ver
krijgen van de kwantitatieve drukgegevens een tijd
rovende zaak.Uiteraard vormde deze handicap een belang
rijke belemmering voor een effectieve bestudering van 
de drukverdeling van de menselijke voet. 

Tijdens het afstudeerwerk nu is een elektronische 
voetdrukverdelingsmeter ontworpen,waarmee in com
binatie met registratieapparatuur een snelle 
registratie van alle drukgegevens gerealiseerd kan 
worden. 
Daarnaast is een studie gemaakt van de funktionele 
anatomie en biomechanica van de menselijke voet. 
In een theoretisch model werd het verband tussen 
de grondreactiekrachten en enkele inwendige krachten, 
zoals spierkrachten,krachten in beenstukken etc., 
vastgelegd. 
In het laatste hoofdstuk wordt nog een overzicht van 
voetafwijkingen gegeven,dit met het oog op de relatie 
tussen drukverdeling en pathologie van de voet. 
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historisch overzicht van de belangrijkste bekende 

vo e tdru.kve rdel tngsmeters 

Door de welvingen aan de onderzijde van de menselijke 

vnet komen bij het staan slechts enkele scherp begrensde 
delen van de voet met de grond in aanraking; te zamen 

dragen deze delen de last van ons lichaam. 

Het totale lichaamsgewicht is vanzelfsprekend niet gelijk

matig over hwt dragende oppervlak verdeeld.Er zi,jn dan 

ook al meerdere methoden ontwikkeld om de verdelin,.g van 

het lichaamsgewicht over de voetzool te leren kennen. 

De draR:ende f:m.ktie van de verschillende dc::len van h(~i; 

voetst-:e1(~t. is zeer vaak pr1nt van disctlsste ge'Neest en is 

dat nog ~3teeds.De dlt'>Cttssies over conr1tru.ct;le en .f:,m.kti~~ 

van het voetgewe.l f wr~!'den ingelei.d. door M e y e r .. 

De belangrijkste dragende delen J :-1 vo lgen::-1 b em c)); 

,, l'. 1'. d d een LJn,een lJn oor e 

tarsale Kopje en de grot(~ teen.Hi.e.rui. t kJ.nnen we afleiden 

dat M e y e r de kleine-teenzijde van Je voeG een in 

dit opzicht onde-rgeschikte f.xrü::tie toeschrijt't.Dit WtH'1t 

ook :.ütdru.kkeliJk gezegd,wanneer b.i,j deze zijde van de 

'/Oe t. ·v-erg el i. jkt met een aan de bLü tenkant aangebrachte 

veer,die zich door haar soepelheid aan de oneffenheden in 

de bodem aanpast. 

Lijnrecht hiertegenover staat de opvatting van 

3 z y- :n a n o w s k i .Hij w.i,jst er;lp,dat oeide voetent 

naast elkaar geplaatst,een koepelgewelf vormen.De grond

stenen van d: t koepelgewelf zo:l.den de tu..ber calcanei, 

het v0orste eind van de metatara~s V en de ossa sesamo1da 

zijn.Tn de bal van de voet zou dus volgens Meyer 

de grD,, tate las-r.; gedragen worden door hE~t f:::erste meta~ 

tarsale kopje,terwijl dit volgens S z y man o w a k 1 

het vLjfrte metatarsale kopje zo~ zijn. 

'\.nderen best.ldeer-den dA slijtage en het optredt~n. 1rar~ 

:~ohet.trt,jes i.n de zolen van het schoeisel en kwamen zo tot 
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de overt~iging,dat de ossa metatarsi II en III het sterkst 

belast werden.H~ tegenstanders wezen erop,dat dlt wel 

mogelijk kon zijn bij het lopen,maar dat bij het normale 

staan in de voorvoet een dwarsgewelf gevormd wordt met 

de ossa metatarsi I en V als pijlers.Het logische gevolg 

hiervan moest dan ook zijn,dat deze botjes aan de grootste 

belasting onderhevig zijn. 
Over het wel of niet bestaan van deze dwarsboog is men 

het echter tot op heden nog niet helemaal eens k~en 

worden. 

Het zal geen toelichting behoeven,wanneer we opmerken, 
dat deze onenigheden over draagfmktie van de voet in 

relatie tot zijn architect~ur veleonderzoekers aanzette tot 

het zoeken naar methoden om de dr~verdeling van de voet 

kwantitatief te bepalen. 
Opvallend is het met welke simpele methoden men aanvankelijl 

trachtte dit probleem tot een oplossing te brengen. 

Zo werd in het begin van deze eeuw de dr~verdeling door 

sommigen bepaald aan de hand van voetafdr~ken in ver

schillende stoffen (meestal gips) .De di·epte van de indrllk 

zou dan evenredig zijn met de druk;dit is een onjuiste 

veronderstelling.Door ons zijn natlwkeurige dieptemetingen 

aan dergelijke voetafdrukken verricht. 
De metingen toonden bijvoorbeeld aan,dat het sterk belaste 

midden van de hiel een minder diepe indr~ veroorzaakt 

dan de meer naar btliten gelegen delen.In figuur 1 is dit 

/ 

/ 
' / . 

,' //// 

figu.ur 1. 

sterk overdrev~n weer

gegeven.In het midden is 

de reactiekracht van de 

hiel aanmerkelijk hoger 
dan naar buiten,waar ie 
stof makkelijker zij-
waarts kan bewegen. 
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S.ommigen voerden nog een extra. complicatie in door de hoogtE 
van de einden der botjes in de voorvoet als maat voor 

de druk te bescho~wen.Daartoe werden,wanneer de voet een

maal in de weke massa stond,r~ntgenfoto•s gemaakt,die 

dan ~itsl~itsel gaven over de hoogten der botjes in de 

voorvoet. 

D ~ n n berekende de druk iri de voorste delen alsvolgt: 

"Het is logisch om aan te nemen,dat de absol~te toename 
van het totale dragende oppervlak van de voet veroorzaakt 

wordt door het lichaamsgewicht,dat op de boog drukt. 
De toename van het dragende oppervlak van de voorvoet 

bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door het door de voorvoet 

gedragen gedeelte van het lichaamagewicht.'fe k~nnen dan 

ook de kracht op de voorvoet berekenen met de form~le: 

kracht op voorvoet 
totale kracht 

toename oppervlak voorvoet 
toename totale oppervlak 

Deze WlJZe van berekening is echter een ontoelaatbare 
vereenvo~diging van het betreffende probleem. 

Een geheel andere aanpak zien we bij F r o s t e 1 1 • 
Hij ging alsvolgt te werk:op een d~n inktk~ssen werd een 

traliewerk van d~n ijzerdraad gelegd.Vervolgens legde men 

op dit traliewerk een vel stevig,elastisch papier. 

Wanneer n~ de proefpersoon hierop ging staan kwam het 

papier afhankelijk van de druk min of meer in kontact 

met het inktkQssen.Aan de hand van de grootte der inkt

vlekken op het papier konden dan schattingen opgesteld 
worden voor de drukverdeling. 

Uiteraard zijn van deze methode geen exacte getalwaarden 

voor de drukken te verwachten,maar ze was mede door haar 

eenvoud ~itermate geschikt om een globale indruk van de 
dr~kverdeling te verkrijgen. 

Een fysisch interessante methode - bovendien een der 

eerste kwantitatieve methoden - is door B a s s 1 e r 
beschreven. 

" • 
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Daarbij worden meerdere snaren afhankelijk van de belastins 
door een bepaald gebiedje van de voetzool gespannen. 
De frequentie van de toon,die bij het aanslaan van de 

snaar ontstaat,is dan een maat voor de te onderzoeken 
druk.In figuur 2 is duidelijk zichtbaar,dat slechts 

een klein gebiedje aan de onderzijde van de voetzool 
aandrukt tegen een kleine verhoging in de stalen staaf. 

Links is deze staaf aan de snaar opgehangen,rechts is hij 
scharnierend bevestigd.De gehele opstelling nu bestaat 
uit tien van dergelijke naast elkaar opgehangen staven • 

• 

figuur 2. a=houten raam;b=loodrecht staande plank; 
c=stalen staaf;f=snaar(staal);h=ver
hoging;i enk =twee staalplaten; 

In één bepaalde stand van de proefpersoon kan slechts op 
tien plaatsen de druk gemeten worden.Om de complete druk-
verdeling van de voet te verkrijgen moet dus de voet 
meerdere malen verplaatst worden,waarna het lichaam 
telkens dezelfde stand behoort in te nemen. 
In feite is het zelfs onmogelijk om twee krachten gelijk

tijdig te meten,daar iedere snaar aangeslagen en beluis

terd moet worden. 
Dit is ,mijns inziens,het grootste nadeel van het door 
Bassler ontwikkelde ~snarenapparaat".Het is immers 

volstrekt onmogelijk om een juist beeld van de drukver

deling van de voet te verkrijgen,wanneer niet alle drt~
metingen gelijktijdig verricht worden. 
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In 1881 is door Herz een theorie ontwikkeld,die meer 

algemeen het volgende probleem behandeltz 
twee elastische lichamen worden tegen elkaar gedrukt; 
hoe vervormen beide lichamen n~ ? 

Deze theorie is ook toepasbaar wanneer het ene lichaam 
zeer hard is ten opzichte van het andere.Zo bestaat er 

een methode om de hardheid van een stof te bepalen, 

waarbij de hardheid gedefinieerd wordt als: 

H F =-
0 

Hierin is dan F de kracht,waarmee we een stalen kogel 
(met vaste,bekende straal) tegen het te onderzoeken 

materiaal drukken. 0 is het oppervlak,waarover ver

vorming van het betreffende materiaal optreedt.Wanneer 

fig~11r 3 

d de diameter van het ver

vormde oppervlak bedraagt, 
kunnen we,andersom redenerend, 
de kracht op de kogel 
berekenen met: 

2 F = c • d. 

van dit principe is in 1927 
door Abramsen gebr~ik gemaakt bij de bepaling van de 

voetdrukverdeling.Op een stalen plaat werden op regel
matige afstanden van elkaar stalen kogeltjes gelegd. 

figuur 4 .Opstelling van A b r a m s o n • 
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Op deze kogeltjes werd vervolgens een dunne loden plaat 
gelegd.De proefpersoon moest dan enkele seconden op deze 

plaat gaan staan,waardoor de plaat tegen de kogeltjes 

gedrukt werd.De kogelindrukken werden daarna met een 
mieroskoop nauwkeurig gemeten. 
Enkele interessante resultaten van het onderzoek: 

1. de krachtaandelen van hiel,middenvoet en voorvoet 
verhouden zich ongeveer als 6 : 1 : 4 • 

Vanzelfsprekend is de keuze van de scheidingslijn 
tussen middenvoet en hiel enerzijds,en middenvoet 
en voorvoet anderzijds nogal arbitrair.De keuze 
van A b r a m s o n was een vrij voor de hand 

liggende.Hij verdeelde de voetafdruk in de lengte

richting gezien in drie gelijke delen,de tenen 
hierbij weglatend. 

2. In de voorvoet worden de krachten op de vijf kop
jes der ossa metatarsi I t/m V verdeeld in de 

verhouding 2 : 1 : 1 : 1 : 1 • 

staan( normaal) staan(op tenen) 
I< Go 

!111111 
.I • • • 1r 1111 • 

l t •• "K 

figuur 5 Drukverdeling op de middenvoetsbeentjes 

Hieruit zou men kunnen afleiden,dat het door velen 
beschreven dwarsgewelf in de voorvoet op zijn minst 
discutabel is. 
Wanneer men op de tenen staat,worden de ossa meta
tarsi II en III extra belast.De krachtenverhouding 
is dan 10 : 8 : 7 : 5 : 3 • 

Een essentieel bezwaar is tegen de door A b r a m s o n 
gebruikte methode van drukregistratie aan te voeren. 
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De hoogste dr~,die door elke kogel in het tijdainter
val,dat de voet zich op de loden plaat beTond,op deze 

plaat uitgeoefend werd, i.s bepalend Toor de te meten 

vervorming.Dit betekent,dat de gevonden dr~verdeling 

niet het resultaat kan zijn van gelijktijdig uit

geoefende dr~ken.De proefpersoon kan immers onmogelijk 
al onmiddelljjk na het opstappen op de plaat zijn 

evenwichtsstand gevonden hebben.Het lichaam zal eerst 

even balanceren,totdat dit evenwicht gevonden is. 
De krachten op de ondergrond zijn du.s,zeker direct na het 

opstappen,dynamische grootheden;de maximaal bereikte 

waarde wordt geregistreerd.Dat deze conclusie juist is 

leert ons een beschouwing van de door Abramsen gevonden 
kwantitatieve gegevens.Optelling van de krachten op alle 
afzonderlijke velden levert ons een totaalkracht op,die 

gemiddeld bijna 25>' hoger ligt dan het lichaamsgewicht·· 

van de proefpersonen deed vermoeden.Houdt men bovendien 
nog rekening met het feit,dat krachten beneden 80 gram 

niet meer nauwkeurig gemeten konden worden en derhalve 

zijn weggelaten dan wordt de af'wijking,door het "opstap

effect" veroorzaakt,nog groter. 
Desalniettemin mogen we de con

clusie trekken,dat we hier te 
maken hebben met een goedkope 
meetmethode,die ondanks haar een
voud een goede indicatie geeft 
van de drukverdeling van de voet. 
Uiteraard is het verkrijgen van 
de kwantitatieve waarden een tijd
rovende zaak,een bezwaar dat ook 
aan een in 1965 door Pliquett en 

Helm ontwikkelde methode kleeft. 

Hu.n opstelling bestaat in wezen 

uit een plexieglasplaat met hierop 
een rubberen matje met een 
pyramidenpatroon. fig.6 dr~verdeling 

volgens Abramson. 
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Gaat men op de rubbermat staan dan worden de toppen van 

de pyram.iden tegen de plexieglasplaat gedrllkt.Om de 
situatie fotografisch vast te kunnen leggen bracht men 

een kontrastvloeistof tussen rubber en plexieglas. 

(zie figuur 7).0p de verkregen foto's werden de 
afvlakkingen van de pyramiden gemeten;hieru.i t konden dan 

de bijbehorende drukken berekend worden. 

figuur 7 Opstelling van P l i q a e t t 

en H e 1 m • 

De methode ,die in minder geperfectioneerde vorm reeds 

in 1932 door E 1 f t m a n toegepast werd,biedt het 

voordeel,dat ook zeer snel wijzigende drukverdelingen 

(bijvoorbeeld tijdens het afwikkelen van de voet) 
geregistreerd kunnen worden door gebruik te maken van 

filmapparatullr. 
Als nadelen kunnen evenwel aangevoerd worden: 

1. Geringe meetnauwkeurigheid. 
2. Het verkrijgen van de kwantitatieve drukgegevens 

door op de foto's de afvlakkingen van de pyramiden 

te meten is een tijdrovende,arbeidsintensieve 

bezigheid. 
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Een tweetal methoden ,die op hetzelfde principe berQsten 

als die van Pliquett en Helm,is door LeLi~vre beschreven. 

Ook bij deze beide methoden werd een rubbermatje met 

pyramidenpatroon gebrQikt. 

G r a e p e r dompelde het matje in een witte kleQr

stof en maakte zo afdrukken van de afvlakkingen op 

zwart papier. 

R o i g - P Q e r t a legde het matje op fotografisch 

papier,dat van te voren aan het licht was blootgesteld. 

Stond de proefpersoon op de mat,dan bracht men ontwik

kelaar tussen papier en matje. 

rubbermat 

,;;;i};/~:·.zê_foto-papier 
ontwikkelaar 

figuQr 8 Techniek om pedostatigrammen 
te maken ( Roig-Puerta ) 

Het papier werd slechts daar zwart,waar de ontwikkelaar 

.i.n kontakt kon komen met het papier.De pyramiden-afvlak

kingen bleven dus als witte vlekken op het papier achter. 

In dit overzicht mag ook niet de door S c h o b e r t h 

in zijn boek "SitzhaltQUg- Sitzschaden- Sitzmt5bel" 

beschreven methode om de drukverdeling van het zitvlak 

te meten ontbreken. We hebben hier immers te maken met 

hetzelfde probleem: Het maken van een zo naQWkeQrig 

mogelijke momentopname van een drukverdeling. 

Schoberth ging Qi t van een plank van 38.5 'bij 33 cm., 

onderverdeeld in 42 vierkanten van elk 5.5 x 5.5 cm. 
Op elk vierkant nu was een rubberballetje gevQld met 

water geplaatst;elk ba1letje was via een slang verbonden 

met een vertikaal opgestelde glazen bQis. 
Ujteraard waren alle slangen en bQizen eveneens met water 
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gevuld,en wel zó dat in alle buizen het waterniveau 

gelijk was.Indrukken van een der met water gevulde 
balletjes bracht dan een adequate steiging van het 

waterniveau in de betreffende glazen buis met zich mee. 

figuur 9. Opstelling om de zitdrukverdeling 
te bepalen ( Schoberth ). 

De glazen buizen waren op een rij naast elkaar opgesteld, 
zodat op een foto alle waterniveaus tegelijk vastgelegd 
konden worden.Op de foto kon men dan vrij vlot alle 

drukken aflezen. 
Dat de drukverdeling,op deze manier bepaald,nogal grof 
was,aangezien elk balletje een oppervlak van 30 cm2 

bestreek,was voor de bepaling van de drukverdeling 
van het zitvlak overigens niet zo bezwaarlijk. 

Teneinde een meer nauwkeurige methode te vinden om de 

kwantitatieve drukverdeling van de voet te bepalen werd 

door ons reeds in 1971 een onderzoek verricht.(lit 2) 

Dit onderzoek resulteerde in ontwerp en kanstructie van 

een meetapparaat.Het toestel bestaat in wezen uit een 

groot aantal drukregistrerende elementen,die te zamen 

het vlak waarop de voet staat opspannen. 

Dit vlak is opgebouwd uit kleine vierkante plaatjes 

met onder elk vierkantje een staa!je,rustend op een. 

stugge,vervormbare stof.Schematisch is dit in figuur 10 

weergegeven. 
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Tlakjes 

...,........... ..... ~~::;J~::;:~~;-- s taa! jes 
"-~--- PVC-plaat 

A.K 22 
~~~~~~~~~C:==-staalplaat 

s---- PVC-grond
plaat 

figuur 10.drukregistratie d.m.v. 
indrukken in synthetische klei 

Een kracht op het vla.l<je veroorzaakt een indruk in de st o!. 
Een geschikt materiaal om de staafjes in te laten drWKken 

bleek AK 22 te zijn,een synthetische klei.Deze stof is 
voldoende stevig om te verhinderen dat de zwaarder belaste 
staafjes te diep erin wegzakken.Zou dit gebeuren,dan zo~ 
het oppervlak waarop de voet staat de vorm van de voetzool 
aannemen,waardoor het lichaamsgewicht zich over de gehele 
voetzool zou verdelen. 
Anderzijds is AK 22 ook weer voldoende week om nauwkeurig 

meetbare indrukken te verkrijgen. 

3oo 

1e te 'lo iN bo iON , .......... 

figuu.r 11. ijkgrafiekAK 22. 

De dieptenvan de verschillende indrukken na een "opname" 
werden gemeten met een optische hoogtemeter,waarmee tot 
o.o1 mm nauwkeurtg gemeten kon wordeno 
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Om het reeds besproken "opstapeffect" zoveel mogelijk 

te elimineren ia het toestel voorzien van een hefboom

meohanisme.Dit maakt het mogelijk om de staafjes 
pas wanneer de proefpersoon op het toestel staat in 

kontakt met het indrukmateriaal te brengen. 

(Zie de figuren 12 en 13) 

hefarm 

~~b!!~~~~,-,~~~2l[f~--- AK22-laag 

figuur 12. Dwarsdoorsnede. 

figuur 13. Zijaanzicht. 

staalplaat 

onderplaat 

() 

kantelblokjes 
(gestippeld) 

In tegenstelling tot de vroegere methoden van drukmeting 
sltli t deze manier van drukregistratie onderlinge be1.n
vloeding der drukopnemers volkomen uit.Zo zal bijvoorbeeld 
bij de veel gebruikte rubbermat een belasting van slechts 

~én der pyramiden onherroepelijk een kleine afvlakking 

van de omliggende pyramiden tot gevolg hebben,daar de 
bases der pyramiden alle door een rubberlaag verbonden 

zijn. 
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Biomechanica van de voet 

~Qnctionele anatomie 

De betekenis van de voeten als dragers van ons lichaams

gewicht wordt door velen ondersohat.Zo winnen 
bij de keuze van ons schoeisel modieuze overwegingen 

het vaak nog ten onrechte van het gezonde verstand. 
Te nauw zittende , knellende schoenen geven aanlei.ding 

tot velerlei klachten,ze vormen immers een belemmering 
voor de na t:.w.rlijke stand en bewegingen van de voet. 
De vraag hoe de voet het gewicht van ons lichaam 
bij het normale staan overdraagt op de vloer staat 

in nauw verband aet de vraag naar de vorm van de 

verschillende delen van het voetakelet. 
In dit hoofdst~ zal de anatomische opbo~w van de 

voet besproken worden. 

Allereerat worden hier in alfabetische volgorde 

enkele termen,die in orthopedenkringen gebezigd 
worden,genoemd. 

Ze worden toegelicht of er wordt een equivalente 

Nederlandse uitdrukking of vert3ling gegeven. 

Daar het voor het merendeel gaat om uitdrukkingen 

die tot de grondbegrippen der anatomie en orthopedie 

behoren,is het nood.zakelijk,zo niet raadzaam,zioh 

deze termen el.gen te maken. 

abri IJ.C eren 

add1Jf~e:ren 

cal c: ane tlS 

cuboid 

cu.neifcrme 
distaal 

dorsiflexie 

extensie 
fi b :11 a 

fibll.lair 

=naar buiten draaien van de voet 

=naar binnen draaien van de voet 

=hielbeen 
=teerlingsbeen 

- :::wigvormit~ been 

=aan de voorzi ;jde van de Toet 

=het naar boven draaien van 

de dorsale zijde van de voet 

=strekking 
=kuitbeen 

=aan de van het lichaam afgekeerde 

zijde van de voe~ 



/ 

flexie 

hallux 
konkaaf' 
konvex 

lateraal 

longitu.dinaal 
mediaal 
metatarsi(ossa) 

navic lllare 
phalanx 
planta 

plantflir 
plantarflexie 

pronatie 

proximaal 
sesamoida(ossa) 

skoliose 

supinatie 

talus 

tarsus 

tibia 
tibiaal 

valgus 

varus 
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=buiging 

=gro.te teen 
=hol oppervlak 
=bolvormig oppervlak 

=v~n het lichaam afgewende zijkant 
van de voet 

=in de lengterichting van de voet 

•· 

=aan de binnenzijde van de voet gelegen 
=middenvoetsbeenderen 

=scheepvormig been 

=beenstukjes in de tenen en vingera 
=voetzool 

=aan de onderzijde van de voet 
=draaiing van de voet naar beneden 
=naar buiten draaien van de plantaire 

zijde van de voet 

=aan de achterzijde van de voet 
=botjes in de eindpezen van de spieren 
van de grote teen 

=kromming naar opzij van de wervelkolom 
(de konvexe kromming heet kyphoae 
de konkave lordose) 

=het naar binnen draaièn van de plan-
taire zijde van de voet 

=sprongbeen 

=skelet vnn de voetwortel 
=scheenbeen 
=aan de naar binnen gerichte zijkant 
van de v~et 

=krom in die zin,dat doortrekking van 
de krommingen in linker en rechter 
lichaamshelft een "X" vormt 

=krom in die zin,dat bovengenoemde 
doortrekking een "0" vormt 

In figuur 1 worden de verschillende aanzichten van de 
i 

voet getoond met hun benaming. 
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dorsaal distaal tibiaal (mediaal) 

plantair proximaal ribulair(lateraal) 

figuur 1. 

De beenat~ken zijn de belangrijkste krachtover
brengers in de voet. 
Hieruit mag echter niet geconolt.tdeerd worden,da'\ 
voldoend sterke beenstukken alleen zouden volstaan 
om het lichaamsgewicht te dragen. 

s 

tiguur 2 "voethefboom" 

Zo zal bijvoorbeeld bij het staan op de voorvoet 
de kracht van de vloe.r aangrijpen op de capitt:üa 



der metatarsalia,terwijl net lichaamagewioht door 
tibia en :fib1.1la op de tal11a wordt O'f'ergeoraoht. 
In het algeaeea aal dan het \lov-en•te sproaggewrioht 

et.UMitorae 

cW'leifo:rJH 

c Wle .i f o rme 

naviclllare 

ctmel:torae II 

fig1.1ur 4. Soeleton pedis. J .. iee tibialia 

zich niet precies boven het aii'A8Jiijpingsp!lnt der 

normaalkrachten van de vloer ~•inden. 

taltta 

Zonder een compensatiekracht zou. er d~a op de voet 
als mechani ach geheel een moment tlÎ. tgeoe:fend •orden, 
met als resultaat kantelen van de voet en d~s van 
het gehele lichaam. 

Een kr&oht aangrijpend aan de caloanel.la so1.1 het ont

.3 tane moment \{:Innen opheffen. De se kracht wordt door 

de \oh i lleapees op . de calcaneu.a overgebracht. 
( z;ie tigu.llr 2). 



Ook bij het normale staan sal,indien het maeaa
zwaartepllnt van het liohaaa sioh '-ftl:l de YOet 
bevindt,geen evenwicht gevonden k~en wordea sonder 
sapierwerk ing. 
Een gecompliceerd samenspel van spierkraoh~en en 
krachten in de botten,door banden aan elkaar ge
bonden,leidt uiteindelijk tot een bepaalde drak
verdeli.ng van de voet op de ondergrond. 

We zlll.len nu. nader kennis maken met de beenatLlkken, 

die in dtt proces een min of meer belangrijke rol 
spelen. 
Het bovenste beenstuk van de voet is de talL1B 
(sprongbeen). t\an de bovenzijde heeft de tal11EJ een 

convex gewrichtaoppervlak.Het hier gevormde gewricht 
heet het bovenste spronggewricht of de artioultla 

talooruralis.De op en neer beweging van de voet, 
een belangrijke beweging biJ het lopen,vind~ 
hoofdzakelijk in dit gewricht plaats. 
(dorsiflexie en plantarflexie) 
Het ligt dan ook voor de hand,dat we hier met een 

typisch bolgewricht te maken hebben;dit g•wrioht 
laat dwarskrachtea in vele richtingen toe en 
de buigingamogelijkheden siJn groot.(lit.11) 

De zijdelingse kantelingen van de Toet zijn :meer 
gecompliceerde bewegingen,hierbij sijn bijna alle 

gewricht van Jhopart~ 
gewricht van Lisfranc 

fié;;uur 5. "gewriohtslijnen" 

gewriohten,op die van de tenen na,betrokken.Met 
naar binnen kantelen van de plantaire sijde van de 
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Toet wordt Stlpina'tie genoemd.De tegengeslelde be
weging,het naar b~iten draaien van de plantaire 

aijde,heet pronatie. 

Jt#--M- naYlo ul. ~.,.__ 

OliJlelii 
cttm.II 
ct.~A.t 

meta-.. I 

fig.6 Soeleton pedis 
Faotea dorsalis 

Fig.7 3celeton pedis 
Faci•• pl&D~ris 

Bij deze beide bewegingen speelt het gewricht -van 
Chopart de belangrijkste ~ol.Dit gewricht bevindt 

zich aan de onderzijde van de taltl.a;bet bestaat in 

feite u.it twee gewriohten de articuli talocalctlneo

navicularis en caloaneocuboideua.Deze Latijnse be
namingen zijn niet moeilijk te begr:ijpen,wann.eer men 

bedenkt,dat de gewrichten (articQli)genoemd sijn 
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naar de aangrenzende beenaiukken.De gewriahtalijnen 

van het gewricht van Chopart en het gewricht van 

Lisfranc zijn in !igu~r 5 weergegeven. 
De andere gewriobten,die tijdens de afwikkeling van 

de voet btj het lopen ook van belang •iJn,blijTen 
voorlopig even buiten beschoawin.g. 

Onder de talus bevindt zioh schuin naar achteren 

lopend de caloane11a,een van de pijlera van 4e voet

boog. 
~an de oalcane11a,vooral aan de onderzijde,ontapringen 

enkele belangrijke epieren en ligamenten.waarover later 
meer. 

Vóór de talt.uJ ligt aan de tibiale zijde van de Toet 
het os naviculare.Het heeft aan de naar de talua 
toegekeerde zijde een concaaf gewriohtaoppervlak. 
Vandaar ook,dat dit gewricht abductie en add~ctie 
van de voet mogelijk msakt.(naar buiten en naar 
binnen draaien van de voet). 
Bij dese bewegingen verschuiven echter bijna alle 
botjes van de voet ten opzichte van elkaar. 
Het zal ook duidelijk zijn dat abductie en pronatie, 

en add~ctie en supinatie nauw met elkaar •amenhangende 

begrippen zijn. 
De le.ser kan d.it self nagaan;traoht hij sijn voet 
naar binnen te bewegen (add~otie) dan breng~ dit 

vanzelf een Stlpinatie van de voet met zioh mee. 

~an de voorzijde is het naviculare in drie tacetten 
ve~deeld,plaatsbiedend aan de drie oesa o~ei!orsia. 
Cuneus betekent wig,het zijn dan ook wigToraige 
beenstukken.Cuneiforme I en TI lopen wigvormig naar 

beneden toe. 
De gewrichten tuesen deze botjes en het navic11lare 
ziJn vrij plat.ze zijn weinig buigbaar en wijsen op 

het doorgeven van betrekkelijk hoge drutk .. en grote 

buigende momenten.Denk hierbij aan het moment van 
de grondreacties op de metatars~a ten opsichte van 

de talae. 
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He~aeltde geldt,aogelijt in aindere aate,YOor hei 
os o~boidea.Het proximale gewriohteoppervlak a1~1• 
aan aan de csloaneae;aan de diaiale aij4e irett aan 
twee gewriohtaoppervlakken aan,waaraan het 01 ae\a
tarai IV en V aanal~iten. 

De oeaa metatarai zijn de langste beenatukken in de voet. 
Bet os aetatarai I is het breedaie,maar ieTene het 
kortate.Het os metatarsi II ia het langaieJdit 
TiDdi sijn ooraaak in het feit dat de o~neitorae II 

zoveel korter is dan zijn baren,de o~eitorae I en III, 
4ie daardoor de metatars~a II inklemmen. 

De phalanges ofwel de kootjes Tan de tenen lijken veel , 
op de kootjes in de vingers. 
Die van de eerste teen zijn echter veel &waarder p
DoQwd dan die Tan de daim.Dit trijat er ~iteraar4 
al op dat de grote teen een belangrijke taak als 
"gewiohtdrager" te Tervllllen heett.De grote teen 
heeft sleebis een kleine werkarm ten opzichte T&m 

de as van de artioalua intertaraeaa,eea aa in de 

longitudinale richting van 4e voet. 
Het zwaartepant Tan het liahaaa ligt in het algeaeea 
aan de tibiale sijde van deze ae evenals de grote teen. 
Om evenwicht om de as van de art.intertaree~s te ver-

metatarsus I 

pees sesambeentje 

tig.8 

krijgen zal de grote teea dus 
mede door zijn kleine werk-
arm grote krachten moeten 
opvangen.Dit geldt zeker 
bij het staan op een been 
en bij het lopea. 

Midden en eindkootjes van de 
Tijtde teen zijn vaak to1 
een enkel beenat~kje ver
aaoltezt. 

Ale Dijzondere lotjes kunnen de sesambeentjee n6g 

Termeld worten.Htt aijn Ter•tert1ncaatqkjea ia 4e 
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eindpezen van de korte flexoren van de grote teea. 
In figQ~r 8 is d~idelijk te siea,hoe sij de krachi

overbrenging van deze flexoren aan•ienlijk k~ea 
veroeteren.We hebbea in het voorafgaande gezien, 

dat de grote teen vooral tot taak heeft gro~ 
krachten op te vangen.Het ia dan ook direct dQidelijk 
dat de seaambeentjes,vooral bij het lopen,a.an 
grote druk zijn blootgeeteld.Sou ia dan ook een 

atewnzool noodsakelijk om se voor beeohadiging te 
behoedell. 

ligamenten in de voet 

Zonder extra voorziening zo~den de gewelven,door 

de beenstukken van de voet gevormd,bij belasting van 

de talus instorten. 
De gewrichten in de voet zijn echter voorzien van 

banden,de ligamenten.Deae drllkken de beenstllkken 
stevig tegen elkaar. 
Vooral bij de platte gewrichten hebben deze liga
menten tot taak de dwarskraohten,werkende op de 
beenstukken te oompenaeren. 
Bij de bolvormige gewrichten moeten de ligamenten 
4e ongewenste buigende momenten opheffen,hierin 
event~eel ondersteund door spieren en pesen. 

In eerste instantie wordt de longit~dinale boog 
in stand gehoQden door de lan&e pees-ligamenten, 
ligamentwa plantare longwm,caloaneonaTicalare 
plantare en het ligament~ oaloaneoouboideQa. 

Een ander soort ligamenten treft men aan boTen de 
talus.De tal~s wordt aan de aiJkanten Tastgehouden 
door de tibia en de fib~a (aoheenbeen en kuitbeen). 
De as van het betreffende gewrioh,,de as van de 
artic~las talocruralis,staat precies loodrecht op 
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de calcanell&. De ar tic ul u.s talocrurali.s maakt 

irr~ers dorsiflexie .. plantarflexie Tan de voet 

mogelijk. 

1/a"io,,. intf!I"~M~t«t. --Hl~~~ 
{i!!Jta'tlleltiu,." 

Plartt«l"cAlct~tneocCA '· 
/i~qwaertft.c'" 

TenJon pero n ~IA.f 
lt1n.!flW:J W11.1Sclr 

..Lon9 plcmio,. 

Ïttndolf per011eus 
/ol'ljWS "'"rele 

l'ta11t«r <IAboideonfllvic. 
li!«'"eni 

..-+---'- Pl.,"~ tiC,. <:alc«neol'ldWic • 
ligamen-i 

TenJ.ol!l ti biCII.li$ 
pos~erior rnwsdtt 

figuur 9. Ligamenten aan de plantaire zijde 
van de voet.Ook getekend zijn 4e 
pezen van de peroneus loagu.a,tibialis 
posterior en tibialis anterior m. 

Het convexe gewriohtsoppervlak aan de bovenzijde van de 

talus is aan de voorkant aanzienlijk: breder dan 

aan de achterkant. 
Bij dorsiflexie van de voet zullen derhalTe tibia 
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en fib~la ~it elkaar gedr~kt wordeA.Dit is mogelijk, 

oada1 beide beenat~ken door elastische lig.-.nten 

met elkaar verbonden aijn. 
BiJ plantarfleaie aal 

het 1aalle~e deel Yan •• 

tal~akop door tibia en 
fibllla in~eklemd wordea. 
De 1alas ait dan a1D4er 
Yaat ingeklead als bij 
llo:rsitlexie; 
daarom zijn bij plantar
flexie kleine zijdelin,se 

figl.lur 10. ::ichteraanzicht bewegingen van de voet 
van de artict1lua 
talooruralis, nog goecl mogelijk. 

spieren in de voet 

Het zou te ver voeren om hier alle in de voet 
werkzame spieren op te noemen en op hu..l'l werking in 

te gaan. 
In feite zijn er twaalf spieren,die betrokken zijn 

bij de belangrijkste bewegingen van de voet.Verder 
zijn er negentien spieren,die de voetbogen mee 
onderste~nen of zorgen voo:r de fijnere bewegingen 

van de tenen. 
De spieren voor de bewegingen van de voet kunnen 

in drie groepen verdeeld worden,de ventrale spieren, 

(ook wel extensoren genoemd),de dorsale spieren of 
flexoren en de laterule spieren of musculi peronaei. 

Sommige 3pieren hebben 

aan beide uiteinden 
pezen..Er zijn ook "meer
koppige"spieren.~en voor
beeld hiervan is de 
meerkoppige kuitspier,die 
door de Achillespees zijn 

kracht overbrengt op de 
hiel.Jamentrekken van deze 
spier heft de calcane~s. 

fig.11 '•koppige kuitspier 



-bmv 12-

Aan de dorsale zijde van de voet liggen lisamenten, 
die speciaal tot taak hebben de pesen aaa dese 

zijde van de voet te fixeren. 
Zo ontspringt het ligamentwa !~diforme pedis 

aan de gekromde,laterale zijde van de tarsus,loopt 
dan omhoog,omsluit de eidpezen van de M. extensor 

. digitorum longus en keert vervolgens weer in de 

tarsus terug. 

M. exl:. J,'.g. lo'!SIAS 

figQur 12. Het ligamentwm funditorme pedis 
fixeert de pezen van de M. 
extensor digitorwm longus. 

Bij contractie der spi.eren zou.den de ligamenten, 
die de spieren fixeren,aan wrijving bloot gesteld 

worden.Om dit te voorkomen zijn de pezen bij de 

overgang van het onderbeen naar de voet door 

acheden omgeven. 

De apteren,die geheel in de voet li.ggen,zijn voor het 

merendeel teenstrekkers of teenbu.igers. 

Yen kan zich deze spieren,die bijna zonder uitzondering 

3an de plantaire zijde van de voet liggen,opgebouwd 

denken uit meerdere lagen spiergroepen. 
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zo toont figuur 13 ne apieren,die behoren tot de zo

genRamde oppervlakte laag.Hiertoe behoren onder 
andere de~. flexor digitorum brevis of de korte 
bui.ger der tenen en de tv:. abdu.otor halluoie. 

Deze laatste,ook wel afvoerder van de grote teen 
genoemd,abduoeert de grote teen en buigt hem 

plantairwaar te. 

M. cx~ductot- hallucit 
H. tfexor d~ifor~m brevi~ 

H. t1bd~.«.tor di_giti :2'" 
ptes v.fÁ. H. fltxor hQ./IIAcis 

loJJ!!"'S 
mm. /IAI't'l&ri ca les 

#1. lfexc".. ~aJ/~.tci.( brtvis 

M . .fl~X;or tJi_giti JZ brevi:s 

M. adductor haiii.Acis 

lt!J. v~inc:M.Ie 

/;~. cr"ciat!Am 

pees v.~. H. flexo,. ci;!Ji~OI"um 
'""~"$ 

{;!3· an"li!4YI! 

fig11ur 13. Spieren aan de plantaire zijde 
van de voet. Oppervlakte-laag. 

Van de dieper gelegen spieren zo1.1den de M. adductor 

halll.lc:i s en de m.m. interoase i nog genoemd k:Wlnen 

worden. De eerstgenoemde is een tweekoppige spier 

De eerete kop ontspringt aan de proximale einden 
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der oaaa metatarai II,III en IV;de tweede ontspringt 

aan de gewrichtaligamenten van de grondphalaD8ell 

II,III en IV;ze heten respectieveliJk caput 

obliquum en caput transversQm.Daar de baai& v~ de 

grondphalanx van de grote teen het aanhechtingspunt 

van deze spier is,li.gt het caput transversl!nl in 

de d.warsrtt:lhting van de voet, in tegenstelling tot 

bijna alle andere spieren in de voet. 

Rij de mm. interosaal kan men onder!Jcheid maken 
tussen de plqntaire en de dorsale interosaei. 
Het zijn de diepst liggende spieren in de voet. 
(vierde l:Jatz) 

De dorsale interosset 0ntspringen tweekoppig aan de ziJ

kanten van naast elkaar. liggende ossa metatarsL 

Ze abduceren -ten opzichte van de tweede teen .. 
De plantaire in.teroesel ontspringen aan. de medtale 

r.!lnden van de os sa metatarsi [I I, IV en V. Ze l.nsereren 

l:lan de bijbehor~nde gron.dphalangen. H1m werK: .i n.g: 

~ddtlC tie ten opzichte van de tweede teen. 

1Vu. zullen enkele spieren ter sprake komen,die zorgen 

voor de bewegingen van de voet.ze llggen bijna 
geheel b1üten de voet zelf~Slechts hun tlitlopers, 

de pezen,dringen door tot in de voet. 

~r ~ijn in wezen slechts twee apieren,die een belang

ri ,jke rol spelen bij supinatie van de voet, de 

mtlsc~ll :t:::3 tibiali.s posterlor en de m. tibialis anterior. 
De eer-~te is een flexor,iie ·tweede wortit gerekend tot 

de Ierach ti.17ate Bxtensoren va.n de voorvoet. 

Voor pronatie V'~n de voet zijn vooral verantwoordelijk. 

le muscul'lS peroneatlS long1.1.s en brevis. 
V1.n deze e-1 oog enl\'ele belangrijke spieren zal 

~ier een korte beschrijving gegeven worden. 
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muscultla tibialis anterior ( extenaor) 
--------------------------
Deze spier ontspringt aan de laterale zijde van 
de tlbia.De spiervezels heohten rechtstreeks aan 

het bot.Van voren gezien gaat de spier in een krachtige 

brede pees over. 
insertie:het mediale en plantaire oppervlak van 

caueii'orme I en het os meta-tarsi I. 

actie:dorsdflexie en supinatie. 

s&.~parior pert~neAI 
YetinOl c ~I lAm 

f Lgu.ur 14. 

--t''r---- .SiApe,.ior ~Kienso.
re~in~ etAIIA'YI 

inferior e.-.!ensor 
l'"l!l:ii'!OI.C: "'1'-t'"-

D . l. t +- -'1 f 1 • . t 1 . eze s;n er 1g ,.assen .,...e ... exor cJ.. "P .orum .ongtlS 

en de flexor hall.::teis longcts (beide teenbuigers). 
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Ze ontspringt aan de dorsale zijde van de tibia, 
de membrana in terosaea en d.e aangrenzende delen 
van de fib ;ll a. 

i.nsertie :a'·Hl de onderzijde van het navic,llare, 
c; cmeiforme I en I I en de bases van de ossa 

metatarsi II,III en IV. 
aotie:de insertie aan de onderzijde van de voet wijst 

reeds op plantarflexie.Het verl.oop van de pees 
langs de tibiale zijde van de voet duidt op 
su.pina tie. 

......,.llr----- OOP':Sf'l"'llllg 

.sol•r.~s fibtAif11ris 

'~1'9----·- f'lexo.,. ).,~1/uci:s 
tiekor 
clJ~itorrAm lon~~.ts 

/on~KS 

figuur 15. 
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Dit is de spier,die de karakteristieke vorm geeft 
aan de acht~rzijde van het onderbeen (zie tig~~r 14). 
ze ontspringt met twee koppen aan de condyli 
femoria. 
ia.sertie:aan de achterzijde van de calcanells(Achillespeea) 

actie:de insertie aan de calcane~a maakt plantar!lexie 
mogel i ,jk. 

Door zijn oorsprong aan de femur speelt de M. 
gastr·:>cnemilla ui teraard ook een belangrijke :r.ol 

bij de knieflexie. 

·.ve hebben hler te makHn met een spier,die in ver
hollding tot zijn af'metingen zeer krachtig is. 

Je oorsprong 1 igt aan de laterale zijde v·an de tibia. 

Tn figllllr l !) is dit ·i1lidelijk zich tl)a::ir. 

insertie:aan de lateral.e zijden van c11neiforme I 

en het proximale einde van het os metatarsi I. 
actie:pron3tie;geen rol v~n betekenis speelt de 

spier bi,j plantarflexie. 

TJeze sp.i.ei' ·.)ndel'."'steu.nt dt~ werking van de voorgaande 
apier.Ze ont:-:Jpringt eveneens aan de laterale zijde 
vsn de ti~i1 ma~r lager. 
:nsertie:a~n het proximale ~!teinde van het os 

met. 3. t;::;r~i V. 

:,~tie:pronatie. 
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gewrichtsassen in de voet 

Wanneer we de uewegingen van de tenen btli ten beschollwing 

.laten,ku.nnen er drie assen aangegeven worden,die de 

belangrijkste bewegingen van de voet beheersen. 

de as van de articllltls talocrllralis -----------------------------------
Deze as loopt dwars door de talllS in de transversale 

richting van de voet.Plantarflexie en dorsifle.xie 

komen in het talocrurale gewricht tot stand.Bij plantar

flexie wordt de taluskop minder vast ingeklemd,waardoor 

bovendien kleine zijdelingse bewegingen van de voet nog 

mogelijk zijn.De as van de articulus talocrllralis staat 

fig.16 Dorsiflexie en 
plantarflexie 

de voet een grote mate van 
bewegingsvri ,jheid toe.B ij 
kinderen kan de buigingahoek 
ongeveer 80 graden bedragen. 
Dit laatste gegeven is overig

ens sterk leeftijdsafhankeLijk. 

Na de geboorte neemt de be
wegingsvrijheid van de voet 

• continu af .Onderzoekingen van 
10 

Hllbscher en Bralls hebben 
aangetoond,dat de bewegings
vrijheid van plantair naar 

dorsaal op 70-jarige leeftijd 

nog slechts de helft :is van 

die na de geboorte. 
De bewegingsvrijheid van mediaal naar lateraal (abductie 
en adductie) neemt nog sterker met het voortschrijden 

der jaren af: op 70-jarige leeftijd nog slechts 30% van 
de bewegingshoek vlal<: na de geboorte. 

de as van de articllllls talotarsalis -----------------------------------
Een schuin verlopende as: ze loopt van mediaal hoven 
naar l1:1teraal beneden. 
De reeds genoemde relatie tllssen adductie en supinatie 
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enerzijds,en abductie en pronatie anderzijds kan toe

geschreven worden aan de schlline richting van deze 

as.Bewegingen rond de as komen tot stand in de articllllls 

talocalcaneonaviclllaris,een samengesteld gewricht , 

bestaande uit voorste en achterste spronggewricht. 

Uiteraard brengt deze samenstelling met zich mee,dat 
dit gewricht de beweeglijkheid mist,die zo kenmerkend 

is voor het talocrurale gewricht. 

H. lib. brtv i' 
Cpti"'rt••""s) 

H. ti'· lo"'"'s 
{~r.r"•e14S) 

M.f'ICf. oh'!). (ol'l~· 

H. ·fïb. ier~i'-U 

M. tltkol'. 11.11. lo~. 

a.----- M. tloor. oli~. Ion~. 

H. ! i~l« lis post. 
As vQn J.c Art. 

tGIICJc I"M r"'llh S 
M. ti~i.dl s ""'i. 

1'1. twtensor 
h-11. IO"~I4S 

A, V4n c:Ae. Art 
t~lotcxr.sca\is 

fig.17 De drie bewegingsassen.De inserties 
der spieren zijn aangegeven door ge
arceerde vakjes,waarvan het oppervlak 
evenredig is met de kracht,door de be
treffende spier llitgeoefend. 
(volgens Lanz en Wachsm11th) 

Zoals we gezien hebben,is de M. tibialis posterior 
vuor supinatie en addtlctie verantwoordelijk. 
Het is dan ook niet verwonderlijk,dat dit de spier 

is met verreweg de ,~;rootste werkarm ten opzichte van 

de talocr~.trale as ( zie figuur 17 ). 

De M. perunaeQS longus,die aan de andere zijde van de 

as insereert,heeft ongeveer dezelfde werkarm. 
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Deze spier is het die voor pronatie van de voet zorgt. 
Wanmer we verder de ligging van de insertie van de 

M. tibialis posterlor nog eens bezien ten opzichte 
van de artic~l~s talocr~ralis,dan is het duidelijk, 

dat deze spier naast s~pinatie ook plantarflexie van 

de voet bewerkstelligt. 

de as van de articul~s intertarseus 

Deze as heeft een verloop in de longitudinale richting 

van de voet.Voor de bewegingen rond deze as komen 
slechts twee gewrichten in aanmerking: het gewricht 

van Chopart en dat van Lisfranc. 
Van het gewricht van Lisfranc is nauwelijks enige be

weeglijkheid te verwachten;aan de hand van figuu.r 5 
is immers gemakkelijk na te gaan,dat er niet minder 

dan negen beenstu.kken aan dit gewricht grenzen, te 

weten de vijf ossa metatarsi,de cuneiforme I,II eniii, 

en het cu.boid. 
Voor het gewricht van Chopart geldt hetzelfde in 

mindere mate.Ook aan dit gewricht grenzen meerdere 

beenstukken,hetgeen de beweeglijkheid van het gewricht 

natuurlijk niet ten goede komt. 

Bewegingen rond de drie eerroemde assen spelen zich 

bijvoorbeeld af bij het bewegingscamplex van de voet 

tijdens het lopen. 
Het zal duidelijk zijn,dat,bij het afwikkelen van 

de voet,beweging van de voet,of zo men wil van het 

been,rond de talocrurale as plaatsvindt.Maar tegelijker

ti ,id wordt het lichaarn~1zwaartepunt boven de andere 

voet gelegd.De projectie van het zwaartepunt op de 

vloer is dus tijdens het lopen een zigzaglijn.De 

hiermee gepaard eaande zijdelingse beweging vindt 

plaats om de intertarsale as.Tenslotte vindt beweging 

rond de talocrurale as plaats vlak voor het kontakt 
van de voet met de grond.De voet wordt namelijk in het 

algemeen een weinig naar buiten gedraaid neergezet. 

Overigens verdwijnt dit verschijnsel bij hard lopen. 
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de drie krachtoverdrachtsrnechanisrnen in de voet 

Het is onmogelijk om met behulp van ~~n mechanisme het 
gehele complex van krachtoverdrachtsrnechanisrnen in de 
voet te beschrijven.In de voet hebben we te rnaken met 
meerdere krachtoverdrachtsrnechanisrnen,die elk op hun 
rnanier ertoe bijdragen,dat het lichaamsgewicht bij staan 
en lopen optimaal wordt doorgegeven naar de grond. 

Ze ondersteunen elkaar en vullen elkaar in funktie aan. 
Deze systemen zijn: 

(1) de boog 
(2) het gewelf 
(3) het spiermechanisme 

de boog het gewelf 

het spiermechanisme 

, 

figuur 18 . krachtoverdrachtsmechanismen 

hen kan de welving van de voet in de lengterichting op
vatten als een bundel van naast elkaar liggende bogen, 

die elk vanuit de ossa metatarsi in de calca.neus bij 
elkaar komen.Samen vormen deze vij:f bogen de voetboog .. 
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Uit onderzoekingen aan autopsy specimina is komen vast te 

staan,dat het voetskelet,waarvan de botjes nog slechts 
aaneengehouden worden door de ligamenten,nog voldoende 
stevigheid bezit om het lichaamsgewicht te kunnen dragen. 
Het is dus niet zo verwonderlijk,dat het uit losse delen 
opgebouwde voetskelet vergeleken kan worden met een 
stugge,~~n massief geheel vormende,boog. 

Onder belasting zal iedere boog,dus ook de voetboog, 

enigszins doorzakken.Hiervoor zijn drie krachten verant

woordelijk:het lichaamsgewicht en verder de grondreacties 
op bal en hiel van de voet. 

figuur 19 • Voetskelet belast en onbelast 
(gestippeld) 

Het doorzakken van de boog :;aat cepaard met het optreden 
van trekspannincen in de onderlaag en drukspanningen 
in de bovenlaag. 
Vandaar ook dat de plantaire zijde van de voet ruim
schoots voorzien is van ligamenten;ze hebben tot taak 
aan de trekspanningen over de geNrichten weerstand te 
bieden. 

Een &~ewelf bestaat uit in boogvorm gestapelde losse 
blokken.Deze wijze van konstruktie brengt met zich mee, 

dat or..der belasting J.:rachten met vrij grote horizontale 
komponenten aan de ondergrond doorgegeven \•lorden. 
Ontbreekt een voor~iening om deze horizontaal werkende 
krachten op te vangen dan zal het gewelf reeds onder 

zijn eigen gewicht bezwijken. 
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J J 

fig. 20 r;ewe lf bezwijkt. fig.21 met hor.reactie 

Het uitelkaar schuiven der beide stuttende blokken 
kunnen we verhinderen door ervoor te zorgen,dat de onder
grond voldoende zijwaartse steun verschaft.De benodigde 
reactiekracht wordt in dit geval door de ondergrond zelf 

e;eleverd. 
Een geheel andere rnoe;elijkheid is het verbinden van de 
beide stuttende blokken.Zo kunnen door een pees,gespannen 
tussen de beide gewelfuiteinden,de benodigde extra 

geleverd worden. 

t 

Dit laatste is ook het e;e
val bij de voet.In dit 
geval wordt de verbinding 

aan de onderzijde van het 
voetgewelf gevormd door de 

plantaire pezen. 
Door dorsiflexie van de 

f fig. 22 verbinding tenen worden deze pezen 
aangetrokken,waardoor het voetgewelf geheven wordtc 

figuur 23. dorsiflexie van de tenen spant de 
plant ar aponeurosis. Het ~eï.ll!elf wordt 
hoger. 
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Het doorzakken vàn het voetskelet is niet alleen af
hankelijk van de belasting op de talus.Met name de plaats 
van het lichaamszwaartepunt ten opzichte van de talo
erurale as is bepalend voor de grootte der trekspanningen 
in de plantaire pezen. 

figuur 24. 

Op de bal van de voet \verken slechts de vanuit de talus 
doorgegeven kracht afkomstig van het lichaamsgewicht, 

de normaalkracht_( Fnm) en de peeskracht ( Fpm) • 
We kunnen derhalve schrijven: 

Fnm 
Fpm = tan ~ 

Verder geldt: Fnm • L = G.l (zie fig.24), 

zodat de peeskracht wordt: 

F = pm 
G 1 
tan~ • L 

We zien,dat er geen sprake hoeft te zijn van doorzakking 
van het voetskelet, wanneer het Z\vaartepunt boven de hiel 
ligt ( 1=0 ). 
tan~ is voor elk individu verschillend,maar is volgens 

H i c k s gemiddeld ongeveer 0.56 • 
Dit betekent,dat de kracht in de plantaire pees bij het 
staan op de voorvoet ongeveer t\veemaal het lichaams
gewicht bedraagt. Vanzelfsprekend geldt dit alleen, vJanneer 
de hiel zich op dezelfde hoogte als de bal van de voe~ 
bevi.ndt,zoals bijvoorbeeld bij traplopen. 
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Bij een 25 cm. lange voet ligt de talocrurale as 
ongeveer 6 cm. v66r de achterzijde van de calcaneus. 
Valt het lichaamszwaartepunt dusprecies boven het 
talocrurale gewricht dan is de peesspanning ongeveer 
tweevijfde van het lichaamsgewicht. 

Van belang voor de positie van het massazwaartepunt 
is de \verking der anterior en posterior spieren. 
Zo is het de triceps surae vooral,die het mogelijk 
maakt het lichaamsgewicht helemaal op de metatarsale 
kopjes te verleggen.De peesspanning is dan maximaal 
en dus ook de doorzakking van het voetskelet. 
In het algemeen gaat de werking der dorsiflectoren van 
de voet vergezeld van doorzakking,terwijl de spieren 
voor plantarflexie deze doorzakking juist tegengaan. 

In dit verband moeten ook de spieren aan de plantaire 
voetzijde genoemd worden.Hun werking gaat meestal 
direct met heffing van het voetgewelf gepaard. 
Ze hebben een niet onbelangrijk aandeel in het tot 
stand brengen van de benodigde "boogspanning". 
J o n e s schrijft,dat slechts 15 tot 20 procent van 
de boogspanning door dabeenspieren geleverd wordt. 
De rest is afkomstig van de plantaire ligamenten,de 
plantar apeneurosis en de korte plantaire spieren. 

De drie genoemde krachtoverdrachtsmechanismen in de 
voet dragen elk op hun manier ertoe bij,dat de voet 
niet onder het lichaamsgewicht bezwijkt.Hoe groot 
het aandeel van ieder mechanisme hierin is,is moeilijk 
exact aan te geven.Wanneer de hièl van de voet zich 
gaat yerheffen om op de tenen te gaan staan,zullen 
eerst de boog en vooral het spiermechanis:1e een be
langrijke rol spelen.Wanneer echter door dorsiflexie vo.n 
~.·1e tenen de plantaire pezen aangetrokken ivorden,komt het 
gewelfmechanisme in actie.Tenslotte zal,wanneer men 
helemaal op de tenen staat,het gewelf•mechanisme de 
gehele last dragen;de ligamenten van het boogmechanisme 

zijn dan volledig ontlast. 
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een theoretisch model voor de krachtverhoudingen 
in de voet 

In dit hoofdstuk zullen we nagaan hoe er een relatie 
gelegd kan worden tussen de uitwendige krachten op de 
voet en de inwendige krachten,zoals de door de beenstuk
ken doorgegeven krachten,de spierkrachten en de krachten 
in de ligamenten. 
Onder de uitwendige krachten zullen we de reactie
krachten van de ondergrond en het lichaamsgewicht,dat 
via de talus op de voet overgebracht wordt,verstaan. 
De voetdrukverdelingsmeter kan ons alle informatie over 
de grootte der reactiekrachten van de ondergrond ver
schaffen. 
Laten wij bijvoorbeeld de krachten beschouwen,die werken 

figuur 25. 

op ~~n der botjes van de 
metatarsus.De grootte van 
deze reactiekracht is bekend. 
Werkrichting van de via talus 
overgebrachte kracht volgt 
direct uit de anatomie van 
de voet.Hetzelfde geldt voor 
de vverkrichting van aan het 
kopje aangehechte pees of 
band. 
In de normale situatie wordt 

er geen moment op het botje uitgeoefend.De drie ~enoemde 
krachten (zie ook fig.25) gaan dus door ~~n punt; 
bovendien is hun vectorsom nul.We beschikken dus over 
voldoende gegevens om grootten van peeskracht en talus
kracht te bepalen. 

Het bepalen van de reactiekrachten op de gehele voet, 
met andere woorden de statische drukverdeling van de 
voet,kunnen we dus zien als een eerste aanzet om het 
gehele krachtenspel in de voet te ontsluieren. 
Immers de ~ehouden redenering voor een metatarsaal 
kopje geldt voor alle kopjes van de metatarsus. 



-bmv 27-

Verder is er ook in de talus krachtenevenwicht,zodat we 
ook de naar de calcaneus overgebrachte kracht kunnen 
bepalen. 

We zullen deze gedachtengang toepassen op een twee
dimensionaal model van de voet.Bierbij zijn de yolgende 
vereenvoudigende veronderstellingen gemaakt: 

1.Het bovenste aangrijppunt van de kuitspier (triceps 
surae) ligt zo hoog dat hakverhoging en bijgevolg een 
kanteling van de calcaneus nauwelijks invloed heeft 
op de werkrichting van de kuitspier.Hierbij zal ook 
de werkarm van de spier ten opzichte van het schar
nierpunt in de talus nauwelijks veranderen. 
Zowel werkarm als werkrichting worden in het model 
als konstante grootheden beschouwd. 

2.In het tweedimensionaal model wordt het eerste meta
tarsuskopje gekozen als aangrijppunt voor de grond
reacties op de metatarsus en de tenen.Bekend is dat 
dit kopje ook de grootste last draagt.Dat de reactie
krachten op de overige metatarsuskopjes een kleinere 
werkarm hebben ten opzichte van het scharnierpunt in 
de talus,wordt gecompenseerd door het feit,dat de 
krachten op de tenen,die een grotere werkarm hebben, 
ook in de totaalkracht op het eerste kopje zijn 
opgenomen. 
In dit verband kan erop gewezen worden,dat uitgaande 
van een voetdrukverdeling op twee manieren de positie 
van het lichaamszwaartepunt in de lengterichting van 
de voet berekend werda 
eerst uitgaande van de volledig gedetailleerde druk
verdeling,daarna van twee somkrachten geconcentreerd 
onder het eerste metatarsaal kopje en de tuber cal
canei.In beide gevallen werd dezelfde zwaartepunts
positie Gevonden. 
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3.De afstand metatarsuskopje I - calcaneus blijft kon
stant bij hakverhoging. 
In werkelijkheid zal door dorsiflexie van de tenen 
de plantar apeneurosis bij hakverhoging gespannen 
worden,het voetgewelf wordt hierbij geheven. 
Nauwkeurige metingen van S c h w a r t z en 
H e a t h hebben aangetoond,dat de verkorting van de 
genoemde afstand bij een hielhoogte van 7 cm. ongeveer 
twee procent bedraagt. 

4.0p de taluskop werkt het halve lichaamsgewicht. 
In feite wordt de talus belast met het halve lichaams
gewicht verminderd met het gewicht van een voet. 

Het aandeel van elke voet in het 
totale lichaamsgewicht bedraagt 
1.3 tot 1.7 procent. 
( W i 1 1 i a m s ) 

5.De werking der dorsale spieren wordt ve~1aarloosd. 
Deze spieren ,waarvan de musculus tibialis anterior 
de belangrijkste is,spelen weliswaar een rol in het 
evenwichtsmechanisme,hun aandeel hierin is echter veel 
geringer dan dat van de triceps surae (musculus gas
trocnemius). 
De dorsale spieren komen in actie,wanneer men op de 
hiel gaat staan.Men zal konstateren,dat dit veel min
der eenvoudig is dan het staan op de voorvoet. 

Lijst van 3ebruikte symbolen: 

Fxy Kracht. 
de eerste index ceeft aan met welk soort kracht we 

te maken hebben (n=normaalkracht;p=pees/ 
bandkracht;o=via de talus op een been
stuk overgebrachte kracht;k=door kuit op 
calcaneus uitgeoefende kracht.) 

de tweede index geeft aan op welk beenstuk de kracht 
werkt (m=metatarsaal botje;c=calcaneus; 
t=talus.) 
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een eventueel toegevoegde derde index 1 of 2 
geeft aan,dat we met de komponent in de 
e1 respectievelijk e2-richting te maken 
hebben. 

A scharnierpunt in de talus 
B rotatiemiddelpunt in meta

tarsaal kopje (zie fig.) 
C aangrijppunt van de normaal

kracht op de calcaneus 
~ hoek die de werkrichting 

van de triceps surae met 
de e2-as maakt. 

~ hoek (ABC) 
y hoek (ACB) figuur 26. 
~ hoek van BC met de e1-as 
c afstand tussen massazwaartepuntsvlak en scharnier

punt A. 
G halve lichaamsgewicht. 
w werkarm van de kuitspier t.o.v. scharnierpunt A 

Het krachtenevenwicht van de metatarsus geeft ons nu 
de volgende vergelijkingen: 

= 0 •• ( 1) 

•• (2) 

waarbij: 

Fpm2 = Fpm1 • tan( 6 ) •• (3) 

•• (4) 

Bij het normale staan is er momentenevenwicht van het 
lichaam ten opzichte van elk willekeurig punt. 
We beschouwen nu de op het lichaam werkende momenten 
ten opzichte van de talocrurale as door A en nemen 
hierbij de rechtsdraaiende momenten positief. 
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het moment van het lichaamsgewicht is: -G.c kg.cm 
dat van de normaalkracht op de voorvoet: Fnm2 .AB.cos(~+Ó) 
dat van de normaalkracht op de calcaneus:Fn02 .AC.cos(y-Ó) 

Er is momentenevenwicht: 

waarbij bovendien geldt: 

F 2 + Fnc2 - G = 0 nm •• (6) 

Wanneer we de op de voet werkende krachten beschouwen, 
dan is er ook hier momentenevenwicht ten opzichte van 
de talocrurale as. 
Het lichaamsgewicht grijpt aan in A en oefent in dit 
geval dus Geen moment uit.In de beschouwing moet nu 
wel de werking van de triceps surae betrokken worden. 
De op de voet uitgeoefende momenten t.o.v. A zijn: 

moment normaalkracht voorvoet . Fnm2 .AB.cos(f+b) . 
moment normaalkracht calcaneus: -F nc2 .AC. cos( y- b) 
moment triceps surae -Fkc .w 

Er is evenwicht: 

Met vergelijking (5) is dit te vereenvoudir;en tot: 

G.c - Fkc2 • w/cos(«) = 0 •• (?) 

Verder is: 

•• (8) 

Evenwicht van de calcaneus geeft: 

•• (9) 
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en: •• (10) 

Ook voor de talus is er krachtenevenwicht.Behalve het 
halve lichaamsgewicht drukt op de taluskop ook de reactie
kracht van de triceps surae.Deze kracht is gelijk en 
tegengesteld gericht aan de kracht,die deze spier op 
de calcaneus uitoefent.We krijgen: 

•• (.~ 1) 

- G - F1 2 - F 2 - F 2 = 0 cc om oe •• (12) 

Zonder twijfel zijn de plantaire peeskrachten op 
metatarsus en calcaneus gelijk en tegengesteld gericht. 
Dit gegeven voegt echter geen nieuwe vergelijking toe 
aan het verkregen stelsel vergelijkingen. 
De vergelijking Fpm + Fpc = 0 zit al impliciet in 
het stelsel opgesloten. 

In de vergelijkingen komen acht grootheden voor die 
voor elk persoon meetbare,vastliggende grootheden zijn, 
Verder is er êên grootheid die de stand van de voet 
bepaalt (delta) • 
De overige dertien grootheden zijn onbekend.Is echter 
één van deze grootheden bekend,dan is het hele stelsel 
oplosbaar. 
Hiertoe is een computerprogramma opgesteld;met dit 
programma wordt voor een groot aantal standen van de voet 
(delta's) bij een gegeven grondreactie op de calcaneus 
het stelsel opgelost.(voor programmatekst:zie appendix) 
Bovendien wordt de grondreactie op de calcaneus 
gevarieerd van nul kilogram tot het halve lichaamsgewicht. 
Wanneer deze grondreactie het halve lichaamsgewicht 
nadert ,gaat het model overigens af,>lijken van de werkelijk
heid;de werking van de dorsale spieren mag dan niet meer 
worden verwaarloosd;in het model manifesteert zich dit 
in het optreden van een negatieve kracht Fkc2 • 
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De voor de berekening door de computer benodigde invoer
gegevens,zijn voor het grootste deel gemeten aan 
röntgenopnamen. 
Voor de hier behandelde resultaten hadden deze in te 
voeren grootheden de volgende waarden: 

AB = 16.3 cm. 
BC = 17.5 cm. 
AC = 8.3 em. 
alfa = 0.122 radialen 
bet a = 0.489 radialen 
gamma= 1.222 radialen 
werkarm van de pees triceps surae t.o.v.A: 4 cm. 
halve lichaamsgewicht:33 kg. 

beschrijving van enkele resultaten 

GRAFIEK I 
voet op vlakke ondergrond 

kracht van de 
triceps sur 

---. grondreactie op voorvoet (kg) .. . .. 
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Grafiek I laat zien,dat,wanneer het lichaamsgewicht 
naar voren verplaatst wordt en aldus de voorvoet 
zwaarder belast wordt,vooral de door de triceps surae 
geleverde kracht snel toeneemt.Ook de door de plantaire 
pezen uitgeoefende kracht neemt toe,zij het minder snel. 

~-
iOO 

8o 

plantaire 
pezen 

&o 

f kg. 
1.10 

30 verheffing ___. 
4 t 3 'f r 

Grafiek II 
(calcaneus onbelast 

v/d calcaneus 
1 8 •• .(f (I 

In de normale houding ligt het lichaamszwaartepunt 
precies boven de talocrurale as.De verhouding der reac
tiekrachten op hiel en bal bedraagt dan bij benadering 
3 : 1 .Een dergelijke verhouding zou overigens met 
een voetdrukverdelingsmeter zeer nauwkeurig bepaald 
kunnen worden. 
Wordt het hele lichaamsgewicht naar de bal van de voet 
verplaatst,dan brengt dit een verviervoudiging van 
de peeskracht met zich mee.Er wordt een.waarde bereikt 
die overeenkomt met het lichaamsgewicht. 
In dit geval oefent de triceps surae een kracht uit, 
die zelfs twaalf maal zo groot is als die bij het nor
male sta.an;deze kracht komt dan overeen met twee maal 
het lichaamsgewicht. 
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Wordt het lichaamsgewicht op de bal van de voet gelegd 
om meteen hierna op de tenen te gaan staan,dan zullen 
de banden en spieren aanzienlijk ontlast worden door 
het heffen van de calcaneus.In grafiek II is dit weer
gegeven. 

Daar de computer voor een groot aantal belastinga
situaties het krachtenspel in de voet berekent,biedt 
de verkregen output talrijke beschouwingsmogelijkheden. 
Zo is het ook interessant om het verloop van de belasting 
op de voorvoet na te gaan ,wanneer de hiel door ver
schillend hoge hakken ondersteund wordt. 

Grafiek III 

• l(kg) 
belasting 
voorvoet 

1 ~ hakhoogte (cm.) 

4 t ~ ~ ' ~ 11 

We nemen hierbij aan,dat het lichaamszwaartepunt ten 
opzichte van de talocrurale as vast gefixeerd blijft. 
Het verband tussen hakhoogte en voorvoetbelasting is 
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dan een lineair verlopende curve (grafiek III). 
De door S c h w a r z geconstateerde toename van 
de belasting van de voorvoet evenredig met het kwadraat 
van de hakhoogte,zou dus een verschuiving van het 
massazwaartepunt ten opzichte van de talocrurale as 
met zich mee moeten brengen. 

Het is trouwens onmogelijk een theoretisch model te 

creëren,dat bij een bepaalde stand van de voet direct 
uitsluitsel over plaats van massazwaartepunt of 
bijvoorbeeld de hielbelasting kan verschaffen. 
Hierbij spelen immers vele moeilijk te beschrijven
factoren een rol.Het evenwichtsmechanisme zal na elke 
hakverhoging een stand zoeken,die individueel sterk 
kan verschillen. 
De ingenomen houding kan varieren van de militaire 
houding tot de gemakkelijke houding.In het eerste 
geval ligt het zwaartepunt enkele centimeters v66r 
de talocrurale as,in het tweede geval vlak erachter. 

Slechts onderzoek,waarin de drukverdeling van de voet 
betrokken wordt,kan aan het licht brengen aan welke 
stand en aan welk belastingspatroon van de voet 
door het lichaam onder verschillende omstandigheden 
de voorkeur gegeven wordt. 
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In het historisch overzicht hebben we reeds kennis ge
maakt met enkele van de meest bekende voetdrukmeters. 
In één opzicht schieten deze voetdrukverdelingsmeters 
te kort.Geen enkele levert rechtstreekse getalinfor
matie over het te onderzoeken drukpatroon. 
Enkele van de beschreven methoden lenen zich er w~l 
toe. de verkregen informatie via een omweg te kwan
tificeren.Aan het verkrijgen van deze kwantitatieve 
gegevens gaat dan echter een langdurig en moeilijk te 
mechaniseren arbeidsproces vooraf. 

De veel gebruikte methode van Pliquett en Helm geeft 
de drukverdeling van de voet in de vorm van een inten
siteitsverdeling.IvJen zou deze intensiteitsverdeling 
met behulp van foto-elektrische cellen in bijzonder 
makkelijk te kwantificeren elektrische spanningen om 
kunnen zetten.Ongetwijfeld zal de meetnauwke~ighéid 
hieronder te lijden hebben,het uiteindelijke resultaat 
is immers via een omweg verkregen. 

Het ':jal duidelijk zijn, dat een meetmethode, waarbij 
druk rechtstreeks in een elektrische spanning om
gezet zou kunnen worden,de voorkeur verdient. 

Deze vaststelling brengt met zich mee,dat het merendeel 
van de fysische en chemische effecten van druk niet 
in aanmerking komen om in een drukopnemend tableau 
opgenomen te worden.Voorbeelden van bedoelde effecten 
van druk zijn bijvoorbeeld: 

volume-effecten van druk,compressie van gas, 
vloeistof,enz. 

faseveranderingen 

verandering van geluidsnelheid in vloeistoffen 
verandering van viscositeit, '\ neemt toe met p. 
dielektrische effecten,veranderine; van brekingsindex 

onder invloed van druk. 
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verandering van absorbtiespectrum 
fysische overgangen onder invloed van druk 
bijvoorbeeld zwart HgS -+ rood HgS 
elektrische geleiding van elektrolytische vloei
stoffen. À kan varieren van 220 ~1 cm2mol-1 tot 130 

bij drukken van 1 tot 12 atm.(NH4Cl en KCl) 
elektrische geleiding van vaste stoffen (]"' = <r0 e -A~ 

De meeste van de genoemde verschijnselen vinden slechts 
in een beperkt drukgebied plaats;een gebied dat de bij 
de voet optredende drukkrachten in het algemeen niet 
bevat. 
Uiteraard dient de te gebruiken drukopnemer wel aan deze 
eis te voldoen. 

1. nauwkeurigheidseis:de fout in de gemeten kracht per 
drukopnemer mag ten hoogste 50 gram bedragen;voor 
de zwaarder belaste opnemers ten hoogste 5% van 
de werkelijke kracht. 

2. Het door elke drukopnemer gedragen voetoppervlak 
dient voldoende klein te zijn om later een redelijke 
indicatie van de drukverdeling te verkrijgen. 

3. De drukopnemers moeten een meetbereik van 0 tot 
1.5 kg/cm2 hebben.De hier gegeven maximale waarde 
is gebaseerd op eerder verkregen drukverdelingen. 

4. Elke drukopnemer·zal,wanneer er een kracht op werkt, 
enigzins ingedrukt worden. 
Is deze indrukking groot,dan zou in het uiterste 
geval het lichaamsgewicht zich over de gehele voet 
kunnen verdelen;het druktableau neemt dan immers 
de vorm van de voetzool aan. 
Door de vrij grote welvingen aan de onderzijde van 
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de voet zouden dan de zwaar belaste delen,zoals 
bijvoorbeeld de onderzijde van de calcaneus, ruim 
een centimeter wegzakken. 
We eisen derhalve,dat bij de betrekk•lijk hoge druk 

van 1 kg/cm2 de indrukking maximaal 1.5 mm. be
draagt. 
Door het oppervlak van een voetafdruk te meten 
is makkelijk na te gaan,dat de gemiddelde druk op 
de voetzool ongeveer 200 gram/cm2 bedraagt; 
bijgevolg zal de gemiddelde indrukking per druk
opnemer minder dan 0.3 mm. bedragen. 

5. Het verband tussen de druk en het door à.e drukopnemer 
afgegeven signaal moet lineair zijn. 
De afwijking van de lineariteit mag binnen het meet
bereik hooguit 3 % bedragen. 

6. In verband met het benodigde grote aantal drukopnemers 
dienen de kosten per drukopnemer zo gering mogelijk 
te zijn.(materiaal en fabricagekosten) 
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alternatieve oplossingen met betrekking tot kracht
opnemers. 

miniatuur 
drukop
nemer met 
brugschakel-

ing 

piëzo
elektrische 
kristallen 

... 
..... 

• OUT ... 
leverbaar o.a • 
door Kulite Semi
conductor. 
Prijs:zeer hoog 
. ong. # 300 p.st. 

,, 
~------------;-----------------------------~elektronische 

variabele 
capaciteit 

nozzle-veer 
combinatie 

rekstrookjes 
veer-com
binatie 

lineaire 
different. 
trafo-veer 
combinatie 

c =t= 
VV1d 

elastisch 
diëlek
tricum 

.e, é..,. 0 
d 

verwerking voor 
veel kanalen 
kostbaar • 
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Bij de laatste drie genoemde meetprincipes wordt een veer 
onder invloed van de kracht ingedrukt,waarbij het er dus 
op aan komt de indrukking zo nauwkeurig mogelijk te 
meten.Hoe nauwkeuriger deze indrukking gemeten kan wor
den,.des te kleiner kan de veerkonstante van de betref
fende veer gekozen worden. 
Kleine verplaatsingen nu kunnen zeer nauwkeurig gemeten 
worden met behulp van lineaire differentiaal trans
formatoren. 
De elektrische spanning,door deze transformatoren afge
geven,is dan een maat voor de indrukking van de veer 
en dus tevens voor de kracht op de opnemer. 

Met het oog op de voorafgaande beschouwingen werd ge
kozen voor een meetprincipe,waarbij elke drukopnemer 
bestaat uit een drukopnemend vlakje,een veer en een 
lineaire differentiaal transformator. 

De voetdrukverdelingsmeter kan men zich nu opgebouwd 
denken uit: 

1. de drukopnemers; 
2. het verwerkend gedeelte,waart,oe het registratie

proces behoort. 

Het verwerkend gedeelte en de lineaire differentiaal 
transformator komen in de volgende hoofdstukken ter 
sprake. 

Het meettableau van de voetdrukverdelingsmeter is ver
deeld in 250 meetvlwcjes,geplaatst in tien rijen van 
elk vijfentwintig vlakjes. 
De bovenzijde van elk vlakje is een vierkant:14x14 mm. 
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~------------~~deklijst 

tztinJ:tÈi~~~~~8~q.._--af deltplaat· · 

bovenpte 
houde:t:plaat 

kunststof: 
kernhouder 

t.:EfH--~- celeren
spGel 

onder 
plaat 

staal.;.. 

profiel 



-ont 7-

Het hele meettableau is dus ongeveer 14 cm. breed en 

35 cm. lang. 
Meetvlakje en staafje vormen één geheel (zie pag.6). 
Voor de onderlinge afstand van de hartlijnen der staaf
jes werd 14.14 mm. gekozen.Rekening houdend met de 
toleranties in de lengten der meetvlakjes hebben deze 
nu voldoende speling onderling.Tevens is het bestreken 
voetoppervlak per meetvlakje dan bij benadering 2 cm2 • 

De axiale wrijving der staafjes is gering,ze bevinden 
zich slechts op twee punten in glijdend kontact met 
de houderplaten. 
Verder zijn de staafjes opgeboord en bovenin voorzien 
van schroefdraad.Dit maakt het mogelijk de kunststof 
kernhouder verder of minder ver in het staafje te 
draaien,waardoor eventuele lengteverschillen in bijvoor
beeld houder of veer gecompenseerd kunnen worden. 
Alle differentiaal transformatoren kunnen op deze 
manier exact op nul afgeregeld worden. 

Wanneer een buitengewoon hoge kracht op een meetvlru<je 
~;~Jerkt, wordt de veer helemaal ingedrukt en het staaf je 
met kracht op de middelste houderplaat gedrukt. 
Hierbij zou de maximale oppervlakte-druk der staafjes 
overschreden kunnen worden.Een berekening leert ons 
dat dit niet het geval is,immers bij een overbelasting 
van 10 kg. : 

- p 10 2 "'n =y =Et )t_n, )/' 100 kg/cm « 
'1(0.8 'I lo,? 

atoelaatbaar = 800 kg/cm2 (staal) 

de drukveren ------------
Om aan de reeds eerder ~estelde eis : maximale indruk
king 1.5 mrn. bij een druk van 1 kg./cm2 te voldoen 

moet de veerkonstante der veren 0.75 mm/kgf zijn 

( .:!: 5% ) • 
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De veren zijn vervaardigd door de Hengeloscha Veren
fabriek Bakker N.V. 
Verdere gegevens: 

300 stuks drukveren uit roestvast veren
staal van 1.75 mm. 
diameter h.o.h. 10 ± 0.2 mm. 
lengte ongespannen 37 i 0.1 mm. 
7.8 werkzame windingen 
einden platgezet en vlakgeslepen 
bij twee kg. belasting:indruk.k:ing 1.5 mm (5S') 
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De lineaire differenliaal transformator 

Een lineaire differentiaal tranatoraa'\or is opgebod't 
u.it drie cilindrisch ge•ikkelde spoelen,tie in 

elkaars verlengde liggen.De middela'e spoel is de 
primaire spoel.De wisselspanning waarmee deze apoel 
gevoed wordt zal ge1nduoeerde wis•el8pan,ni~ea 
in de twee andere spoelen - de secWlclaire spoelen -
opwekken.De secundaire spoelen sijn Tolkomen iden~iek 
gewikkeld en symmetrisch geplaatst ten opsichte van 
de primaire spoel. 
Binnen de spoelen bevindt zich een ijzeren ken, 
die vrij bewegen kali ln. de richting van de hartlijn 
van het geheel. 

fi.g. 1 

Xanneer nu. het midden van de ijzeren kern samenvalt 
met het midden van de primaire spoel zullen de ge!n
duceerde wisselspanningen in de beide secundaire 

spoelen gelijk zijn. De u.i tgangsspanning van de trans
formator is dan nul,daar de secllndaire spoiilen H 
in serie geschakeld zijn dat hllll vers9hilspa.nning 
gemeten wordt.Een geringe verplaatsing van de kern zal 
de magnetisehe koppelingen tussen de primaire en 
de secundaire spoelen doen verschillen,waardoor aan 

de u.i tgang een versobilspaaaing g•eten wordt. 



•ldt 2-

De g .. etea Terschilspaaaiag is d~• afhankelijk Taft 

de positie van de tern.Hovendien aal bl1jk$a,dat een 
verplaatsing van het kernmateriaal over een. afstand 

.3 een verandering van de versohilapenning bewerk
stelligt evenredig aan deze afstand s. 
Van.daar de benaming lineaire differentiaal trans
for.fl1ator. 
Overigens dient hierbij aangatetent te worden,dat 

de genoemde lineariteit verdwijnt wanneer de k•r~· 
Yerplaatsing groot ia ten opzichte van de af11Mtingen 
der spoelen.Dit is direct duidelijk,wanneer men be
denkt dat de kern zich dan geheel of gedeelteliJk 

buiten de spoelen gaat bevinden. 
Verder is rond de drie spoelen vaa de transformator 
een ijzeren c:ilinder,de stator,aang~bracht;dit om 

de trafo's onderling af te schérmen,maar vooral 
zoals direct. zal blijken om de weg van het. magnetifthe 

veld door lucht te minimaliseren. 

Zonder extra voorzieningen zouden in deze sta"\or 
wervelstromen optreden.Deze wervelstromen,ook wel 
naar hun ontdekker Fouc aul tstromea genoemd • werken 
de oorzaak: van hlln oaiau•,h•t ma,netiache veld, 
tegen. 
Om nu de wervelstroomverliezen zoveel mogelijk te 

beperken werd de cilinder in de lengterichting 

doorge.zaagd.Een bijkomend voordeel is dat doer de 

ontstane gleu.f aan- en afvcerdraden van. de trana
formator weggeleid kunnen worden. 

S...nvattend kan gezegd worden dat ons in de 
lineaire differentiaal transformator een tli tstekend 

htllpmiddel geboden wordt.wanneer het erom gaat 
kleine verplaatsingen di.rect om te setten in 
elektrische apanningen.In de indt1strie en reaearh 
zi~n er talrijke toepassingen,vooral in hydraulische 
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:f'ig.2 enkele toepassingen -van differentiaal trafo's 

De n&l.lwkeu:righeid die met differentiaal transfor
matoren bereikt kan word~n maakt ze ook geschikt 
voor gebruik in analoge computers. 

Theoretische analyae. 

We zu.llen nu dieper ingaan op de theoretische achter
erond van de lineair~ differentiaal t~ansformator. 
Allereerst een overzicht van gebr~ikte symbolen, 
h~ betekenis en eenheden. 

IJ lengte van de kern m. 
r straal van de kern m. 

ri inwendige straal der spoel•n 11. 

ril 11itwendige s~raal der spoel .. •• 



• l~gte van de aeewndaire spoel .. 
p lengte van de priaaire spoel 
d onderlinge afstand der spoelen 
1 1 deel van de kern binnen 1• seo.apoel 
L2 deel van de kern binnen 2• see.apoel 
x verplaatsing van de kern van"i• a~poaitie 
I stroom door de pri~aire spoel 

NP aantal windingen primaire apo~ 

N
8 

aantal windingen seoudai:re $J>()tleu 

H magnetische veldsterkte 
B magnetische ind~ctie 

~0 magnetische perstabiliteit vaetaua 
~r relatieve permeabiliteit 
V verschilspanning 
E indllctiespanni.Ag 
f magnetische !ltU 
f frequentie van de voedinga_,. .. ,_, 

•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
AAP• 

A/a 
ftfla 

T.a/A 

Vol-t 
Vol i 
1:111 .z .... 

Zoals in figuur 2' weergegeven is,wor4en cilinder
coordinaten gebruikt om posities ea riobtiqen te 
karakteriseren. 

- • • -1-------

fig.2a !ig.2b 

We passen nu de stroomwet van Maxwell toe op 
kring 1 (zie fig~ur 2a).Dit geett: 
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' H8 ds 2 ) H21ds - J H•de 

stator kern 

-J Hrdr • lf
11

, I .. ( 1) 

.... 2 

De beide integraties over kern en sta,or zijn ver

waarloosbaar,de relatieve pe~eabiliteii van ijaer 
is immers ve$1 groter dan die van luoht. 
Ter vergelijking: 

voor lacht tto~r t:: p-0 • 41l.10-7 ta/A 

voor i jser ~o~r -/ ( -4 ) •45~tavA bij B • 20.10 T. 
(lit.6) 

Wanneer we kring 1 11i tbreiden do()r de integraiitnre., 

door kern en stator te vergroten blijft vergelijking (1) 

ongewijzigd. 

Met andere woorden de magnetisohe veldste~kten Hr 

aan beide zijden van de primaire spoel zijn constant 

over de afstanden L1 en L2 (in de a-richting). 

We besohollwen nu in de dwarsdoorsnede van een secun
daire spoel een ring met straal y en dikte dy. 
De magnetische fluxwet hierop toegepast leert ons: 

Hierin is BL de magnetische inductie aan het oppervlak 

van de kern ( y = ri ). 
~e dikte van het rtateriaal waarop de spoelen gewikkeld. 

zijn is hierbij verwaarloosd. 
Vergelijking (1) wordt nu: 

waaruit we af kunnen leiden: 



rt o"'p1 
B - B • ~~-L-----

11 L2 rilog(r.;ri) 

Eenzelfde redenering k~en we voor kring 2 ho .. en; 
de door deze kring omsloten stroom ie eohier 
Np.I.L~p zodat we krijgen: 

•• (2) 

= p.0 NPI Lp 

r 1log(r/ri)p 
.. ( ') 

In figuQr 3 is nu het verloop van de magnetische 
inductie in radiale richting (Br) aan het opper•lak 
van de kern geschetst. 

L 
-l+-----------------·-----41>1. 

fig.3 

Over de afstand.die dè kern zich binnen de eerate 
secundaire spoel bevindt , geldt: 

binnen de primaire spoel 

BL • BL 
1 

B1 = B1 = B1 voor Lp.O 
p 1 

= B
12 

voor LP •p 

binnen de 2e secundaire spoel:B
1 

• B 
12 

Nu het verloop van de magnetische inductie aan het. 
oppervlak van de kern bekend is,kunnen we de mag

netische fluxwet toepassen op een cilinder rond de 
kern. 
We krijgen dan: 
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I 

L1B1 + 2n r 1 ( B1 · tt,+ 2tt r 1Lz8:L • 0 
1 

0
J p 2 g.o. 

De flux door de uiteinden van de iJser•n kern ie 
hierbij Yerwaarlooad. 
Met (2) en (3) geeft dit: 

12 + p/2 . ~ol\fpi 

L r1loc{r~r1 ) 

zodat B1 wordt: 
2 

=-
1 1 + p/2 11 N I _ r-o p 

De magnetische flux,die door één winding van een 

ring ter dikte dx uit de secundaire spoel wordt 

omsloten ,is (zie figuur 4 )• 

1 

dx 

" 
~ 

dx 
Het aantal windingen in deze ring is: N'

8
• -.-

•• (4) 

•• ( 5) 
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De totale flux door de eerste seoandaire apoel aa
sloten wordt n.u: 

De in deze spoel opgewekte wisselspanning is nQ: 

Hieraan analoog: 

- d) 2(2L1 + p) 

~Nsrfprtot! 
-----=----

. s.L.log(r/r1) 

De verschilspanning is dan: 

We drukken nu de verschilspanning uit in x en y: 

Of: 2 V= 4 k.c.x(1 -x /c) 
') 

tct:.N N h fi 
hierin is: k = s P 0 

sLlog(rr/r1) 

c = y 2 + (p+2d)y 

a+b L-~-2d 1•--r• -

Uitdrukking (9) laat zien dat de door de lineaire 
differentiaal transformator afgegeven veraehil
ap-iag e"nredig is aan de verplaatsing '9'&11 de 

•• (7) 

•• ( 8) 

•• ( 9) 

•• ( 10) 

•• ( 11 ) 

•• ( 12) 
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kern vaauit de nu.lpositie,zolang teuineie Toltaan 
1• aan x2<< o. (11i.4) 

Btreke~ingen met betrekking t4i 4e dimenaioneriag 

Elke drukopnemer in de drukverdelingameter neemt 
sleohtrs een oppervlak van 2 oa2 in besla,; ( 14x1 4mm). 
Dit legt u.it~raard beperkin~ea op aan de u.itwendige 
maten van de te gebru.iken lineaire differentiaal 
transformator. 
Ermee rekening ho1.1dend dat elke transformator 

door een stator afgeschermd dient te worden en 
bov~ndien nog draden naar buiten gevoerd moeten worden, 
is voor de uitwendige diameter der wikkellagen dan 
ook 10 mm. genomen. (ru = 5 mm.) 
De diameter van de kern is 4 mm;de binnendiameter 
van de wikkelingen wordt dan tets grote:r:6 mm. 
(r • 2 mm. en r 1 • 3 mm.) 

In de transformator zelf zijn de spoelen onderling· 
niet elektrostatisch afgesoberlld. 
Hiervan werd afgezien.omdat bet aanbrengen van een 

dun folie (meestal koperfolie) tussen de primaire 
en de secundaire spoelen vó6r het wikkelen veel 
extra problemen oplevèrt. 
Wanneer de afstand tussen de spoelen klein wordt ge
hcuden,ontstaan er voor het transformator-effect 
als zodanig geen problemen. (lit.5) 
Genomen is voor de afstand tu.ssen de spoelen onder
ling : d • 1 mm. 

We eisen nupat bij maximale kernverplaatsing 
de afwijking van de lineariteit van de verschil• 
spanning minder dan 5% is. 
Nemen we voor de maximale kernverplaatsing 3 mm., 

dan kwme:Q. we deze voorwaarde (zie vergelijking 9) 
schrijven als: 

0 
•• ( 1 3) 
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Waaruit d~s volgt 1 o • 30. 

In de berekeningen betrekkinghebbende op 
de verschillende lengteaaten van de 

transforaator k~en alle maten 

zonder beswaren reohtatreeks in milli
meters ~itgedrukt wordea. 

De lengte van de kern is optimaal,wanneer se ongeTeer 

drie maal de lengte van de primaire spoel ia. 
(lit.4).Dit geeft ons: 

1 a 3p .,(14) 

dan is (zie vergelijking (12) ) yap-1 •• (15} 

Combinatie van (11) en (13) levert nu op: 

180 n (p-1) 2 + (p+2)(p-1) 

of 2p 2-p-181 = 0 

P =-i-,.. -iV1449.~9,a 

We kunnen dus voor de lengte van de primaire spoel 
10 mm. nemen. ( p = 10 mm.) 

Verder willen we ervan verzekerd lijn dat de kern 

bij maximale verplaatsing niet b~iten de spoelen 
komt,hieraan is voldaan indien: 

p + 2 ( s + d) > 1 + 2xma.x 

:3~bstitutie van alle bekende grootheden geeft 

s ::> 12 

Hieraan kunnen we voldoen door de sec~daire spoel 
13 mm. lang te maken. (s= 13 mm.) 
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Technische ~itvoering en fabricage van de lineaire 
differentiaal transformator. 

Alle maten van de te gebr~iken lineaire differentiaal 
transformator liggen n~ vast.~ig~~r!toont de tekening 
met maten van het celeronmateriaal,waarop de windingen der 
spoelen gewikkeld zijn. 

1\ 
1\ 
1\ 
1\ 

E:S '\ I 

1\ 
1\ 
1\ 
1\ 
1\ I 

1\ 
1\ 

~I\ 
~ 

-.J---+r::-"~1\ I 
Ir 

niet getolereerde 
maten +0 -0.1 
schaal 1&1 

fig~~ 5. Constr~ctietekening celerenspoel 

Zowel voor de primaire als voor de secundaire spoelen 
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is ge1soleerd koperdraad met een draaddikte T&n 0.18 am. 

genomen. 
Enerzi~sis men ermee gebaat de draaddikte zo klein 
mogelijk te kiezen om het aantal windingen zo groot mogelij 

te maken.Anderzijds dient men rekening te ho~den met het 

feit dat het wikkelen door al te d~ne draad aanzienlijk 
bemoeilijkt wordt.Om het aantal draadbreuken tijdens het 

wikkelen zoveel mogelijk binnen de perken te houden 
werd voor 0.18 mm. koperdraad gekozen. 
Het aantal windingen op de secundaire spoelen is nu 

600,dat op de primaire 450. 
Speciale aandacht werd geschonken aan het symmetrisch 

wikkelen van de twee secundaire spoelen. 

figuur 6. symmetrie der secundaire spoelen 

De eerste wikkeling ligt voor allebei tegen de primaire 

spoel aan;van hieruit werden beide spoelen in dezelfde 

draairichting gewikkeld. 
Het wikkelen der spoelen werd uitgevoerd door de 

Wijdeven-Transformatorenfabriek. 

Alle transformatoren werden voorzien van teflon-getsoleerde 
uitvoerdraden,dit om beschadiging van deze draden door 

eventueel rammelende afschermhulzen te verhinderen. 

Buiten om werden de spoelen verder met plakband afgewerkt. 
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metingen aan differentiaal trafo's 

Om nu de in de theoretische analyse gevonden uitdrukking 
voor de verschilspanning te verifilren werden enige 
metingen verricht. 
Allereerst werd hierbij uitgegaan van een lineaire 
differentiaal transformator met een dimensienering zoals 
in het voorafgaande berekand.Dit is immers de transformator 

zoals die in de voetdrukverdelingsmeter gebruikt wordt. 
De kern is drie maal de lengte van de primaire spoel das 

30 mm.De stator is 49 mm. lang,heeft een binnendiameter 
van 11 mm. en een buitendiameter van 13mm.De gleuf in 

de lengterichting is 2 mm. braed.Zowel kern als stator 
zijn van staal. 

Om de verplaatsing van de kern te meten werd gebruik 
gemaakt van een schroefmicrometer (zie figuur 7). 

In de eerste serie metingen werd bij kons·tante primaire 
stroom het verband tussen de positie van de kern en 
de verschilspanning gemeten.In grafiek I is dit verband 

grafisch weergegeven.De grafiek laat zien,dat bij een 

kernverplaatsing van 3 mm. vanuit de nQlpoaitie,de 
verschilspanning inderdaad ongeveer 5~ van het oorspronke
lijk lineaire verband afwijkt. 

·t-----++-+-1-----1. 

figuur 7.meetopstelling 
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Het theoretische verloop van de verschilspanning kan 

berekend worden met uitdrukking (9): 

Bij de gebruikte differentiaal trafo heeft de parameter 
k de waarde 14,08 • 104 , 

. 18 10-6• en o 1s 9 • 

We krijgen dan: 

Dit theoretische verloop van de verschilspanning is 
eveneens in grafiek I weergegeven. 
Waarschijnlijk kan de afwijking in de gemeten waarden 
toegeschreven worden aan wervelstroomverliesen in de k~rn, 

die bij de theoretische analyse zijn verwaarloosd. 

Men zou de gevoeligheid van de lineaire differentiaal 

transformator kunnen definieren als 

V/x • 

In grafiek II is het verloop van de gemeten gevoeligheid 

geschetst als funktie van de frequentie der voedings

spanning. 
We zien,dat de gevoeligheid van de lineaire differentiaal 

transformator toeneemt met de frequentie.Voor frequenties 

lager dan 500 Herz is het verband bij benadering lineair. 

voeding der primaire spoelen in de voetdru.k:verdelings

meter. 

Voeding van 250 primaire spoelen met een toongenerator 

is zondermeer problematisch.Voldoende vermogen kan echter 

door een gewone transformator geleverd worden;men is 

dan wel aan de vaste frequentie van 50 Herz gebonden. 
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Gekozen werd voor voeding door een 24-volt-transtormator. 

De differentiaal trafo's zijn in tien parallel geschakelde 
rijen,elk weer bestaande llit 25 in serie geschakelde 
trafo's,met de klemmen van de voedingatransformator 

verbonden. 

' ttoV.S 

figllllr 8. primaire spoelen 
voedinganetwerk 

Bij de kellZe van deze schakelwijze hebben twee over

wegingen een belangrijke rol gespeeld. 

Van de ene kant wenst men zoveel mogelijk primaire 

spoelen parallel te schakelen;dit om te voorkomen,dat 

bij een eventuele draadbre:.lk in een der spoelen een te 

hoge spanning over deze breuk komt te staan. 

Van de andere kant wil men hoge stroomsterkten in de 

toevoerleidingen van de transformatoren (in het u1iterste 

geval 25 Ampbre) vermijden door zoveel mogelijk spoelen 
in serie te schakelen. 

Met de door ons gekozen schakelwijze is de middenweg 
bewandeld. 
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Wat de kewze van de secwadaire spanning van de voedinga

transformator betreft,het ligt voor de hand deze zo 

hoog mogelijk te maken,rekening ho~dende met de maximaal 

toelaatbare stroom door de differentiaal trafo's. 

Bij een draaddikte van 0.18 mm. is het oppervlak van een 

draaddoorsnede 0.025 mm2• 
Dit betekent,wanneer we Qitgaan van de meestal toegepaste 
vuistregel " 4 Amp~re maximaal per vierkante millimeter 

draaddoorsnede ",dat de maximaal toelaatbare stroomsterkte 

door de differentiaal trafo's 100 milliamp~re bedraagto 

Bij deze stroomsterkte is de spanning over één trafo 

0.95 Volt. 
Over de 25 in serie geschakelde trafo's 

moet dus 24-Volt wisselspanning aangesloten worden. 
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VerwerkinG van de door de lineaire differentiaal trafo's 
afgegeven verschilspanningen 

Door dieper in te gaan op de theoretische achtergrond 
van de lineaire differentiaal trafo zijn we erin ge
slaagd bij een gegeven frequentie door een optimale 

dimensienering een zo hoog mogelijke gevoeligheid te 
verkrijgen. 
De bij een eerder onderzoek verkre@engevoeligheid van 

4 mV/mm bij 5 kHz. kon zelfs op deze manier worden 
opgevoerd tot 30 mV/mm bij een veel lagere bedrijfs
frequentie:50 Herz (lit 3). 

Waar we nu over beschikken Z1Jn 250 drukopnemers,waar
van de afgegeven spanningen tegelijk vastgelegd moeten 
worden.Deze directe registratie is voor een dergelijk 
groot aantal meetgegevens geen eenvoudige zaak. 
Door ons is daarom voor een oplossing,bestaande uit 

twee fasen,gekozen. 
Allereerst worden de verschilspanningen aan een ver

sterker toegevoerd.De versterkte spanningen worden 

vervolgens gelijkgericht;op het moment van de opname 
nu worden deze spanningen in geheugens opgeslagen. 
De geheugens,die dus als tussenschakels in het registra
tieproces gebruikt worden,maken het mogelijk. in de 
tweede fase alle drukge~evens nA elkaar te meten en 
vast te lem.:r;en. 
Om dit te kunnen realiseren dienen we te beschikken 
over een "scanmechanisme" dat alle geheugens aftast 

en de betreffende gegevens toevoert aan registratie
apparatuur (ponser). 
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Programma van eisen ten aanzien van de onderdelen 
ter verwerking der verscpilspanningen. 

De schakeling,die de door de differentiaal transfor
matoren afgegeven spanningen omzet in een bruikbare 
spanning,dient aan de volgende eisen te voldoen: 

Ze dient zo eenvoudig mogelijk te worden uitgevoerd. 
Dit is wellicht de belangrijkste voorwaarde waaraan al
leelementen,die in 250-voud uitgevoerd moeten worden, 
dienente voldoen. 
Het vereenvoudigen van de schakeling,waar dit moge
lijk is 7onder dat dit al te zeer ten koste gaat van 
de meetnauwkeurigheid ,kan tot aanzienlijke kosten
besparingen leiden. 

Het verband tussen ingevoerde spanning en de verkregen 
versterkte,gelijkgerichte spanning dient lineair te 
zijn. 

De spanningsafval in het gebruikte Geheugen mag over 
de tijdsduur van het gehele scanproces niet meer 
dan één procent bedragen. 
Condensatoren zijn geheugens bij uitstek;met name 
tantaalcondensatoren voldoen aan de gestelde eis. 

-4nalc- ..,._ tt.lik -- ·-•rS.- *r- l'leltttr - ~! ...... Ir .... 
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Eisen ten aanzien van de scanner: 
~-------~---------------------~---

De scanner dient snel alle geheugens af te tasten. 
Uiteraard moet de scansnelheid afgestemd zijn op 
de verwerkingasnelheid van de registrerende 
apparatuur. 

De bediening van de scanner behoort weinig handel
ingen te vereisen,dit met het oog op gebruik door 
niet-technici 

De scanner moet,wanneer men dit wenst,met de hand 
bediend kunnen worden. 
Elk kanaal kan dan willekeurig lang met de volt
meter van de ponser verbonden blijven. 

Fasegevoelige demodulatie 
--------------------------
vJanneer we de door de differentiaal trafo's afgegeven 
wisselspanning toevoeren aan een demodulatieschakeling, 
dan biedt dit twee belangrijke voordelen: 

De wisselspanning wordt direct in gelijkspanning 
omgezet. 

De vcrschilspanning van de differentiaal trafo 
is symmetrisch ten opzichte van de middenpositie 
van de kern. Bevindt de kern zich immers 1 mm. 
boven of beneden deze rniddenpositie,in beide ge
vallen zal de gemeten verschilspanning gelijk 
zijn;slechts de fase verschilt. 
Wanneer de verschilspanning niet fasegevoelig 
gedemoduleerd wordt,wordt hierdoor het meetbereik 
van de differentiaal transformator sehalveerd, 
daar dit de nuldoorgang niet mag bevatten. 

~i~11ur 2 toont de ~ebruikte schakeling;meetresul
taten zijn in ::;ral'iek I verwerkt • 
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figuur 2. Fasegevoelige demodulatie 

gebruikte type demodulator: Fairchild uA 796C 
gegevens: power dissipation 33mW 

op.temp.range 0-70°0 
input resistance(f=5MHz) 200k0hm 
single ended outp.res. 40k0hm (10MH) 

Samenvattend kan gezegd worden,dat voor het verWerken 
van de door een lineaire differentiaal transformator 
afgegeven verschilspanning fasegevoelige demodulatie 
in het algemeen een bruikbare oplossing biedt. 

Uitvoering van de schakeling in 250-voud is echter 
kostbaar,alleen al vanwege het groot aantal elektro
technische onderdelen in de schakeling. 
Lagere frequenties van het ingevoerde signaal beïn
vloeden de schakeling trouwens ongunstig,c1 en c2 
moeten dan steeds grotere kapaciteitswaarden hebben. 

Een versterkende schakeling in de meest eenvoudige 
vorm is in figuur 3 weergegeven. 
Voor de operationele versterker geldt: 
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De ingangsimpedantie van de versterker is zeer hoos , 
we kunnen derhalve schrijven: 

•• (2) 

figuur 3 • 

Na eliminatie van vi uit (1) en (2) vinden we dan 
voor de versterking van de schakeling: 

De versterking A mogen we oneindig groot veronderstellen: 

-=-- •• (3) 
v1 R1 

De beschreven versterker bestaat dus slechts uit een 
operationele versterker met twee weerstanden,die de 
versterkingsfactor bepalen. 

Om gelijkrichting van het uitgangssignaal te verkrijgen 
is hier uiteindelijk aan toegevoegd: 
één diode (enkelfasige t,elijkrichting),één elco en 
twee weerstanden.Versterker en gelijkrichter zijn 
dus uit slechts zeven eenvoudige onderdelen opgebouwd. 

10" l,t " OI\ ss r-{:t-- -~ 
I I 
I I 
I I 

15k 

figuur 4 • 
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In grafiek II is het resultaat weergegeven van een serie. 
metingen aan de uitgang van de versterker ( v2 -wissel). 
Gra.fiek III toont het verloop van de uitgangspanning 
( v2 -gelijk) na gelijkrichting als funktie van de 
ine.;ang·sspanning ( v1 -wissel). 
Bij deze metin~en hadden de weerstanden R1 en R2 de 
waarden 1 0 kOhm en 2, 7 ~10hm. 

Om bij een ingangsspanning van 0 Volt de uitgangsspan
ning op nul af te kunnen regelen werd nog een 10 kOhr:1 
potentiometer op de offset-null-ingangen van de operatio
nele versterker aangesloten. 

Op het moment van de drukmeting wordt ·gedurende korte 
tijd een relais bekrachtigd,waardoor de uitgangsspanning 
van elk kanaal met een tantaalcondensator verbonden 
wordt.Deze tantaalcondensatoren houden het spanning
niveau vast,totdat ze elk op hun beurt door de scanne~ 
met de meetren registratieapparatuur verbonden worden. 

Het totaal aantal onderdelen,inclusief relais,tantaal
c0ndensator en potentiometer per kanaal bedraagt nu 
tien. (In totaal bevatten de kanalen dus 2500 onderdelen) 
Als een prettige bijkomstigheid maaktedit geringe aantal 
elementen per kanaal het ons mogelijk een print te ont
werpen,waarop vier kanalen ondergebracht konden worden. 
(op de beide volgende pagina's wordt vergroot de lay-out 
van deze print getoond). 
Op elke print zijn bovendien de bij de vier kanalen 
behorende relais met hun sturing ondergebracht.Dit ge~ 
deelte hoort in feite bij de scanner eri komt daar ter 
sprake. 

De voetdrukverdelingsmeter: bevat in totaal 63 iden
tieke versterkerprin.ts. 
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De printplaten zijn gefabriceerd door de firma Varel N.V. 
in Echt ; de platen zijn voorzien van goudkontakten. 
De montage van de onderdelen werd verzorgd door de 
elektronische werkplaats van de afdeling der elektro
techniek. 

weerstanden: 
grotendeels 1% metaalfilm-weerstanden 

operationele versterker: 
type Analog devices 741 CN 
supply voltage +15 Volt 
input offset voltage 
input offset current 
input resistance 

en -15 Volt 
1.0-5.0 mV. 
20 nA. 

5 NOhm 
large signal volt.gain 

elektrolytische condensator: 
200.000 

Philips 6,4 uF. 25Volt 
tantaalcondensator: 

Sprague Benelux 10 uF. 35Volt 
diode: 

Philips (ge) 
1max 0.05 A. 
1surg 0.5 A. 
1rev 250 uA. 

FIV-Volts 115 Volts 
relais: 

Siemens type V 23012-A0105-B004 
Het relais is speciaal ontwikkeld voor directe 
montage op prints ( geringe bouwhoogte ) 
kontacten:2 omschakelkontakten goud 

5 W.;uV- 24 Volt;200 mA. 
spanningsgebied spoelen: 17-41 Volt (bij 20°C) 
maximale aantal schakelingen: 50 /sec. 

transistoren voor relaissturing: 
type BC 147 B Philips 
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de scanner van de voetdrukverdelingsmeter 

Na een drukmeting (indrukken van de meetknop) zijn alle 
drukgegevens in geheugens,de tantaaleondensatoren,opge
slagen. 
Tantaalcondensatoren zijn elektrolytische condensatoren 
met uitstekende eigenschappen.Lange levensduur,grote be
trouwbaarheid en vooral een hoge isolatieweerstand met 
bijgevolg een geringe lekstroom maken ze voor onze 
toepassing bijzonder geschikte geheugenelementen. 
Na opladen is het spanningsverlies na tien minuten 
minder dan een procent.Desondanks blijft het zaak zo 
snel mogelijk alle geheugens af te tasten. 
Met andere woorden binnen afzienbare tijd dienen alle 
spanningen gemeten en geregistreerd te zijn. 

Ter registratie van deze spanningen wordt de op de 
Technische Hogeschool aanwezige tweekanalenponser 
gebruikt. 
De ponser is voorzien van twee ingangen; 
na een meetcommando worden de spanningen tegelijk digitaal 
gemeten over beide ingangen;de spanningswaarden worden 
op ponsband gezet. 
Na ongeveer 0.7 seconde is de ponser weer gereed om 
een nieuw ponscommando te ontvangen en opnieuw de span
ningenover de beide in~angen te meten en te registreren. 

Het zal duidelijk zijn ,dat men nu over een mechanisme 
dient te beschikken,dat twee belangrijke funkties moet 
vervullen. 
Allereerst dient dit mechanisme ervoor te zorg~n dat de 
ponser continu blijft ponsen teneinde alle condensatoren 
zo snel mogelijk af te tasten. 
Om dit te bereiken zal een pulserende spanning aan de 
ponser toegevoerd moeten worden,omdat de ponser 
reageert op een spanningsniveau. 
Voor het tijdsinterval tussen twee pulsen zou men een 
seconde kunnen nemen,voldoende om twee spannin~en te 
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meten en te registreren en het volgende paar conden
satoren met de ingangen van de ponser te verbinden. 
En hier is dan ook meteen de tweede belangrijke funkti~ 
van ons mechanisme ter sprake gebracht. 
Een scanner zal ervoor moeten zorgen dat steeds slechts 

é6n paar condensatoren met de digitale voltmeters van 
de ponser verbonden is. 
Losse rotatiescanners zijn in de handel verkrijgbaar. 
(FR electronics;importeur Rodelco N.V. zie figuur 1). 

figuur 1 • Rotatiescanner 
type "25 way" 

De relais zijn z6 naast elkaar geplaatst,dat het geheel 
een cilinder vormt.Een magneet,die aan de binnenkant 
langs deze relais loopt,zorgt ervoor dat telkens een 
relais gesloten wordt.Het magneetje wordt aangedreven 
door een gelijkmatig lopende synehroonmoter.Er zijn ook 
uitvoeringen verkrijgbaar met stappenmoter;handbedienings
mogelijkheden zijn ook aanwezig. 
Het aantal schakelpunten per eenheid is echter beperkt. 
Vijftig schakelpunten per rotatiescanner is nog verkrijg
baar.Wil men echter 250 meetpunten scannen dan wordt het 
onvermijdelijk meerdere rotatiescanners achter elkaar 
te schakelen. 
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Een veel aantrekkelijker alternatief wordt ons geboden 
in de schakeltechniek der sequentiële netwerken. 
De in de voetdrukverdelingsmeter toegepaste scanmethode 
bestaat in wezen uit een verzameling relais gestuurd door 
een logische schakeling,een_schakeling waarin spannings
niveaus de hoofdrol spelen. 
Geïntegreerde circuits zijn afgezien van de relais de 
enige komponenten waaruit scanner en pulsgenerator 
zijn opgebouwd.Dit maakt het geheel compact en betrouw
baar,de tijdsintervallen tussen twee metingen zijn 
exact ~~n seconde. 
Met gebruikmaking van de tweekanalen ponsapparatuur 
duurt een volledige registratie van alle meetgegevens 
dus 125 seconden. 
Figuur 2 toont het blokschema in combinatie met de 
ponser. 

------·- ----------------------. I 
' • ~ 

I 
.. if.le I ,..,. .. ,. 

I 
I v.M.d .... 
I • -

r 
'&-JVter 

data 

------ regelsignaal 
figuur 2. Blokschema van het 

scanproces 

Er is voor een voorziening gezorgd,die het mogelijk 
maakt scanner en ponser met de hand te bedienen.De tijds
duur tussen twee metingen kan dan dus vrij gekozen worden. 
Dit vergemakkelijkt niet alleen het afregelen en ijken 
van ieder kanaal,maar biedt de gebruiker bovendien de 
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mogelijkheid meerdere metingen achter elkaar aan ~~n 
kanaal te verrichten. 
In figuur 4 is weergegeven hoe de scanner opgebouwd is. 
Alleen terzake doende onderdelen zijn in het schema 
opgenomen;weggelaten zijn voedingsspanningen,hun 
aansluitingen en verder niet essentiële weerstanden, 
doorverbindingen enz. 

Eerst zullen nu in het kort de verschillende onderdelen 
afzonderlijk besproken worden;daarna kan op de werking 
van het geheel ingegaan worden. 

leveldetector -------------
Vijftig Herz wisselspanning vrordt toer;evoerd aan een 
leveldetector.Deze schakelt boven een vaste spanninga
waarde in de sinusvormige ingangsspanning de uitgang 
van nul naar ongeveer vijf Volt. 
Aan de uitgang van de leveldetector ontstaat dus een 
blokspanning: vijftig pulsen per seconde. 

____ .....__~ 
0 JOO 

figuur 3. 

Gebruikte type : Philips FCL 1o1 1RE8As 

Technische gegevens: 
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Supply voltage 
Op.amb.temp.range 
Input hyster.voltage 
Power consumption 

decade counters 
---------------

6.0 v. 
o - 75 °C 
60 - 200 mV(RD=100 Ohm) 
12 mW 

De door de leveldetector afgegeven blokspanning wordt 
in frequentie gereduceerd;eerst tot 10 pulsen per seconde 
( vijfdeling ),daarna tot ~~n puls per seconde( tien
deling ) 
Gebruikte type: Tèxas instruments SN 7490N 72;oo 

Technische gegevens: 
Supply voltage 5.0 V. 
Fan out each outp. 10 
With inp.count pulse 50ns. 
Supply current 32 mA. 

tiendeling werd verkregen door output A te verbinden 
met input ED.Output D geeft dan slechts éénmaal per 
tien counts een hoge spanning af. (zie figuur 5 ) 

, . .."., ..,.I CICfPVfÓ .... s ..,.,.,, 
0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 j_ 

11 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

' 0 1 1 0 
1 0 1 f 1 
8 1 0 0 0 

9 1 __Q_ 0 1 
fiGuur 5.waarheidstabel decadecounter 

gebruikt als tiendeler 

De laatste decadecounter heeft de oorspronkelijke blok
spanning gereduceerd tot één puls per seconde. 
Wanneer het toestel niet op handbediening geschakeld is, 
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wordt nu met deze puls een 4-bit binary counter gestuurd. 
Aan de vier uitgangen van deze 4-bit counter_( 16-deler ) 
zal nu een 4-binaire code gegenereerd worden. 
Dit houdt hetvolgende in:Stel de spanningsniveaus op 
de vier uitgangen zijn op een gegeven moment respec
tievelijk 0-0-0-0. 

Ter verduidelijking zij hier opgemerkt, 
dat met "O" wordt aangeduid een spanninga
niveau van 0 Volt tot in het algemeen 
0.4 Volt,en met "1" een niveau van nominaal 
5 Volt. 

Bij de eerste puls,die de 16-deler (van de decadecounter) 
ontvangt,wordt de uitgangsconfiguratie 0-0-0-1.De volgende 
puls maakt er 0-0-1-0 van •••• enz. 
Na 16 pulsen ( dus na 16 seconden ) is de oorsprorucelijke 
configuratie 0-0-0-0 weer bereikt. 
De 16-deler heeft nog een output Tc die alleen niveau "1" 
heeft wanneer de uitgangsconfiguratie 1-1-1-1 is. 
In alle andere gevallen heeft deze uitgang niveau "0". 

Gebruikte type/fabricaat: Fairchild F 931659 MSI 7125 

Technische gegevens: 
Supply voltage 5.0 V. 
Op.amb.temp.range -55°0 - +125°0 
Output High Voltage 3.0 V(typ) 
Output Low Voltage 0.2 V(typ) 
Input Load current(CP) -2.0 mA. 

MSI-one -of-sixteen decoders 
----~--------------------~--

Deze decoders zijn opgebouwd uit poorten,die een 4-
binaire code aan de vier hoofdingangen omzetten in een 
nulniveau aan slechts ~~n van de 16 uitgangen.'Welke 
uitgang dit is hangtaf van de ingangsconfiguratie. 
De andere uitgangen hebben dan spanningsniveau "1". 
Verder zijn de decoders uitgevoerd met vergrendelingangen 
(data enable).Brengt men één van deze ingangen op 
spanningsniveau "1 11 (of allebei),dan krijgen alle16 
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uitgangen niveau "1",onafhankelijk van de spanningen 
op de vier ingangen. 

Ongeveer analoog hieraan hebben de delers 
(counters) een reset-input;zolang deze in
put geaard is blijft de uitgangsconfiguratie~ 
0-0-0-0 onafhankelijk van de inkomende 
pulsen. 

Gebruikte type decoder: Fairchild F 93.1159 MSI 6945 

..... n 
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figuur 6 • waarheidstabel one-of-sixteen-decoder 

Technische gegevens: 
Supply voltage 
Op.amb.temp.range 
Output high voltage 
Output low voltage 
Input load current 
Turn off/on delay 

5.0 V. 
0 - 75°0. 
3.0 V. 
0.2 v. 
-1.0mA. 

+20 ns. 

De verschillende onderdelen zijn nu met hun werking 
genoemd. H·e zullen nagaan,hoe met deze bouwstenen de 
scannerschakeling opgebouwd is. 

(zie hiervoor ook figuur 4) 

De schakeling bevat twee 16-delers (4-bit binary 
counters).De eerste 16-deler ontvangt één puls per 

seconde van de decadecounter.Over zijn vier uitgangen 
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zijn de ingangen van acht one-of-sixteen decoders 
parallel geschakeld. 

De 16-deler wordt hierdoor niet over
belast.De fan out van de Fairchild 
16-deler is 10 voor elke uitgang. 

De tweede 16-deler ontvangt zijn ingangspulsen recht
streeks van de Tc-output van de eerste 16-deler. 
Net de uitgangen van de tweede 16-deler is ~6n one
of-sixteen decoder (decoder 9) verbonden. 
De 16 uitgangen van deze decoder zijn wederom verbon
den met de data-enables van de eerste acht decoders. 

Allereerst worden alle delers in hun beginstand 0-0-0-0 
gezet (aarden van de reset-inputs). 
Van de decoders 1 t/m 8 heeft nu slechts de eerste 
niveau "On aan zijn eerste uitgang. 
Ook decoder 9 heeft niveau "0" aan zijn eerste uitgang 
en vergrendelt zodoende decoders 2 t/m 8. 

Een seconde na de reset ontvangt de eerste 16-deler 
een puls,waardoor de tweede uitgang van decoder 1 
niveau non krijgt.Na 15 seconden hebben alle uitgangen 
van de eerste decoder niveau "0" gehad. 
De tweede 16-deler ontvangt dan zijn eerste puls van 
de eerste 16-deler(Tc-output).Hierdoor wordt decoder 2 
ontgrendeld door decoder 9;decoders 1 en 2 t/m 8 zijn 
nu vergrendeld,bijgevolg hebben al hun uitgangen 
niveau "1". 
Het zal nu duidelijk zijn,dat decoder 9 ervoor zorgt, 
dat steeds slechts een der de·coders 1 t/m 8 ontgrendeld 
t,..,rordt. 
Verkrecen is dus een schakeling,waarbij van 128 uit
gangen ( 8 decoders met elk 16 uitgangen ) er telkens 
~én gedurende een seconde niveau "O" heeft. 
De relais', die de spanningen van de tantaalcondensatoren 
op de diGitale voltmeters van de ponser moeten over
brengen,zullen met deze "0"-niveaus geschakeld worden. 
Hierover later meer. 



{; : :: 
." 0 0 0 

5V. 
c...- -to-dcl, ... : 

0 0 0 

fOhS~hcrin-' 
( = A &ë.i>) 

1 01 01 01 0 t ()i D f 01 0 1 o1 ...-f 0 1 0 f 0 I 0 i 0 -10 

o 1 1 o of f o o t1 o 1 f o o 1 t oo o o., I o o 1 1 Do tJ of 

000 f 1110 00 00., 4-11 IO 000 004 'I <f </00 OOD 

00 000001400000000f 41)00000 001f00D 

f 2 I " ' ' ' ' • 0 i:ZJII _LI 'I , 4 0 f c "J " s I 'I , ~ 0 1 r1-

~-1------ -- + 1---
______ _., 

~ - - --- ---· 1- r---
ov. .r---- ----------- I.- ntft•»l + JU1t$Ch ...._ ..... -

I 
I . 

~i~YÎ 1'\~ '" - tÜ,/4,. : 
(~«i"vc~(~"' 1>- wit,gan!!)) 

sV. 

I 
-- ·-------~ -----------

l 
i 2 .3 u a Cl."~ ".«i 1'1 Îlf.CilW "o" I -.- ..... 

0\l 

- -
I 

-l:.=o ·1:: 1 l:1. t=3 

1SI012lttS'fl9ooo 

~ ~j; -..:.ïï.;]' 

12'1 11.5 126 

I 
{I) 
() 

:J 
__:,. 

0 
I 



-sen 11-

In fi~~:uur 7 is het verloop van de spanningsniveaus ge
schetst, vmarmee de scannerschakeling en de ponser ge
stuurd vwrden. Op het tijdstip t=O ·wordt de resetknop 

losgelaten,waarna de 10-deler de stand 0-0-0-1 aanneemt. 
Dit is een geschikt moment om de ponser een meetkommando 
te geven.Wanneer immers de 10-deler de stand 0-0-0-1 
aanneemt,zijn de beide te meten spanningen al bijna 

eentiende seconde met de voltmeters van de ponser ver

bonden;de gebruikte relais' kunnen maximaal 50 schakelingen 

per seconde uitvoeren,zodat eentiende seconde ruim vol
doende is om de aanspreektijd van de relais'te overbrug
gen.De schakeltijden in de ge!ntegreerde circuits van de 
schakelin~~ liggen in de orde van nanoseconden en zijn 
dus verwaarloosbaar. 

De sturing van de ponser,zoals die geschetst is in figuur 
7,werd verkregen door aan een vierpoort de uitgang A van 
de tiendeler rechtstreeks en de uitgangen B,C en D 

geinverteerd toe te voeren.De uitgang van de vierpoort 
zal dan alleen niveau "0 11 hebben,wanneer de tiendeler 

de stand 0-0-0-1 heeft (zie figuur 4). 

Wordt de scanner met de hand bediend,dan ontvangt de 

eerste 16-deler en ook de ponser de pulsen rechtstreeks 
vo.n een antibounce-schakeling.De combinatie van micro
switch en twee poorten brengt de inr:.;ang van de 16-deler 
zonder dendereffecten van 0 naar 5 Volt. 

fi~.8 Antibeunee
schakeling 

Voordat de stuursignalen aan de 
16-delers toegevoerd worden,wor
den deze niveaus r,e!nverteerd. 
Dit vindt zijn oorzaak in het 
feit,dat men aan het eind van 
de stuurpuls wenst te schakelen, 
terwijl de gebruikte ty:pen 16-
delers op de positieve flank 
van de stuurpuls schakelen. 



-sen 12-

Verder kan no= worden opgemerkt,dat de uitgangsspanning 
van de 126e uitgang van de scannerschakeling aan een 
tussen leveldetector en vijfdeler geplaatste tweepoort 
aangeboden wordt.Deze extra voorziening zorgt ervoor,dat 
na een volledige cyclus van 125 metingen geen onnodige 
ponscommandos meer gegeven worden. 
De 126e uitgang zal de tweepoort dan namelijk 11 0 11 

aanbicden,waardoor de uitgang van de poort kontinu 
"1 11 blijft.Eet daarop volgende deel van de schakeling 
ontvangt dan geen pulsen meer. 
Pas wanneer door een reset alle delers weer in hun begin
stand worden gezet,zal de schakeling aan een nieuwe 
scancyclus be~innen. 

Gebruikte typen tweepoorten: Philips FCH 191 2FE9As en 
Fairchild F 7400 TTuL 7017 

Technische gegevens : 
Supply voltage 6.0 V. 
Op.amb.temp.range 0 - 75°0. 
propagation delay(av)30ns. 
power consumption +10mW. 

Gebruikte type vierpoort Fairchild F 742059 TTuL 7020 

figuur 9. 
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Figuur 9 toont de schakeling zoals die voor elk tweetal 
differentiaal transformatoren gebruikt wordt. 
De spanningsniveaus aan de uitgangen van de decoders 
zijn niet zondermeer geschikt om een relais te be
krachtiGen.Tussen elke scanneruitgang en een relais 
is een transistorscpakeling geplaatst. 
Elke schakeling bevat twee transistoren,waarvan de 
eerste ~een stroom trekt wanneer de scanner niveau"O" 
aanbiedt.De tweede transistor krijgt dan een hoge 
basisspanning en kan zo het relais-bekrachtigen. 
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Om een visueel beeld van de drukverdeling van de voet 
te verkrijgen is een computerprogramma samengesteld 
(voor programmatekst zie appendix). 
Bij dit programma horen drie zogenaamde ijkbanden. 
Deze banden bevatten alle meetwaarden behorende bij 
drukverdelingen met bekende gewichten op de drukop
nemers.Door eenvoudige lineaire interpolatie kan elk 
opgenomen drukpatroon door de computer berekend wor
den aan de hand van deze meetwaarden. 
De drukverdeling wordt zichtbaar gemaakt in de vo~ 
van een vierkantjespatroon met in elk vierkantje een 
getal,dat de kracht op het betreffende meetvlakje aan
geeft. 
Om het visuele effect te versterken wordt bovendien 
in elk vierkantje een aantal kruisjes geprint;dit 
aantal varieert afharutelijk van de druk van nul tot 
vier. 

Op een eenvoudige manier kan met behulp van een voet
drukverdeling de positie van het lichaamszwaartepunt 
in de lengterichting van de voet berekend worden. 
Ten opzichte van dit punt is immers de som der momen
ten van de grondreacties nul. 

I 

I 

: 1 t 1 1 
•F1 Fafl 1 -·-·-·· .. --- _., __ ---- .... -.... -------.----.x:p 

figuur 1 

Deze momentensom is ten 
opzichte van een wille
keurig punt X=P 

(zie figuur 1) 
(rechtsdraaiende momen
ten positief gerekend) 

Mt t =I:F .x. -l:F .x. 
0 j$p J J j>p J J 

hierin is Fj (met j=1,2 •• ) de som der krachten op de 
in de dwarsrichting van de·voet naast 
elkaar liggende vlakjes 
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en xj de afstand van het aangrijppunt van Fj tot 
het punt X=p. 

Door de computer kan snel voor enkele punten l'-1tot 
berekend worden.Door interpolatie vindt men dan 
het punt waarvoor geldt : Mtot = 0. 
In feite is dan het vlak bepaald waarin het lichaama
zwaartepunt ligt. 

In het ver\<'rerkende programma is ook een onderdeel op
genomen dat het mogelijk maakt de gevonden drukver
deling te verfijnen; 
men kan de op elk vlrucje 
werkende kracht verdelen 
in vier deelkrachten 

A 

D 

G 

}) c 
Er•lz "F t-·•··· 
tJiE, 

H I (zie figuur).Hierbij 
hanteert men dan een 
verdeelsleutel,waarbij ge
bruik wordt gemaakt van de figuur 2. 

grootte der krachten op de vlakjes die het betreffen
de vlakje omringen. 
Een mogelijkheid is bijvoorbeeld: 

Fn+FG+FH F 
E FA+FB+Fc+Fn+FF+FG+FH+FI 

De op deze W~Jze verkregen verfijnde drukverdeling 
wordt ook door de computer berekend. 

meter 

De bediening van de voetdrukverdelingsmeter is vrij 
eenvoudig. 
Alvorens het apparaat in werking te stellen dient men 
echter te kontroleren of de ponser korrekt is aan
gesloten: vijfpennen-connector voor de meetwaarden 

en twee bananenstekkers voor de pons
kommando' a. 



BEDIENINGSPANEEL VOETDRUKMETER (verkleind) 

voeding
schakelaar 
trafo's 

voeding
schakelaar 
scanner 

voeding
schakelaar · 
kanalen 

ponser
schakelaar 

eerste st 
schakelaar 
scanner 

drukknop 
voor volgen ... ·'. 
de starts 

keuze
schakelaar 
handbeQ.ien-. 
ing 

drukknop 
voor hand
puls 

schakelaar , 
voor conti- .. • 
nu-opname 

drukknop . 
momentopna- ·· 
me;is ge
blokkeerd 
als scanne 
werkt. 

controlelampje 
trafo-voeding 

controlelampje 
scannervoeding 

controlelampje 
kanalenvoeding 

controlelampje 
brandt,indien 
scanner werkt: 

zekering voeding 
transformator 
der trafo's 

zekering scanner· 
voeding 

zekering relais ... 
voeding 

zekering +15 V. 
voeding 

zekering -15 v. 
voeding 
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De inschakelvolgorde der voeding~n is als volgt: 
eerst de lineaire differentiaal transformatoren,ver
volgens de scanner en pas daarna de +15,-15 en 24 volt 
voedingen der kanalen. 
De scannervoeding wordt ingeschakeld v66r de kanalen'":' 
voeding om te voorkomen, dat na het ·inschakelen der 
kanalen alle scannerrelais' bekrachtigd worden. 

Het toestel is nu gereed voor een drukopname.Door 
de opnamedrukknop ongeveer een seconde ingedrul<:t te 
houden worden alle drukgegevens opgeslagen. 
Wil men om een of andere reden (bijvoorbeeld bewegen 
van de proefpersoon) de opname herhalen,dan kan dit 
door de opnameknop opnieuw in te drllicken. 
Alvorens de scanner te starten gaat men nu na of de 
scanner niet op handbediening geschakeld is en of de 
ponser ingeschakeld is. 
De differentiaal transformatoren kunnen uitgeschakeld 
vlorden om onnodige warmteontwikkeling in de primaire 
wikkelingen te vermijden. 
Daarna kan de scanner gestart worden;de ponser begint 
dan ook meteen te werken.Het is nu niet meer mogelijlt 
de opnamerelais' te sluiten.Zolang de scanner werkt 
is de opnamedrukknop elektrisch geblokkeerd. 
Aan het eind van de scancyclus gaat het scanner
indicatielampje uit en is de voetdrukverdelingsmeter 
gereed voor een nieuwe opname. 
De scannerscahkelaar staat nu reeds in de stand "start"; 
de scanner kan nu gestart worden door de "herstart"
drukknop even in te drukken;direct na het loslaten 
van de knop begint de nieuwe scancyclus. 

Het drilleepnemend tableau en de bijbehore~de elek
tronische onderdelen zijn ondergebracht in één kast. 
Deze kast bestaat uit een frame van warmgewalst stalen 
hoekprofiel,aan de zijkanten bekleed met aluminiumplaten 
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figuur 3 • voetdrukverdelingsmeter 

en aan de bovenzijde met een stalen plaat.De afdek
platen zijn hamerslag blauw gespoten. 
Het frame zelf voldoet aan de eisen ten aanzien van 
maximaal toelaatbare druk- en buigspanningen. 
Aan de bovenzijde zijn drie evengrote vald{en afge
bakend door zwart geëloxeerde aluminiumstrippen. 
Het middelste vak is het drukopnemend tableau; 
hieronder bevindt zich de stellage bestaande uit 
drukstaafjes,veren en differentiaal transformatoren. 
Onder de beide zijvakken vinden twee rijen van 32 
naast elkaar gemonteerde printjes plaats. 
De scannerschakeling is opzij,naast een van deze 
rijen, ondergebracht. 
Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenzijde 
v66r het drukopnemend tableau.Het paneel is met een 
34-pennenconnector met de rest van het apparaat ver
bonden en kan dus altijd weggenomen worden. 
De voedingatransformator voor de differentiaal 
transformatoren vindt plaats onder het bedieningspaneel. 

Op de volgende pagina is het bedradingsschema van de 
voetdrukverdelingsmeter weergegeven. 
Ter wille van de overzichtelijkheid is slechts één 
relaissturing,één trafo en·~~n versterkerschakeling 
getekend. 
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voetafwijkingen 

De voet,een in oorsprong grijporgaan met krachtige 

inwendige spieren,is bij de huidige mens geevolueerd 

tot een stug,onbeweeglijk mechanisme,nog slechts de 

voortbeweging van ons lichaam ten doel hebbende. 
De inwendige spieren zijn nog wel aanwezig,hun afmeting

en zijn echter beduidend kleiner geworden.Pas na de 

geboorte komen ze tot hun volledige ontwikkeling. 

Wanneer babies beginnen te lopen,hebben ze bijna zonder 

11i tzondering platvoeten. Deels kan dit fenomeen toege

schreven worden aan de in verhouding dikke vetweefsels 

aan de onderzijde van de voet,deels aan het enigszins 

doorzakken van het voetskelet.Pas later wordt het voet

na de geboorte 

op 2-jarige leeftijd 

bij de volwassene 

fig.1 ontwikkeling van 
het voet.skelet 

skelet geheven en ont

staat de longitudinale 

voetboog.Typisch hierbij 

is het zich oprichten 

van de calcaneus. 
De aan het cuboid grenzen
de zijde van de calcaneus 

staat bij het pasgeboren 

kind nog betrekkelijk laag. 

In de groeiperiode wordt dit 

gewrichtsoppervlak geleidelij 
aan steeds verder van het 

grondoppervlak geheven, 
aldus een kanteling van 

de calcaneus ten gevolge 

hebbend. 
De ontwikkeling van de 

gewelfconstructie is echter 

bij ieder mens verschillend. 

Het is daarom ook volstrekt 

onmogelijk een precieze 
beschrijving van een 

"normale" voet te geven.Er beataan nog veel onenigheden 
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omtrent de vraag,wanneer de voet een bepaalde afwijking 

in opbouw en functie ten opzichte van een "normale" 

voet vertoont.Zo is ons gebleken,dat vele orthopeden 

de spreidvoet als een voetafwijking beschrijven, 
waarbij sprake is van een vervlakking van het dwarse 

gewelf.Sommigen onder hun collega's daarentegen 

noemen dit verschijnsel op hun beurt volkomen normaal. 
Ze wijzen erop,dat bij het lopen het gewicht op alle 

ossa metatarsi overgebracht wordt,zodat er geen sprake 

meer kan zijn van een transversale boog. 

Een interessant voorbeeld levert ons de in 1967 ver

schenen publicatie van Pliquett en Helm over druk

verdelingen van de voet.Zonder de definitie van een 

gedorsiflecteerde voet geweld aan te doen,is deze 

definitie ook van toepassing op de door hen beschreven 

"normale" voet.Het beschouwen van een drukverdeling, 

zonder hierin kwantitatieve waarden voor de drukken te 

betrekken,is dan ook problematisch. 

We mogen de conclusie trekken,dat niet zondermeer 

alles,wat van de "ideale voet" afwijkt,als een fout 

gezien mag worden. 

Het is bekend,dat primitieve volkeren extreem beweeg

lijke voeten hebben.Wellicht is de onbeweeglijkheid 
van de voeten in de Westerse landen toe te schrijven 

aan het voortdurend lopen op vlakke,harde vloeren. 
Bij elke stap worden de voeten op dezelfde punten 

belast. 
Het lopen in het open veld,zoals op gras en zand, 
brengt de voet in telkens andere posities.De arbeid, 

die dan verricht moet worden om het lichaamsgewicht 

van de ene voet op de andere over te brengen,wordt 

dan meer gelijkmatig over de betreffende spieren ver

deeld. Vooral bij het barrevoets lopen kunnen de in 
de regel vrij passieve voetspieren in hun ontwikkeling 
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gestimllleerd worden.Het barrevoets lopen verbetert 
bovendien de toestand van de ligamenten en de beenstllk
ken en verhoogt het weerstandsvermogen van de voet
zoolhllid aanzienlijk. 
De bij vele volkeren voorkomende beweeglijkheid van 
de voeten heeft tot gevolg,dat de voetboog nagenoeg 
geheel doorzakt bij een bovengemiddelde belasting van 
de tallls.Doch,wanneer de voet in actie is,vormt zich 
een hoge longitlldinale boog. 
Zo konstateerden van Meel en Herschel in Indonesi~ 
dat bijna alle vrollwen er platvoeten hadden. 
Het doorzakken van de voetboog met beholld van het ver
mogen om de boog weer aan te spannen is een verschijnsel 
dat bij ons nog wel bij hardlopers en balletdanseressen 
wordt aangetroffen. 

Alvorens meer direct in te gaan op de verschillende 
voetafwijkingen is het nllttig onderscheid te maken 
tllssen de aangeboren of verworven afwijkingen in de 
stand van de gehelevoet of van een gedeelte en 

de voor ons minder relevante afwijkingen door ziekte
processen. 
Tot deze laatste groep behoren de storingen in de 
bloedsomloop van de voet,trombose,spataderen,gewrichts
aandoeningen,beenziekten en ook ongevallen zoals 
brellk:en. 
De meest voorkomende afwijkingen in de stand van de 
voet of een gedeelte ervan zijn: 

Zoals we gezien hebben brengt de triceps surae zijn 
kracht over op de Achillespees om zodoende voor plantar

flexie van de voet te zorgen.Ook de peronaeus longus 
speelt hierbij een,zij het minder belangrijke, rol. 
Wanneer nu een van beide of zelfs beide spieren ver
lamd zijn,wordt de voorvoet als gewichtsdrager uit
geschakeld en het hele lichaamsgewicht rust in dat 
geval op de hiel. 
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Er werken nu nog slechts twee krachten op de Toet: 

de grondreactie op de calcane~s en het lichaamsgewicht 

op de talus.De dorsale spieren zijn niet in staat het 
ontstane moment op te heffen,zodat kanteling van de 

calcaneus niet kan uitblijven.De aalcaneus zal zo 
kantelen,dat het aangrijpingspunt van de gron4reactie 
aan de tuber calcanei zich zo veel mogelijk recht 
onder de trochlea tali bevindt. 

) 

figuur 2. figuur 3. 

Vaak zijn de spieren,die dorsiflexie van de voet moeten 
bewerkstelligen,zoals de M. tibialis anterior of de 

M. extensor digitorum longus,verlamd. 
De triceps surae kan nu samentrekken, waa.rdoor de tuber 
calcanei geheven wordt (kanteling van de calcaneus 
naar achteren).De calcaneus kan nu zijn gewichtdragende 
functie niet meer naar behoren vervullen;het lichaams

gewicht moet hoofdzakelijk door de voorvoet gedragen 

worden. 
Wat de houding van de voet betreft vertoont de talipes 
equinus sterke gelijkenis met de hoef van een paard, 

vandaar het. bijvoeglijk naamwoord 11 equinus''• 
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Dikwijls gaat de talipes equinus gepaard met een apreid

voet.Hierbij ia de toch al vrij geringe welving in 

de transversale richting van de voet geheel· verdwenen. 

$fDNÎdVOC~ 

figuur 4. 

voet is immers al gewezen. 

Figuur 4 toont de dwarsdoor

snede van de voorvoet van 

een normale en een apreid

voet.Enige acepais is in dit 

verband trouwens op zijn 

plaata,op de tegenstrijdige 

opvattingen over de spreid-

Het lopen op hoge hakken bevordert het ontstaan van 

de talipes equinus,vandaar ook dat vrouwen er meestal 

onder te lijden hebben.Een hoge hak laat de voetzool 

een hoek van 40 graden of zelfs nog meer met de bodem 

maken.Met het ongunstige gevolg,dat de dragende functie 
van de calcaneus op de 

achtergrond gedrongen wordt. 

Door de plantarflexie-stand 

van. de voet blijft de M. 

tibialis anterior voortdurend 
gespannen en is de Achilles
pees verkort. 
Zeer vervelende bijkomstig

heden zijn dikwi~ls het 
ontstaan van eeltknobbels en 

"hamertenen".De hoge hak 

werkt wellicht ook het ont- · fig.5.Functieverlies 
door hoge hak staan van een scheve stand 

van de grote teen in de hand (hallux valgus).Door de 

extreem hoge belasting van de voorvoet wordt deze immers 
met grote kracht in de maar al te vaak te spitse schoen 

gedrukt. 
Bij pati~nten,die lange tijd in bed moeten vertoeven, 
wordt de voet door de Achillespees op den duur continu 

in plantarf1exie-houding gehouden. 
Zware dekens versterken deze tendens nog.Een veel gebruikt 
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middel om hier het ontstaan van de talipes equinus te 

voorkomen is een voetensteun. 

figllur 6. "hamertenen" 

Bij de talipes varus is de voet door de M.tibialis 

anterior en de M. tibialis posterior in een zodanige 
positie getrokken,dat de plantaire zijde van de voet 

naar bjnnen wijst.Dit wordt mogelijk gemaakt door het 

feit,dat de tegenwerkende spieren,de mm.peronaeus 

brevis en lo~glls verlamd zijn.Zoals ook in figuur 7 is 

talipes varlls talipes 
valgus 

fig.?.twee voeten van 
achteren;rechts te 
sterke pronatie, 
links supinatie 

weergegeven,neemt het boven

ste spronggewricht 

nallwelijks deel aan het 
naar binnen uitwijken 

van de hiel.Slechts de 

calcaneus kantelt sterk 

zijwaarts. 
Wanneer door een te sterke 

supinatie-hallding de voet 

niet voldoende geproneerd 

kan worden,spreekt men van 

klompvoet (zie fig.8). 

figuur 8. Klompvoet 
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Verlamming van de M.tibialis anterior of ook wel 
andere plantaire spieren (soms ook M.tibialis 

posterior) heeft samentrekking van de peronaeus longus 

tot gevolg,waardoor de voetzool naar buiten draait. 

De afwijking hangt nauw samen met platvoeten. 

talipes cavus is een voetafwijking,die veelvuldig 

voorkomt.Letter~ijk vertaald betekent pes cavus 

"holle voet". Karakteristiek is dan ook de abnormaal 

hoge longitudinale boog. 

v' 

figuur g.talipes valgus figuur 10.talipes cavus 

Onvoldoende werking van de triceps surae staat de 
flexoren aan de plantaire zijde van de voet toe 

de tuber calcanei voorwaarts te trekken. 
Dorsiflexie van de talus en samentrekken van de plan

ta.ire banden zijn hiervan de gevolgen. 

Interessant is,dat de calcaneus ook nog een zijdelingse 

kanteling ondergast.Wat is hiervan de oorzaak? 
De heffing van de longitudinale boog vindt hoofd

zakelijk plaats aan de tibiale zijde van de voet. 
De fibQlaire zijde wordt ook wel geheven,maar veel 

minder. 
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Hangt de voet onbelast naar beneden,zoals bijvoorbeeld 
bij het zitten op een tafel,dan zal door de sterkere 
kromming aan tibiale zijde de grote teen op een lager 

niveau gehouden worden dan de kleine teen (zie fig.11). 
Bij het staan op een horizontale ondergrond is dus 
een draaiing van de voorvoet om de as van het onderste 
spronggewricht onvermijdelijk;hiermee gepaard gaat 
een zijdelingse kanteling van de calcane~s. 
De genoemde draaiing zou men kwnnen vergelijken met 
de supinerende draaiing. 
Overigens kunnen we er in dit verband op wijzen,dat 
bij platvoeten precies het tegengestelde het geyal 
is.De afvlakking aan tibiale zijde is er dan de oorzaak 
van dat de voorvoet gedraaid wordt zoals bij pronatie. 

Een meohanisme,dat de pes cavus 
vaak vergezelt,is het optreden 
van "klal.lwvoet".D'e oorzaak van 
dit verschijnsel moeten we zoeken 
in storingen in het zenuwstelsel, 

waardoor de korte spieren in de 
voetwortel niet naar behoren 

werken.Verreweg het beste kan 
figuur 11. dit geillustreerd worden aan 

de hand van figuren 12 a t/m d. In. fig~ur b is de werking 

van de lange teen flexor geschetst zonder de hulp van 

de korte flexoren. 

fig.12a.Klauwvoet fig.12b.Lange teen flexor 

fig.12c.tussenbeen spieren fig.12d.Korte teenflexor 
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De werkingen van de tussenbeenspieren en de korte teen

flexor zijn afzonderlijk weergegeven in de figuren 
c en d.Ontbreekt de werking van deze beide spieren,dan 
wordt de voet door de lange teenflexor in een houding 
gebracht zoals in figuren 12a en 12b is weergegeven. 

Fes planus is de wetenschappelijke benaming voor plat
voeten.In vele gevallen moet de hierbij opgetreden 
doorzakking van de longitudinale boog toegeschreven worden 
aan verlamming van de laterale spieren,waardoor een op 
zich zelf voldoende sterk voetskelet min of meer plat 
gedrukt wordt. ( ontstekingsplatvoet ) 
Soms echter bezwijkt de voetboog,doordat de ligamenten 
het skelet niet voldoende stevigheid geven.( knikplatvoet ) 

fig.13 fig.14 
abductieplatvoet normale voet 

contact met de grond maken. 

De tibiale voetboog knikt 
hierbij ook wel eens naar 
buiten uit tengevolge 

van een te sterke rotatie 

van het been naar binnen. 
{vergelijk figuren 13 en14.) 

Afhankelijk van de mate 
van doorzakking onderscheidt 
men verschillende graden 
van platvoeten. 
In de ergste gevallen zal 
het voetskelet doorzakken 
totdat de tibiale delen 

Bij de bespreking van de talipes cavus is er reeds op 
gewezen,dat ook bij platvoeten een zijdelingse 
kanteling van de calcaneu.s optreedt,veroorzaakt· .door 
een draaiing van de voorvoet in de zin van de pronatie. 

Wellicht is bij het verhelpen van platvoeten het recht
zetten van de gekantelde caloaneus doeltreffender dan 



-afw 10-

het toepassen van ~itwendige hulpmiddelen zoals correotie
ste~en. 

Tenslotte nog enkele factoren,die van invloed k~en 
zijn op het ontstaan van platvoetena 

1. Onvoldoende beenactiviteit van het opgroeiende 
kind.Dit belemmert de ontwikkeling van de voet
spieren. 

2. Zwaarlijvigheid kan op latere leeftijd de Toet-
boog nog doen bezwijken. 

3. Veelv~ldig lopen op harde,vlakke Tloeren. 
4. Fo~ten in de str~ct~~r van de voet. 
5. Weefselverslappende infecties. 
6. Slecht zittende schoenen. 

!ig.15 Fes plan~s 

fig.16 Hallux valg~s 

Wanneer de ossa metatarsi naar voren divergeren,maar 
de grondphalangen daarna weer convergeren,ontstaat 
de in fig~~r 16 geschetste sit~atie.Dit naar b~iten 
springen van het metatars~skopje hoeft niet alleen 
aan de binnenzijde va.n de voet op te treden (hallux 

valg~s);men treft het ook vaak aan aan de b~itenzijde 

van de voet ( digitus q~intus varus ). 
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\' 

De sch~ld van het e~vel wordt·in het algemeen de te 
spitse schoen in de schoenen gesohoven.Dit is echter 
niet geheel j~ist. 
Zo constateerde Rabl,dat bij nat~urvolkeren,die 
gelijkmatig om de voet sluitende omhulsels dragen, 
het verschijnsel vrij algemeen voorkomt.Men onder
vindt er overigens geen hinder van,daar het soepele 
schoeisel overal gelijkmatig aandrukt en dus geen 

extra druk op de naar buiten springende plaatsen 

~itoefent. 

Volgens Rabl spelen de ko~sen een door velen onder

kende rol bij het naar elkaar toegroeien der tenen. 
Uitkomst zou geboden kunnen worden door ko~sen met 

tenminste voor de grote teen een apart vak.(vergelijk
baar met wanten) 

Een afwijking,die vooral bij het lopen bijzonder veel 

last bezorgt.Ze wordt veroorzaakt door het niet werken 

van strekkers en buigers van de grote teen,die daar
door volstrekt onbuigbaar is. 

hallux varus 

Volledigheidshalve zij hier ook hallux 
varus niet ongenoemd gelaten.Dit is 
het tegengestelde van hallux valgus: 
de grote teen vertoont een abd~otie 
naar mediaal. 

figuur 17. 

Hoewel de meest voorkomende voetafwijkingen hier genoemd 
zijn,is het niet mogelijk in dit bestek alle optredende 
afwijkingen te noemen.Het is soms moeilijk om aan te 

geven tot welke categorie een bepaalde afwijking 
behoort,daar scheidingslijnen tussen de vele afwijkingen 
niet exact zijn te trekken. 
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De nat~~r maakt het de orthopeden bovendien nog eena 
extra lastig door velerlei variaties en combinaties 
van voetafwijkingen op te laten treden. 

Een fraai - niet letterlijk te verstaan - voorbeeld 

van een dergelijke combinatie is de talipes-equino-cavo

fig.18 Talipes eq~ino
cavo-varus 

var~s.Nederlandse benaming: 

horrelvoet.Bij deze voet
afwijking is het hele 
voetskelet,op de phalangen 
na,betrokken (zie fig.18). 

Het zal de lezer niet 
ontgaan zijn,dat verreweg 
de meeste afwijkingen in 
de stand van de voet ver
oorzaakt worden door een 
onbalans in de werking der 
spieren.Vele spieren hebben 

elkaar compenserende werkingen.Ze ho~den elkaar als het 
ware in evenwioht.Men kan kierbij bijvoorbeeld denken 

aan flexoren en extensoren van de tenen,spieren voor 
dorsiflexie en plantarflexie enz. 
Een interessant voorbeeld van elkaar in evenwicht houdende 
spieren vinden we in de triceps s~rae en de plantaire 
spieren.De triceps surae heeft de neiging de longit~dinale 
boog af te vlakken door de tuber calcanei naar boven 

te trekken.De plantaire pezen daarentegen willen - net 

zoals de pees van een echte boog - de voetboog heffenodoor 

de t~ber calcanei naar voren te trekken. 

Het ligt voor de hand,dat het niet naar behoren werken 
van slechts één van deze belangrijke spieren een ont
wrichting van het gehele krachtenspel in de voet zal op
roepen. 
Het voetskelet zal daardoor een vorm aannemen,die afwijkt 

van zijn natu~rlijke vorm,hetgeen zonder enige twijfel 
met functieverlies gepaard gaat. 
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Na voorafgaand overzicht van de verschillende voet
afwijkingen is het niet moeilijk een relatie tussen 
de afwijking en het te verwachten drllkpatroon te leg-

gen. 
Zo zullen bij talipes equinus de grootste grondreacties 
onder de bal van de voet te vinden zijn. 
Bij talipes calcaneus daarentegen,een afwijking 
waarbij de voorvoet als gewichtsdrager uitgeschakeld 
is,treden de grootste reactiekrachten juist onder 
de hiel op. 
De sterke supinatiehouding van de voet bij talipes 
varus heeft tot gevolg,dat& late~ale zijde van de 
voet te sterk belast wordt;bij talipes valgus is dit 
de mediale zijde. 
De laterale delen van de normale voet zullen immers 
altijd kontact met de grond maken.Het middendeel van 
de voet draagt dan ongeveer 10 procent van het 
lichaamsgewicht.Bij pes cavus is dit percentage bedui~end 

lager.Soms zelfs ontbreken de reactiekrachten op de 

middenvoet in het geheel.Meestal zijn dan ook de tenen 
onbelast (klauwvoet). 
Pes planus manifesteert zich in een te hoge belasting 
van de middenvoet.De graad van doorzakking van de 
longitudinale boog laat zich eenvoudig vaststellen 
door de totale reactiekracht op de midden-voet te 
vergelijken met die op bal en hiel. 
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-app 1-

ta~a! 05265801 smeets theoretisch model krachtverhoudingen in de voet 

~e5!u ~ ab,bc,ac,alf,bet,gam,g,w,pi,ar,br,gr,fnc2,fnm2,dr,tand,tanbd, 

c,fODll,fpn2,fiJIÛ,fom2,fon(3,f,t:ml,:fkc2,fkc1,fkc3,fpc1,foo1, 

:fpc2,foc2,foc3; 

1nw~~~ 1,J; 
!;rrar delta [0:30 J; 

ab :=read;bc :•read; ac :•read; alf :=read;bet :•read; gam :•rèad; g :-=read; 

p1:=3.141592653589793; 

ar:~alfXpi/180;br:=betxpifl80;gr:=gamxp1/180; 

PRINTI'EXT( {ingelezen waarden:f.); CARRIAGE (2 ); 

PRINrrEXT(<tJ.engte talus - metatarsus 

PRIN'l":::.'roCT ( 4lengte meta tarsus - calcaneus 

AB in cm.:t);FIXT(3,2,ab);NLCR; 

BC in cm.:t );FIXT(3,2,bc );NLCR; 

PRIN'rl'F.XT ({lengte talus - calcaneus AC · in cm. :j.); FIXT ( 3, 2, ac ); NLCR; 

PRIN:rl'EXT({alfa in graden :f.);FIXT(31 2,a.lf); 

PRIN'rl'FXT( { in radialen i );FIXT(2,4 ,ar); NLCR; 

PRIN':M'I'XT(<fbeta in graden i);FIXT(3 12,bet); 

PRINTTEXT({ in radialen :f.);FIXT(2,4,br);NLCR; 

PRIN'l.'l'F.J{T({samrm. in graden :t);FIXT(3,2,gam); 

PRINTTEXT(1 in radialen *);FIXT(2,4,gr);NLCR; 

PRI~T(<ihalve lichaam.<;gewicht in kg.:j.);FIXT(3,2,g);NLCR; 

PRINTTEXT({werk.arrn achillespees in cm.*);FIXT(3,2,w); 

CARRIAGF:(3); . 

!.2!: i :-=0 ~t~ l ~ 24 <la 
beaf.U delta[i]:carctan(1/(abX2)); 

end -

PRINTTEXT(<fberekende delta:f. );FDCT(2,0,i );SPACE(4 ); 

FIXT(2,4,delta[i]);PRINTTEXT(1 en in graden :t); 

I<'IXT(3 ,2, (delta[ i ]Xl 8o )/pi); NLCR; 

NEW' PAGE;. 

!.2!: i:•O ~~~ l ~! 24 <la 
'l,ealn. PRINTTEXT(.fnornna.lkracht calcaneus * );FIXT(2,0,2X1); 

PRINTTEX:T( { kilop,ramf ·*); CARRIAGE(2}; 

:fnc2:=2X1;:fnm2:=g-fnc2; 

PRINTTEXT({ hakh zwpt pees hiel fmet . f.cal :fnml fom1 

fom2 fll!ll fpn2 fpcl fpc2 focl foe2 fkcl fkc2 

del t tand tanbd*); 

NLCR; 



end --
!U1· 
~oa~nS. 

-app 2-

~~~ dr:=delta[j);tand:=sin(dr)/cos(dr); 

em· _, 

tanbd :•s1n(br-+1ir )/cos (br+dr ); 

c:~(fnm2XahXcos(br+dr)-fnc2XaeXcps(gr-dr))/g; 
fomt :a:::fnm2/ ( ta.nd-tanbd); fpnl :•-foml ; 
fpm2:= fpmlXtand;fpnB:csqrt(fpmlXfpml+fpm2Xfpm2); 

fom2:=fam1Xtanbd;fomB:=sqrt(fom1Xfoml+fom2Xfom2); 
fkc2:•(gXcXcos(ar))/w; 

fkc1 :•-fkc2Xsin(ar)/cos(ar); 
fkc3:=sqrt(fkc1Xfkcl+fkc2Xfkc2); 
fpcl :=foml ;foet :c-fkcl-fpcl; 

fpc2:=g+fom2-fnc2;foc2:=-fpc2-fkc2-fnc2; 
foc3 :csqrt(foclxtocl +foc2Xfoc2 ); 

FIXT(3,1,j/2);FTXT(3,1,c);FIXT(3,1,fpm3); 
FIXT(3, 1 ,fkc3 );FIXT(3, 1,fom,3 );FIXT(3, 1 ,foc3); 
FIXT(3, 1 ,fnm2 );FIXT(3, 1 ,fom1 );FIXT(3, 1 ,f~); 
FIXT(3, l ,ft:ml );FIXT(3, 1 1 fpm2 );FIXT(3,l,fpcl ); 
FIXT(3,l,fpc2);FIXT(3,l,focl );FIXT(3,1,foc2); 
FIXT(3,1,fkc1 );FIXT(3,l,fkc2);FIXT(1 ,3,dr); 
FIXT(3,2,tand);FIXT(3,2,tanbd); 
NLCR; 

!,! 1:_2-1/2 ~h~ CARRIAGE(3) 

else NEW PAGE; -



-app 3-
Lal5P_t 05265801 smeetsjw 

RP.fàn ~ d,som,a,b,c,tot; 

!,~tta-..:.5~!: i,J; 

~ ~fl& dr[0:20,0:30], ns [0:20, 0:30],ms [0:20,0:30],es [0:20,0:30], 

.. s[1:25],f[0:4o,o:6o]; 

!2E 1:=:1 steE 1 ~ 1.0.'1,2 

~at!J. !SE J := 1 ~~~ 1 ~ 25 ~ 
if' j :2= J/2 thP.n a :=read -- -else es [i,j] :cread; -

~; 

!2t 1:=:1 ste-e 1 .~ 10 .~ 

'l,etän ~ j :=1 ~!,teE 1 .~ 25 c,!2 

P.nd.; -
!,! J;_2=J/2 ~ es[i,j ]:=read 

else a:cread; -
!,2t 1:=1 ste-e 1 ~ 10 ~ 

beain' ~ .J :=1 ~~....E 1 ~ 25 ~ ns [1,j] :cree.d;~!,!!; 

t2t 1:::1 !~....E 1 ~ l 0 <!2 
beaffi for j :=1 ~~E 1 until 25 do - --

Reéi1l}. ms [1,j J :=read;dr[1,j J ::: (1 O~(ms [1,j ]-ns [i,j]) )/(es [1,j ]-ns [ i,j] ); 

end· _, 
end; -
f'_or 1:::0 ~te-e 1 unt11 11 do ~~ffi dr[1,0]:=0;dr[1,26]:=0;em; 

...,....... - --!2t j :=0 !~..E l ~ 26 ~ be~t.n dr[ O,j] :::O;dr[11 ,j] :=0;~; 

PRIN'l"rEXT({1--1- =:i. 1 1 1 1- 1--1--1--

NLCH; 

!,2!: j :=1 st~ 1 . ~ 25 <12 
be~1U f'or .1:=1 sten 1 unt11 10 do - .... ----· ---- --

~~n PRIN':rl'EXT({i :j>);FIXT(3,0,dr[i,j]); 

~l}.di 

som:=2X(dr[i-1 ,j ]+dr[i,j+l ]+dr[i+l ,j ]+dr[i,j-1] )+.dr[i-1 ,j-1] 

+dr[i-1 ,j+l ]+dr[i+l ,j+l )+dr[ 1+1 ,j-1 ]; 

f[2Xi-l,2Xj-1 ]:=(dr[i,j]X(dr[1-l,j-l]+dr[1-l,j]+dr[i,j-1]))/som; 

f'[2xi-1,2Xj]:=(dr[i,j]X(dr[1-1,j+1 ]+dr[1-l,j)+dr[i,j+1]))/sam; 

f'[?Xi,2Xj-1 ] := (dr[ 1, j ]x(dr[ 1+1, J-1 ]+dr[i,j-1 ]+dr[i+1 ,j]) )/som; 

f'[2Xi,2Xj]:=(dr[1,j]X(dr[1+l,j+l]+dr[i+1,j]+dr[i,j+1 ]))/som; 

PRIN'rl'F.XT( {1:j>); NLCR; 

!.2!: 1:=1 ~teE 1 ~ 1 o c;!2 
Reain Q. :=dr[ 1,j]; 

if' d>1 00 then PRIN'l"rF.XT( {i xxxx*); -- - .,__., 



':"'app 4-

!,:r (d>60 )A(d<l 00) then PRIN'rrFXT( {i - - ----
if (d>30)A(d<60) then PRINTTEXT({i XX -- -!,! (d~l 0 )A(d<30) ~ PRIN'rl'EXT({i x 

if d <1 0 then PHIN'rl'F.XT ({i :f-); - -end• _, 
PRIN'.rrEXT( {1*); NLCR; 

PRINTTEXT({i i i i i i 1 i 1 i 

PRIN'rrF.XT( {1- i.--1.--i.--i.--i- i.--i.--1--i 

--i:f-); NLCR; 

f!nd;N'F.W PAGF!; -t2t 1 := 1 ~Y'-:2 1 l!flt!.! 20 c;!2 PRINTTEXT( {i.----*); PRIN'l'l'EXT( {i~); NLCR; 

t2t J :=:1 ·!te~ 1 .~ 50 .<!2, 
bf!Q_l}, :fQr i:= 1 ~'!{eE 1 unt il 20 do - --lL!i5.\n PRIN'I"''EXT({i :f.);FIXT(3, O,:f[i,j)); 

~; 

~'N'l':rroCT( {i;t); NLGR; . 

!2t i:= 1 ~ , Slll! 20 <!2 
PRINTI'FXT( {i *); 

l;'RIN'rrEXT ({i:!-); NLCR; 

!,2t 1:=1 ~te~ 1 ~ 20 <!2, 
PRIN'rl'F.XT( {i :f-); 

PRINTTEXTC {i*); NLCR; 

!.2.t i:=1 ~~, ~ 20 <!2 
PRINTTEXTC {i *); 

PRINTTEXT({i:!-);NLCH; 

end· _, 
NFW PAGE;tot:-=0; .. 

!2t j :=:1 ste~ , .lJ!l'x!l 25 ·~ 

~~!.U !'.2!:. i:=l ~te~ 1 ~ 10 S2, FIXT(5,0,ns[1,j] );NLCR; 

!2t 1:=1 ~~ 1 'J.l}.tlllO <Je FDCT(5,0,ms[1,j]);NLCR; 

~nd.; -

:for i:=1 ~..R 1 untillO cto FIXT(5,0,es[1,j));NLCR;s[j}:.::O; - --!.2t i :=1 f!.~Et~ l ~ 10 <!2 
be51n. I<'IXT(5 ,o,dr[i,J J );s [j 1 :•a [j )+dr[1,j ]; !!.Ëoi 
FIXT(9,0,s[j]);CARRIAGE(3);tot:=tot+s[j); 

F!XT(5, O, tot); 

eng; 


