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Geachte toehoorders, dames en heren, 

In zijn rede "Futurologische gedachten over orthopaedie en 

gezondheidszorg", waarmee hij op 5 oktober 1973 zijn ambt van 
hoogleraar in de orthopaedie aanvaardde, stelde van Rens : 

"Voor de orthopaedie geldt, dat de toekanstige ontwikkelingen 

zullen plaatsvinden mede op basis van biomechanische achter

grondinformatie. We zullen onze empirische onderzoeksmethoden 

goeddeels moeten verlaten of overlaten aan de grote geaffili-

eerde algemene ziekenhuizen. De universiteitskliniek moet 

meer en meer overschakelen op basic research. Voor de 

orthopaedie ligt deze in het vlak van de biomechanica en de 

biomedische technologie" (41). Deze gedachten hebben uitein

delijk ten grondslag gelegen aan de vestiging van een bijzon

dere leerstoel in de 'biomechanica van het steun- en 

bewegingsapparaat' aan deze faculteit, vanwege de Nederlandse 

Orthopaedische Vereniging (NOV). Leerstoelen in de biomecha

nica zijn zeldzaam en vestiging van z6' n leerstoel aan een 

medische faculteit is niet vanzelfsprekend. Ik wil aan deze 

bijzondere omstandigheden niet voorbij gaan, en alvorens ik u 

vandaag mijn opvattingeri over de invulling van mijn leer

opdracht uiteenzet, zal ik in het kort spreken over de doel

stellingen en werkwijzen van de biomechanica, haar historie en 

haar relaties met de gezondheidszorg, in het bijzonder met de 

orthopaedie. 

Biomechanica is het wetenschapsgebied waarin mechanica 

wordt toegepast voor het oplossen van medische problemen en 

voor de analyse van het gedrag van biologische weefsels en 

systemen. Di t is een nogal wijdse defini tie, die waar

schijnlijk in dit gezelschap enige toelichting behoeft. De 

mechanica, in zijn moderne vorm, is een basisvak van de werk

tuigbouwkunde, dat de analyse van krachten, bewegingen en 

vormveranderingen in werktuigen tot onderwerp heeft. Dit in 
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aanmerking nemend kunnen wij de biomecbanica dus ook defini

~ren als het wetenschapsgebied dat zich richt op de studie van 

krachten, bewegingen en vormveranderingen in biologische 

systemen, bun interacties met biologische fenomenen en hun 

consequenties voor medische problemen. 

Afhankelijk van het toepassingsgebied, het biologische 

systeem in kwestie, onderscheiden we bijvoorbeeld cardiovascu

laire biomechanica, waarin natuurlijk vloeistofstroming een 

grote rol speelt, biomechanica van het kauwstelsel, van belang 

in de tandheelkunde, en biomechanica van het spierskelet

stelsel, het Steun- en Bewegings-Apparaat (SBA); Deze laatste 

tak, het onderwerp van mijn leeropdracht, zien we vaak in 

combinatie met de orthopaedie, de fysiotherapie, de revali

datiegeneeskunde, sport en sportgeneeskunde, en de letsel

preventie. 

In de werktuigbouwkunde wordt de ·mechanica ontwikkeld en 

ingezet om bet mechanisch gedrag van werktuigen te kunnen 

voorspellen op basis van ontwerpspecificaties. voor de biome

chanica van het SBA is di t niet anders, zij het dan dat ons 

van dit werktuig de ontwerpspecificaties ontbreken. Biomecha

nische analysen van het SBA zijn dan niet op verbetering van 

het werktuig gericht, maar op de uitbreiding van kennis over 

haar functioneren. Deze kennis moet direct of indirect ten 

goede komen aan mogelijkheden voor het voorkomen van schade; 

het opsporen van mankementen en het uitvoeren van reparaties, 

of, zo u wilt, aan preventie, diagnose en therapie van stoor

nissen aan het SBA. 

Historische Ref'lecties 

Biomechanica van het SBA kunnen we opsplitsen in drie 

deelgebieden, de dynamica van het SBA, die de globale krachts

en bewegingsanalyse van het SBA als geheel tot onderwerp 

heeft, de gewrichtskinematica, die zich meer in detail richt 
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op de f'unctie van gewrichten, en de weef'selmechanica, waarin 

het basismateriaal van het SBA bestudeerd wordt. Elk deel-

gebied heef't zijn wortels in het verleden. In de volgende 

beschouwing zullen wij heden en verleden voor ieder van de 

drie deelgebieden vergelijken, en zien dat de moderne weten

schappelijke doelstellingen historische ref'lecties zijn. 

De term 'biomechanica' ontstond waarschijnlijk in 

Rusland, waar het in ieder geval in 1921 in een publicatie 

werd genoemd. Rond dezelf'de tijd bestond er een leerstoel in 

de biomechanica in Leningrad (31). Bernstein gebruikte de 

term in 1926 voor zijn leerboek over het SBA, dat overigens, 

hoewel verrassend compleet voor die tijd, in het westen weinig 

bekendheid kreeg. Biomechanica wordt echter zelden beschouwd 

als een kind van de revolutie, veel vaker als een nakomeling 

van de Renaissance. Haar ontstaansgeschiedenis wordt meestal 

verbonden met de grote bewegingen in de mechanica, de fysica 

en de fysiologie gedurende de 17° en 18° eeuw (17). Als 

grondlegger wordt vaak Giovanni Alf'onso furelli (1608-1679) 

gezien, wiskundige en astronoom. In 1680 verscheen zijn boek 

'De Motu Animalium', waarin hij o.a. de bewegingen van het SBA 

analyseerde en in verband bracht met spiercontracties; een 

onderwerp dat gerekend kan worden tot de dynamica van het 

SBA ( 4) . Onderzoeksmethoden in zijn tijd waren de directe 

waarnerning en de geometrie. Tekenend voor zijn werk is het 

volgende citaat, waar hij de menselijke gang beschrijf't 

(Figuur 1): "..... dankzij de extensie van de voet en de 

verlenging van het been AC, duwen de tenen C op de vloer; 

door een ref'lexbeweging beweegt de machine R (de romp!) aldus 

voorwaarts richting K, net zoals een zeanan met een stok een 

boot van de wal duwt" (naar een engelse vertaling van 

A.Cappozzo). Opvallend is het k"walitatieve karakter van 

zijn analyse, het ontbreken van maat ·en getal. De grootheid 

'kracht' , als f'ormeel begrip, was in die tijd nog . onbekend. 
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Figuur 1 : Ui t het werk van Borelli ( 4) . 

Kennelijk beschouwde Borelli het afduwen van de boot als een 

voor de lezer begrijpelijk fenomeen, maar het afduwen van de 

voet niet. Dat hij de analogie tussen beide situaties zag, 

betekent dat hij kracht als oorzaak'van beweging al wel intuI

tief begreep. 

In de loop der tijd zijn de doelstellingen van functio

neel bewegingsonderzoek van het SBA niet veranderd, maar de 

methoden wel. De formalisatie var. het begrip kracht als 

oorzaak van beweging door Newton in 1687 maakte het mogelijk 

om lichaamsbewegingen kwantitatief in verband te brengen met 

spieractiviteiten en andere belastingen, althans in principe. 

In feite waren deze mogelijkheden nog beperkt, vanwege de 

complexiteit van de menselijke bewegingen en het betrokken 

krachtenspel. Deze beperkingen zijn echter goeddeels weg

genomen door mogelijkheden geboden door de computer. 

Figuur 2, uit het werk van Seireg en Arvikar (44), geeft 

een aardige illustratie van modern onderzoek in de dynamica 

van het SBA. De interne en externe krachten in de onderste 

ledematen ten gevolge van spieractiviteiten, gewrichts

contacten, externe contacten, versnellingen van lichaarnsdelen 

en gravitatie, zijn hier aangegeven. Doel is grootte en 

richting van de krachten te bepalen tijdens diverse functies, 
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Figuur 2: 
Krachten in de onderste 
extremiteiten(44). 

zoals bijvoorbeeld het lopen. De oplossingsstrategie bestaat 

uit het meten van zoveel mogelijke meetbare grootheden, en 

de rest af te leiden via wetmatigheden uit de mechanica; voor 

beide aspecten speelt de computer een essentiele rol. 

Meetbare grootheden zijn bijvoorbeeld de ruimtelijke bewe

gingen van de ledematen, waarvoor recentelijk nauwkeurige 

computergestuurde meettechnieken ontwikkeld werden; maar ook 

externe krachten en lichaamseigenschappen zoals massa en 

massatraagheid kunnen kwantitatief worden bepaald. Electromy

ografisch onderzoek geeft een indruk omtrent de activiteit va.~ 

spieren. J)eze experimentele gegevens warden gevoed aan een 

computerprogramma, gebaseerd op een mathematisch model, 

waarmee de nog-onbekende grootheden worden berekend. 
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Zo'n mathematisch model, of 'computersimulatie

model', vormt de kern van modern biomechanisch onderzoek. Het 

model bestaat enerzijds uit een geheel van grootheden (para

meters en variabelen) die de mechanische fenomenen, zoals 

krachten en bewegingen, en de van belang zijnde lichaamseigen

schappen representeren, anderzijds uit stelsels vergelij

kingen, gebaseerd op mechanische wetmatigheden, die de groot

heden kwantitatief met elkaar in verband brengen. Het proces 

van abstractie dat bier aan ten grondslag ligt, waarin de 

grootheden worden gekozen en de vergelijkingen opgesteld, 

noemt men 1!110delvorming'. Met een betrouwbaq,r model kunnen 

experimentele gegevens met elkaar in verband worden gebracbt 

en ook word en ge~xtr~poleerd. Huidige modellen van bet SBA 

zijn nog niet volmaakt, wel kunnen al redelijk nauwkeurige 

schattingen van gewrichts- en spierkrachten in een aantal 

functies worden bepaald. Uiteindelijk zal bet mogelijk moeten 

zijn de mechanische consequenties van afwijkingen en chirur

gische ingrepen voor bet functioneren van bet SBA nauwkeurig 

te voorspellen. 

In bet tweede deelgebied, de gewrichtskinematica, worden 

de gewrichten meer in detail bestudeerd, met als doel bun 

bewegingsmogelijkheden in verband te brengen met functie en 

eigenschappen van de anatomische gewrichtsstructuren. Op de 

bakermat van dit onderdeel kunnen wij de gebroeders Weber 

projecteren, die op basis van kwalitatief onderzoek in 1836 

vonden dat bet kniegewricht niet bet eenassige' eenvoudige 

scharnier is waarmee h!it wel eens wordt vergeleken (53). 

Braune en Fischer publiceerden al in 1891 over metingen van 

driedimensionale kniebewegingen (6). Ook bier geldt weer dat 

de moderne onderzoeksdoelstellingen reflecties uit bet 

verleden zijn. De ontwikkeling van nieuwe meet- en analyse

methoden op basis van de computer, en bet toenemende belang 
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van de gewrichtschirurgie in de orthopaedie, heeft dit onder

zoek nieuwe impulsen gegeven. 

Een van die moderne meetmethoden is de R5ntgenstereo

fotogrammetrie, ontwikkeld door Selvik in Zweden (45). Door 

gebruik te maken van kleine tantalium markeringspunten in de 

botstukken, en mathematische reconstructie van hun ruimtelijke 

posities via het opmeten van twee R5ntgenfoto's, van verschil

lende zijden genomen, kunnen de onderlinge posities en 

positieveranderingen van botstukken in gewrichten nauwkeurig 
·Worden vastgelegd. Ten behoeve van de reconstructie moeten 

een groot aantal wiskundige vergelijkingen worden opgelost, 

zodat ook hierbij de computer weer onontbeerlijk is. Met deze 

methode is nauwkeurig onderzoek van gewrichts-bewegingen en 

-beweeglijkheid mogelijk. Ook kunnen kinematische effecten van 

gewrichtsletsels en gewrichtschirurgie worden vastgelegd • 

. In de ontwikkeling van de moderne gewrichtskinematica 

speelt Nederland een niet onbelangrijke rol. Dit is deels te 

danken aan de stimulerende voortrekkersrol van het Anatomisch 

Laboratorium van de RU-Leiden. Reeds Boerhaave wees op het 

belang van de mechanica voor biomedisch en klinisch onder-

zoek (3). Fu.."lctioneel a.."latomische onderzoeken va."1 diverse 

gewrichten door onder andere Landsmeer, Huson en Kauer, hebben 

de basis gelegd voor later biomechanisch onderzoek; in Leiden, 

Eindhoven en Nijmegen (30). 

Ook voor het individuele gewricht geldt weer, dat kennis 

over de vorm van de anatomische structuren en de bewegingen 

het mechanisme slechts ten dele karakteriseren. Voor een 

compleet beeld moeten ook gegevens over het interne krachten

spel bekend zijn. Hiervoor zijn weer mathematische modellen 

nodig; waarmee de bewegingen vari het gewricht a.11alytisch in 

verband kunnen worden gebracht met de externe belasting en de 

eigenschappen van de anatomische structuren. Een wezenlijke 

aanzet hiertoe werd gegeven door de ontwikkeling van een 
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computersimulatiemodel voor de knie door Wismans (56), op de 

Technische Universiteit Eindhoven. Hoewel ook dit model nog 

niet volmaakt is, zal het een belangrijk onderzoeksgereedschap 

blijken voor de biomechanica van het kniegewricht en de 

ontwikkeling van diagnostische en chirurgische methoden in de 

orthopaedie. 

Het derde deelgebied van de biomechanica van het SBA, de 

weefselmechanica, betreft het mechanisch gedrag van de bouw

stenen, zoals bot, gewrichtskraakbeen, pezen en ligamenten. 

Onderwerpen van onderzoek zijn bijvoorbeeld hun elastische 

eigenschappen en de sterkte in relatie tot de structuur , en 

hun biologische reactiviteit op basis van mechanische 

signalen. 

Bot, een van de basisweefsels van het SBA, is een fasci

nerend materiaal met een aantal zeer bijzondere eigen

schappen. Zijn sterkte en elastische eigenschappen zijn 

afhankelijk van de porositeit (8). Omdat deze variabel is, 

kunnen botstukken zo worden opgebouwd, dat het dichtste mate

riaal zich bevindt waar de interne belasting, de spanning, het 

hoogst is, en met de grootste porosite.it daar waar de spanning 

het laagst is. Hierdoor kan een naar materiaalverbruik opti

male constructie worden geschapen. De mogelijkheden tot opti

male architectuur worden nog vergroot doordat de bottrabekels 

zich kunnen richten naar de krachtsdoorleiding, waardoor een 

zeer poreuze en lichte structuur ontstaat, die toch nog 

voldoende sterkte en elastische stijfheid kan leveren. 

Het belang van deze structurele opbouw van bot werd in 

1869 beschreven door Wolff (57) in zijn trajectoriele hypo

these, die stelt dat de bottrabekels zich neerleggen langs 

zogenaamde spanningstrajectori~n, en dat de dichtheid van bot 

bepaald wordt door de grootte van de spanningen. Deze hypo

these was eigenlijk louter gebaseerd op eerdere publicaties 
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van Meyer ( 40) in 1867, die een opvallende overeenkomst 

constateerde tussen de botstructuur van het proximale femur en 

de ori~ntatie van spanningstrajectori~n, zoals die door 

Culmann ( 11) in 1866 waren berekend voor een qua geometrie 
enigszins vergelijkbare kop van een wandelstok (figuur 3). 

Fi.gtnJr 3: Spanningstrajectori~n in de kop va.~ een. wandelstok 
(links) vergeleken met de architectuur van bot in 
het proximale femur (rechts) (57) 

Wolff (58) bouwde zijn theorie in 1884 uit tot 'das Gesetz der 

innere Tfansformation der Knochen', die wij~e bekendheid kreeg 

als de 'wet van Wolff'. Eenvoudig gezegd stelt deze theorie 

dat bot zijn architectuur zal aanpassen aan belastings

verandering, en wel zodanig dat weer een mechanisch · optimale 

constructie ontstaat. 
Zowel de trajectorrnle hypothese "'1 s de transformatie-

theorie zijn slecht gefundeerd. De vergelijking tussen femur 

en wandelstok (Figuur 3) gaat, om een aantal redenen, mank. 

,Hoewel herhaaldelijk experimenteel werd vastgesteld dat bot op 
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belastingsveranderingen reageren kan met vorm- of dichtheids

aanpassingen, is het sturende mechanisme voor dit fenomeen 

onbekend. Als bot inderdaad een mechanisch optimale structuur 

heeft en onderhoudt, en dat lijkt heel plausibel, dan is nog 

steeds de vraag welk mechanisch criterium hieraan ten grond

slag ligt, en welk mechanisch signaal de botcellen aanzet tot 

remodellerende activiteiten (10,12). -

Deze vragen zijn weer actueel geworden in verband met de 

reacties van bot op veranderde mechanische condities na 

chirurgische ingrepen, zoals standcorrecties, gewrichts

vervanging en fractuurfixatie. Een belangrj.jk gereedschap 

voor biomechanisch onderzoek op dit gebied, en de weefsel

mechanica in het algemeen, is de Eindige Elementen Methode 

(EEM), afkomstig uit de technische mechanica. Deze methode 

maakt het mogelijk om computersimulatiemodellen op te stellen, 

waarmee locale spanningen en vervormingen in botstukken 

berekend kunnen worden op basis van experimentele gegevens 

over de externe belasting, de geometrie en de elastische 

eigenschappen. De EEM speelt een belangrijke rol in ortho

paedisch-biomechanisch onderzoek (7 ,22), en biedt ook nieuwe 

mogelijkheden om de 'wet van Wolff' te onderzoeken. 

Figuur 4 geeft hiervan een voorbeeld. In deze EEM computer

simulatie van het femur wordt getracht de afstand tussen het 

femur en de wandelstok van Meyer (40) te overbruggen. vanuit 

een aanvankelijk homogene materiaalverdeling wordt een staps

gewijze aanpassing van de locale botdichtheid gesimuleerd, op 

basis van de veronderstelling dat het bot overal streeft naar 

een bepaalde, homogene verdeling va~ de specifieke elastische 

energie. We zien dan dat bet bot in het model qua dichtheids

verdeling steeds meer gaat lijken op een echt bot (Figuur 4). 

Dat het simulatiemodel nog niet volmaakt is en wij het juiste 

optimalisatiecriterium waarmee de botcellen werken nog niet 

precies kennen, blijkt uit detailverschillen tussen modelvoor-
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3000 N 

FigtnJr 4: EEM-mesh van het proximale femur (links). vanuit 
een homogene beginsituatie voorspelt het computer-, 
model een optimale dichtheidsverdeling voor het bot 
(rechts). 

spelling en werkelijkheid. Er is dus nog wel e.e.a. aan 

onderzoek nodig, maar de weg naar toetsing en verfijning van 

de iruniddels 100-jarige hypothese ligt open. Aan het einde 
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van deze weg liggen nieuwe mogelijkheden voor preventie, diag

nose en behandeling van stoornissen aan het SBA. 

Aspecten en Facetten 

Dames en heren, ik heb getracht u een beeld te schetsen 

van de biomechanica van het SBA, zoals die beoefend wordt in 

de drie belangrijkste deelgebieden, de dynamica van het SBA, 

de gewrichtskinematica en de weefselmechanica. Ik heb hierbij 

een C1aI1tal voorbeelden besproken en deze in een historisch 

perspectief gezet. Ook heb ik u geinformeerd over een aantal 

moderne onderzoeksmethoden. 

Waarschijnlijk is u het interdisciplinaire karakter van 

de biomechanica opgevallen. Deels gebonden aan ontwikkelingen 

en doelstellingen van de functionele anatomie, de fysiologie 

en andere biomedische · vakgebieden , deels afhankelijk van de 

technische mechanica en de werktuigbouwkunde in het algemeen, 

geparenteerd aan medische fysica, biofysica en biomaterialen

leer, is het een vak waarvan de positie moeilijk exact valt af 

te bakenen. Kenmerkend voor de biomechanica, naast concen

tratie op de studie van krachten, bewegingen en vormveran

deringen, is enerzijds de combinatie van biologische en mecha

nische aspecten in de wetenschappelijke vraagstelling, ander

zijds de combinatie van experimentele en theoretische aspecten 

in de oplossingsstrategie, waarbij de ontwikkeling en toepas

sing van modellen een belangrijke rol speelt. Deze verschil

lende aspecten behoren op evenwichtige wijze verweven te zijn 

in biomechanisch · onderzoek. Nietemin ziet men vaak in de 

praktijk, dat bepaalde aspecten meer nadruk krijgen dan 

andere. Zo bestaat er nogal een afstand tussen de experi

mentele bioloog en de theoretische mechanica-ingenieur in de 

beoefening van de biomechanica. De professionele biomechani

cus zou zich in het zwaartepunt tussen deze uitersten moeten 

bewegen, en trachten de verschillende aspecten in onderzoek te 
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integreren. Dit lijkt evident, maar wordt in praktijk niet 

altijd zo ervaren. In feite wordt een nieuw wetenschapsgebied 

geclaimd, vergelijkbaar met het verwerven van een kavel grond 

tussen een aantal buren, die het terrein tot dan toe als hun 

achtertuin beschouwden. De biomechanicus ziet zich dan ook 

sans van verschillende zijden met canpetentiekwesties om de 

oren geslagen. De beste reactie is waarschijnlijk deze te 

sluiten, en te hopen dat de buren het opgerichte bouwwerk gaan 

waarderen. Verne L. Roberts, 20 jaar geleden oprichter van de 

Journal of Biomechanics, zei eens over die tijd "We vigorously 

discussed for months whether it should be (Bio)mechanics, 

Bio-mechanics, Bianechanics, or Mechanobiology, and finally 

decided that the best solution was to stop the discussion and 

get on with the job." 

Inmiddels zijn er drie internationale wetenschappelijke 

tijdschriften met biomechanica als onderwerp, twee andere zijn 

in oprichting. Naast de International-, de American- en de 

European Society of Biomechanics, ZlJn er wetenschappe

lijke verenigingen in een groot aantal landen; in Nederland 

·bestaat er ee~ Medigon deelwerkgemeenschap op dit gebied. De 

identiteit van de biomecha..~ica wOrdt voornai~elijk bepaald door 

de leden van deze verenigingen en door de auteurs van de tijd

schriftartikelen. Dit zijn vogels van diverse pluimage, die 

de biomechanica beoefenen ten bate van verschillende biomedi

sche toepassingsgebieden. Zo heeft de biomechanica, naast de 

genoemde aspecten, ook verschillende facetten, die ieder het 

vak weer anders kleuren. 

Wat betreft mijn leeropdracht is evident dat met name het 

orthopaedische facet belicht zal worden. Gehoord het voor-

gaande, zal u ook duidelijk zijn dat ik zal trachten op even-

wichtige wijze de verschillende aspecten van de biomechanica 

te verweven tot een wetenschappelijk bouwwerk, dat zal bijdra

gen aan de identiteit van biomechanica als wetenschapsgebied. 



- 14 -

Achtereenvolgens zal ik voor u uiteenzetten op welke wijze ik 

aan deze taak inhoud wil geven, ten aanzien van zowel onder

wijs als onderzoek. 

Onderwi~s 

Recentelijk werd binnen onze faculteit, naast het medi

sche curriculum, de studierichting 'Gezondheidswetenschappen' 

ingesteld. Het curriculum van deze studie, die dus niet

curatieve biomedici opleidt, heeft als speerpunten de toxico

logie, de epidemiologie en de bewegingswetenschappen. In het 

laatste speerpunt is ook de biomechanica ver.tegenwoordigd, 

naast de anatomie, de inspanningsfysiologie, de orthopaedie en 

de reumatologie. In het kerncurriculum verzorgen wij colleges 

en practica in de dynamica van het SBA, de gewrichtskinematica 

en de weefselmechanica, welke onderwerpen in keuzemodulen en 

stages verder uitgediept kunnen worden. 

In het curriculum Geneeskunde is het biomechanica

onderwijs beperkt tot een keuzecollegecyclus en de begeleiding 

van keuzestagiaires. Hierdoor missen de meeste artsen-in-spe 

natuurlijk een belangrijk deel van hun natuurwetenschappelijke 

basis. Gelukkig kunnen zij, die de orthopaedie als speciali

satie kiezen dit later inhalen via het post-academisch onder

wijs, waar wij, ook natuurlijk in het kader van mijn bijzon

dere leeropdracht vanwege de NOV, veel aandacht aan zullen 

besteden. 

De samenstelling van de leerstof en de wijze waarop deze 

moet worden overgedragen in de bovengenoemde onderwijsvonnen 

liggen niet voor de hand. Gezien de abstracte aard van de 

gehanteerde begrippen en de mathematische analysemethoden is 

de mechanica voor velen een moeilijk vak; ook in de ingeni

eursopleiding, maar vooral in een omgeving waar de wiskunde 

niet centraal staat. Het complexe karakter van de biologische 

weefsels en systemen maakt de biomechanica nog eens extra 
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moeilijk. Het onderwijs zal dus zo ingericht moeten worden, 

dat de studenten begrip krijgen voor mechanische grootheden en 

relaties, zonder te struikelen over de wiskunde. Dat zij de 

beginselen van modelvonning begrijpen en modellen kunnen 

gebruiken, zonder de wiskundige basis tot in detail te beheer

sen. Het onderwijs zal doelgericht moeten zijn, afhankelijk 

van het vakgebied van de doelgroep, en niet zo oppervlakkig 

dat de leerstof in de praktijk feitelijk onbruikbaar is. Dit 

is geen eenvoudige opgave, temeer daar in deze zin nauwelijks 

een biomechanische onderwij stradi tie bestaat, en er in de 

schaarse leerboeken op dit gebied m.i. nog geen goed evenwicht 
tussen enerzijds oppervlakkigheid en anderzijds mathematische 

complexiteit gevonden werd. 

Ik meen dat een effectieve wijze van kennisoverdracht 

gevonden kan worden in het gebruik van doelgerichte voorbeel
den, student-vriendelijke experimentele faciliteiten en inter

actieve computersimulatiemodellen. Deze te ontwikkelen vergt 

natuurlijk tijd, inspanning en inventiviteit. Ik neem deze 

uitdaging graag op me en weet me daarbij gesteund door Ir.L. 

Blankevoort, die sedert vorig jaar onze biomechanische gelede-

ren als Universitair Docent versterkt, en door Ir.A. de Lange, 

aangesteld voor twee jaar ten behoeve van de biomechanische 

onderwijsontwikkeling. 

studenten die de bewegingswetenschappen als specialisatie 

kiezen en daarvoor een biomechanische stage willen volgen, 

zijn welkom in ons laboratorium. Zij zullen daar dan niet 

worden ingezet om gecompliceerde mathematische modellen op te 
zetten, maar assisteren in onderzoeksprojecten gericht op de 

toepassing van biomechanica voor de oplossing van medische 

problernen, in sa'Ilenwerking met ingeniew.""s of orthopaedische 

assistenten. Vanuit hun multidisciplinaire achtergrond zijn 

bewegingswetenschappers bij uitstek geschikt om biologische 

aspecten van de biomechanica inhoud te geven, en bruggen te 
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slaan naar de diverse biomediscbe toepassingsgebieden. 

Tenslotte de vraag naar de beroepsmogelijkheden voor 

bewegingswetenscbappers in bet algemeen. De bewegingsweten

schapper is een nieuwe variant in bet academiscb bestel, en 
dat uit zich in bet ontbreken van wervende advertenties die 

zich direct op deze specialisatie ricbten. Daarover ih paniek 

te geraken is ecbter onnodig. Bewegingswetenscbappers zijn 

inzetbaar in alle organisaties die zich direct of' indirect 

bezighouden met bet SBA, in en buiten de gezondbeidszorg, wat 

betreft wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, beleidsvorming, 

financiering, organisatie, industriHe productie en handel. 
Voor de hand liggende onderwerpen zijn ortbopeadie, rewnato

logie, revalidatie, fysiotherapie, licbamelijke opvoeding, 

sport, ergonomie, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, mediscbe. 

technologie. Plaatsen te concretiseren ecbter, vereist profi

lering van de bewegingswetenscbapper naar deze vakgebieden en 

organisaties toe, een taak waar de faculteit aandacbt aan moet 

besteden en waar ik gaarne mijn medewerking aan zal verlenen, 

samen met mijn collega-docenten in dit speerpunt. 

Onderz.oek 

Het biomechaniscb onderzoek van bet SBA, dat mij voor de 

komende jaren voor ogen staat, zal een vervolg zijn op weten

schappelijke activiteiten zoals die in de afgelopen 13 jaar in 

de biomechaniscbe sectie van onze afdeling bebben plaats

gevonden. Evident is, gezien de aard en plaats van mijn 

benoeming, dat dit onderzoek direct of indirect ten goede moet 

komen aan het onderwijs en aan de patii:intenzorg. Het gaat dan 

vooral om preventie , diagnose- en bebandelingsmetboden van 
stoornissen aan het SBA; gericht op vraagstellingen nit de 

orthopaedisc?e praktijk. 

Stoornissen aan bet SBA spelen een overbeersende rol in 

de volksgezondheid. Dit werd onlangs nog eens uitdrukkelijk 
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gememoreerd en gedocumenteerd gedurende het symposium dat ter 

· gelegenheid van het 25-jarig jubileum van ons orthopaedisch 

instituut werd gehouden. Sprekende cijfers zijn, dat arbeids

verzuim door niet-traumatische aandoeningen van het SBA onze 

samenleving ongeveer 3 miljoen gulden per uur kosten (50). 

voor traumatische aandoeningen moeten wij Nederlanders ons 

gezamenlijk 19 miljoen dagen per jaar in onze activiteiten 

beperken (51) . In de VS lijden bijna 23 miljoen mensen, 10% 

van de bevolking, aan chronische of permanente bewegings

beperkingen. Stoornissen aan het SBA kosten de Amerikaanse 

samenleving ongeveer 65 miljard dollar per jaar (19). 

Nu zijn stoornissen aan het SBA zelden levensbedreigend 

en men kan er·heel oud mee worden. Welke gezondheidsmaatstaf 

men echter ook hanteert ten aanzien van de kwaliteit van het 

!even, van alle mogelijke aandoeningen scoren die van het SBA 

het hoogst (19). Met name in de orthopaedie hebben gedurende 

de laatste twee decennia spectaculaire ontwikkelingen plaats

gevonden, waardoor in vele gevallen ernstig invaliderende 

stoornissen aan het SBA kunnen worden opgelost. Dit komt 

vooral de levenskwaliteit van ouderen met chronische aandoe-

ningen ten goede. Zo werd onlang·s de orthopaedische chirw~g de 

beste vriend van de geriater genoemd (5). Ik zou daar aan 

willen toevoegen: hij is dat ook van de reumatoloog. 

Nu heeft de biomechanica ook een wezenlijke rol gespeeld 

in de ontwikkeling van de orthopaedie (38,41,43,47) en zoals 

gezegd, zal het wetenschappelijk onderzoek dat ik voorsta 

gericht zijn op de orthopaedische praktijk. Nietemin zal dat 

onderzoek toch ook veel fundamentele aspecten hebben, die 

misschien door de clinicus niet direct ~ls relevant voor zijn 

praktijk herkend zullen worden. Toch is dit fundamentele 

ka.rakter van essentieel belang. Het schept een tijdsbesten

dige consistentie in extern herkenbare onderzoekslijnen en een 



< 
~( 

f1 
~i 

Iii. 

- 18 -

slagvaardige wetenschappelijke infrastructuur. Het vormt een 
klankbord voor nieuwe idee~n vanuit de kliniek, een degelijke 

wetenschappelijke basis voor diagnostische en therapeutische 

procedures en een voedingsbodem voor werkelijk vernieuwende 

practische ontwikkelingen. 

Het ontwikkelen van nieuwe mechanische meet- en analyse

technieken is daarbij niet onze eerste prioriteit; wij laten 

dat graag over aan onze collega 1s van de Technische Universi

teiten. Toch zullen wij ook op dit terrein activiteiten 
moeten ontplooien, al was het alleen maar om bij te blijven en 

nieuwe methoden zinvol en verantwoord te lqmnen toepassen. 

Bovendien zijn bepaalde problemen zo specifiek voor de ortho

paedische biomechanica en dermate verweven met biologische of 

klinische as pee ten, dat onze expertise en infrastructuur de 

beste basis vormen voor nieuwe ontwikkelingen. 

Het huidige onderzoeksprogramma van de afdeling orthopae

die, KUN, werd in 1983 extern goedgekeurd en wordt sedertdien 
voorwaardelijk gefinancierd. Het bestaat uit twee deel

programma' s, waarvan de eerste, "Biomechanica, functionele 

anatomie en stoornissen van menselijke gewrichten", wordt 

bewerkt in samenwerking met de werkgroep "Functionele Anatomie 

van het Bewegingsapparaat" (FABA, Prof.Dr.J.M.G. Kauer) van de 

vakgroep Anatomie en Embryologie (KUN). Biomechanische aspec

ten in het onderzoek betreffen, de titel geeft het al aan, 

voornamelijk de gewrichtskinematica. Dit programma is in 
belangrijke mate ge~nt op de toepassing van de RBntgenstereo

fotogrammetrie, al eerder genoemd, waarmee gewrichtsbewegingen 

en ligamentdeformaties nauwkeurig kunnen worden gemeten en 

beschreven. 
Zwaartepunt in dit onderzoeksprogramma is het knie

gewriciht, zo vaak betrokken bij sportletsels en degeneratieve 

slijtageverschijnselen, zoals arthrose. In vitro werden de 
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ruimtelijke bewegingsmogelijkheden van dit gewricht nauwkeurig 

in kaart gebracht en gerelateerd aan functies van gewrichts

vlakken en ligamenten (2, 13,24,33). Hoewel fundamenteel van 

opzet, onderhoudt dit onderzoeksprogramma een nauwe relatie 

met klinische vraagstellingen, betrokken op bijvoorbeeld de 

menisectomie (32), de chirurgische behandeling van cbondro

malacia patellae (33), de diagnose van bandletsels (14) en hun 

operatieve reconstructie (42). 

Diagnose en reconstructie van kniebandletsels staan in 

bet centrum van de belangstelling in de bedendaagse orthopae

die. Vragen die hierbij een rol spelen betreffen bijvoorbeeld 

enerzijds de invloed van een bepaalde bandreconstructie

methode op bet kinematiscb gedrag van de knie in verband met 

de te verwachten functie, anderzijds de mechanische effecten 

van de kniebewegingen op de reconstructie, in verband met de 

sterkte. De complexiteit van deze vraag is geYllustreerd in 

Figuur 5. Interne en externe krachten hebben een bepaalde 

E.d:.~rrto.L 

forces 

Fi.guur 5: Schematiscbe weergave van mechanische terugkoppe
ling in het kniegewricht 

beweging van het gewricht tot gevolg. Door terugkoppeling via 

de ligamenten en de gewrichtsvlakken, beYnvloeden deze bewe-
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gingen weer de la'achten in de ligamenten, die op hun beurt 

weer ~en effect hebben op de bewegingen. cm deze vragen te 

kunnen beantwoorden moet het systeem 'ontrafeld' worden in 

tennen van beweging en la'achtsdoorleiding, hetgeen niet goed 

mogelijk is op louter experimentele basis. Ons is gebleken dat 

we met het al eerder genoemde kniesimulatiemodel van Wismans 

(56), gevoedt met experimentele gegevens, wel tot de gevraagde 

resultaten kunnen komen (1). 

In de toekomst zullen wij trachten ook andere klinische 

procedures in het kniegewricht op deze wijze met gecombineerd 

experimenteel/analytisch onderzoek wetenschapRelijk te onder

bouwen om op basis van de resultaten verbeterde diagnose

apparatuur, reconstructiemethoden en gewrichtsprothesen te 

kunnen ontwikkelen. Hiervoor zal ook nog fundamenteel onder

zoek nodig zijn, om de gebruiksmogelijkheden van het knie

simulatiemodel uit te breiden, en om structuur en eigenschap

pen van gewrichtsvlakken en ligamenten beter te kunnen 

beschrijven (25, 39). 

Een tweede onderwerp binnen dit deelprogramma is het 

polsgewricht, een handreiking tussen de anatomische expertise 

van Kauer (34) en onze infrastructuur voor kwantitatief kine

matisch onderzoek. Dit gewricht telt 18 articulaties tussen 

voorarm en hand, via contacten tussen de acht carpale botstuk

ken, en is daarom nog moeilijker mechanisch te karakteriseren 

dan de knie. De relatieve bewegingen van de carpale botstuk

ken werden voor een aantal handfuncties gemeten en beschreven 

met behulp van de Rontgenstereofotogrammetrie (36), waarbij 

ook dankbaar gebruik werd gemaakt van de expartise van 

Dr.Ir.H.J. Woltring in het verwerken van meetgegevens 

(37 ,59,60). In toekomstig onderzoek zal het ligamentsysteem 

van de pols nader geanalyseerd worden. Uiteindelijk hopen we 

in staat te zijn een computersimulatiemodel voor de pols

functie te ontwikkelen, vergelijkbaar met het kniemodel, en 
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onderzoeksresultaten op een zelfde wijze te kunnen inzetten 

voor klinische problemen. 

Het tweede deelprogramma is getiteld "Bot- en gewrichts

prothesen", en betreft onderzoek naar de eigenschappen van bot 

en de interactie tussen bot en implantaten. Het onderzoek is 

momenteel vooral gericht op de heupprothese (Figuur 6). 

x 
~ 
a. 

• cortical bone 
IEE] spongeous bone 

CJ acrylic cement 

mm polyethylene 

D metal 

- lateral, medial -

Figwr 6: 
Schematische weergave 
van een heupgewrichts
prothese 

Naar schatting worden er in de westerse wereld zo 1 n 500.000 

heupprothesen per jaar geplaatst, waarvan ongeveer 1 O. OOO in 

Nederla.11d. Deze aa..'1tallen nemen nog steeds toe. Het is een 

operatie met spectaculaire resultaten, gemeten naar pijn

bestrijding en functieherstel; een van, de meest succesvolle 

operaties van deze eeuw en zeker de belangrijkste waar het 
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betreft de verbetering van de levenskwaliteit voor zo'n 2-4% 
van de bevolking. Het is bovendien een van de weinige chirur

gische procedures in de gezondheidszorg die geld opleveren 

voor de gemeenschap. In de VS kostten heupprothesen de 

gemeenschap in 1979 in totaal 0. 7 miljard dollar, maar de 

besparingen op curatieve zorg, uitkeringen en voorzieningen 

bedroegen 1 miljard dollar (19). Een-netto winst dus, van 300 
miljoen dollar per jaar. Keet (35) vond relatief vergelijk

bare resultaten voor de Nederlandse situatie. 

Een probleem van de heupprothesen, en gewrichtsprothesen 

in het algemeen, is dat de levensduur van de prothese-bot 

verbinding beperkt is. Hoewel de overlevingskans van een 

heupprothese na 10 jaar gemiddeld ongeveer 90% bedraagt (9), 
is deze een stuk lager (40-80%) voor patienten jonger dan 60 
jaar, terwijl juist de jongere patienten langer met de 

prothese moet functioneren. Revisie-operaties brengen weer 

nieuwe risico's met zich mee en zijn over het algemeen minder 

succesvol. Gevolg is dat jonge patienten met een toch duide

lijke indicatie vaak jaren lijdzaam moeten wachten, voor zij 

geholpen kunnen worden. 

Bepalend voor de overlevingskans va.~ de prothese is 

vooral het verloop van het loslatingsproces tussen prothese en 

bot. Di t proces, dat nog niet volledig begrepen wordt, is 

waarschijnlijk een reactie , van bot op mechanische signalen, 

zoals spanning en relatieve beweging ('micro motion') ter 

plaatse van de prothese-bot-verbinding, veroorzaakt door de 

gewrichtsbelasting (15). Het verloop van dit proces wordt in 

ieder geval beYnvloed door vorm en materiaal van de prothese, 

de wijze van fixatie, de operatieve techniek, de botkwaliteit 

en het botmetabolisme. 

Het loslatingsproces wordt in onze groep al geruime tijd 

bestudeerd (16,21,23,26,46,49,52,55,61). Hierbij wordt 

aandacht besteed aan de mechanische condities die de botreac-
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ties oproepen en aan de biologiscbe processen die zich feite

lijk bij de protbese-bot-verbinding afspelen. 

Deze interdisciplinaire onderzoekslijn zal in de toekomst 

zeker worden voortgezet, waarbij een nauwe interactie tussen 

kliniscbe, histo-morfologiscbe en biomecbaniscbe aspecten 

wordt nagestreefd. Ook de acetabulaire protbesecomponent 

wordt in bet onderzoek betrokken (29, 48). Wat betreft de 

biomecbaniscbe aspecten zijn er twee invalsboeken, de analyse 

en de synthese. De analyse is gericbt op het evalueren van de 

mechaniscbe condities op de protbese-bot-verbinding, t.g.v. de 

krachtsdoorleiding, afhankelijk van de beupbelasting, bet 

ontwerp van de prothese en de eigenschappen van bet bot. Deze 

krachtsdoorleidingsmechanismen worden dan in verband gebracht 

met histo-morfologische en kliniscbe resultaten (26). Doel 

van deze analysen is kennisverruiroing in het algemeen, maar 

ook het testen van prothesetypen die op de markt worden 

gebracht, naar aanleiding van vragen uit de orthopaedie of de 

industrie. 

De belangrijkste analysetechniek, naast diverse mechani

sche laboratorium-testmethoden, is het computersimulatiemodel 

op basis vari de eindige elementen methode. Onze afdeling · 

heeft zich met-betrekking tot de toepassing van deze methode 

voor dit doel een zeer degelijke reputatie verworven, die wij 

willen behouden. Daartoe zullen wij in de eerste plaats 

aandacht moeten bested en aan verfijning van de EEM modellen, 

zowel wat betreft mathematiscbe beschrijvingswijzen, als ook 

de representatie van fysische eigenschappen. Wat het eerste 

aspect betreft zullen wij hopelijk ook in de toekomst worden 

bijgestaan door MARC Analysis Corporation (Zoetermeer), de 

leveranciers van het EEM programmapa!r.ket. wat betrert bet 

tweede aspect is meer experimenteel onderzoek naar weefsel

eigenschappen en naar de functionele heupbelasting van de 

pati~nt noodzakelijk. voor het eerste hebben wij faciliteiten 
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(18), maar het meten van de heupbelasting bij patienten is in 

ons laboratorium niet mogelijk; wij zullen ons hierbij moeten 

verlaten op gegevens uit de internationale literatuur. Het 

ware echter wenselijk, ook in verband met het onderwijs in de 

bewegingswetenschappen, dat er in Nijmegen een functioneel 

evaluatielaboratorium van de grond komt. 

In de tweede plaats zullen wiJ; aan het front van de 

wetenschap op dit gebied, aandacht moeten besteden aan het 

uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van de EEM-modellen. 
Wat ons ontbrak, tot voor kort, was de factor tijd, in de 

biologie een essentrnle variabele. EEM model).en beschrijven 

traditioneel een status quo' een situatie op een bepaald 

moment. De prothese-bot-configuratie verandert echter voort

durend door loslatingsprocessen en adaptieve botremodelering, 

veranderingen die ook weer deels gestuurd worden door de 

krachtsdoorleiding. Sedert kort onderzoeken wij de mogelijk

heden om deze terugkoppeling in de EEM modellen te betrekken, 

zowel wat betreft het loslatingsproces (54), als de adaptieve 

botremodelering (28). Van dat laatste aspect hebt u eerder 
een voorbeeld gezien. Van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd 

in samenwerking met Prof.Dr.Ir.H. Grootenboer van de Universi

teit Twente, heb ik grote verwachtingen. Het zal ons in staat 

stellen nauwer bij klinisch en histo-morfologisch onderzoek 

aan te sluiten en gegevens leveren waarmee het verloop van het 

loslatingsproces, op basis van protheseontwerp, fixatie

techniek en patientparameters, met een grotere mate van nauw

keurigheid voorspeld kan worden. 

De tweede invalshoek van het biomechanica onderzoek is die 

der synthese. Met assistentie van 

Qntwerpen van de Universiteit Twente 

de groep Biomedisch 

(Prof.Dr.Ir.H. v.d. 

Kroonenberg) en met financiele ondersteuning van het bedrijfs

leven, hebben wij de uitdaging om op basis van onze kennis de 

ontwerp- en fixatie-eisen voor een nieuwe heupprothese te 
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formuleren, aangenomen. Wij gebruiken hierbij onder andere 

iteratieve computer-optimalisatiemethoden op basis van de EEM, 

waarbij de vorm van de prothese ontleend wordt aan eisen van 

optimale krachtsdoorleiding, met minimale kansen op mechanisch 

falen van de prothese-bot-verbinding (27). Ook van deze 

methode heb ik hoge verwachtingen; wij zullen veel aandacht 

gaan besteden aan haar verdere ontwikkeling en toepassing voor 

de verbetering van diverse gewrichtsprothesen. 

Ook wat betreft andere aspecten van dit interdiscipli

naire protheseonderzoek voorzie ik nieuwe ontwikkelingen, die 

van groot belang zullen blijken. Prospectief klinisch onder

zoek op dit gebied is nog steeds zeldzaam, maar zal hopelijk,· 

op basis van nieuwe, geautomatiseerde documentatiesystemen in 

de toekomst vaker worden opgezet. Binnen onze afdeling wordt 

daar al aan gewerkt. Een punt van zorg op di t moment is de 

traditionele Rontgenfoto waar gegevens over het loslatings- en 

botremodeleringsproces aan ontleend moeten worden. Deze 

processen zijn op deze foto' s pas zichtbaar als zij in een 

vergevorderd stadium verkeren, en de beelden zijn vaak onder

werp van verkeerde interpretaties. Hier ligt een belangrijk 

terrein braak voor gecombineerd orthopaedisch/radiologisch 

onderzoek. CT en MRI scanningsmethoden kunnen hiervoor moge

lijk oplossingen bieden (20). 

De histo-morfologie zal zeker nieuwe impulsen krijgen 

door de toepassing van kwantitatieve analysemethoden, die nu 

nog maar sporadisch worden gebruikt. Het zou zeker de moeite 

waard zijn in Nederland een infrastructuur op te zetten om 

kwantitatief histo-morfologisch onderzoek uit te voeren op 

donormateriaal van overleden heupprothese=patienteno 

In Nederland is de gewrichtsprothese, de heup voorop, 

volop in beweging. Er is relatief veel basiswetenschappelijke 
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en klinische expertise aanwezig, op de diverse Universiteiten 

en in de grote perifere klinieken. Een bundeling van krachten 

zou nieuwe mogelijkheden scheppen, zowel wat betreft klinisch 

en fundamenteel onderzoek, als ook stimulering van activitei

ten in het bedrijfsleven, dat op dit gebied in Nederland nog 

maar weinig actief is. Ook is er een noodzaak de wildgroei aan 

orthopaedische implantaten, die vanuit het buitenland tot ons 

komen, te beteugelen en klinische experimenten te reguleren. 

De recentelijk opgerichte Implantaten Studiegroep van de NOV, 

de Implantatie Corrmissie van het NNI en de geplande concensus

bij eenkomst Totale Heupprothesen van het CBCt zijn hiervoor 

goede initiatieven, waar ik graag mijn medewerking aan 

verleen. 

Bianecbanica leeft! 

Dames en heren, na een inleiding over biomechanica van 

het SBA in het algemeen, over historische reflecties, weten

schappelijke doelstellingen en onderzoekstechnieken, heb ik u 

mijn idee~n over het biomechanica-onderwijs voor verschillende

doelgroepen geschetst. Vervolgens heb ik gesproken over huidig 

en toekomstig biomecha11isch onderzoek birmen de onderzoeks-

lijnen van onze afdeling, en daarbij de heupprothese en de 

gewrichtskinematica van de knie benadrukt. Ik heb niet 

geschroomd te verwijzen naar onze publicaties op dit gebied, 

opdat u kunt nagaan dat er achter mijn woorden ook daden 

steken. 

U hebt begrepen dat ik mij tot algemeen doel heb gesteld 

een bijdrage te leveren aan de verbreding en verdieping van de 

natuur-wetenschappelijke basis van de orthopaedie. Orthopaedie 

is een jong !!l"'_ar sterk groeiend specialisme, van groot belang 

voor het behoud van de levenskwaliteit van een aanzienlijk 

deel van de bevolking. Dit belang verdient de ontwikkeling van 

een onderzoekstraditie en een degelijke wetenschappelijke 
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inspanning van redelijke omvang. Deze omvang is m. i. in 

Nederland nog lang niet bereikt en kan ook niet bereikt worden 

zonder een bundeling en versterking van krachten op nationaal 

niveau. Ik krijg wel eens de indruk dat het in overleg tussen 

universitaire orthopaedische centra te vaak gaat over de 

verdeling van de wetenschappelijke koek, terwijl vergroting 

van de koek, ik denk vooral aan onderzoeksmiddelen, toch de 

eerste prioriteit lijkt te zijn. Ik denk dat er hiervoor 

verschillende mogelijkheden zijn, die ik gaarne zal helpen 

realiseren, als de orthopaedische gemeenschap dit zinvol 

acht. Wat betreft een ander aspect van de wetenschappelijke 

koek, de onderwerpen van onderzoek, moet ik opmerken dat ik 

mij vandaag beperkt heb tot onze eigen toekomstplannen. 

Evident is, dat wij aan vele belangrijke onderwerpen geen 

aandacht besteden. Een duidelijk voorbeeld is de wervelkolom. 

Zelfs binnen aandachtsvelden als de knie of de heupprothese, 

waar wij toch zeer actief zijn, liggen nog diverse vraag

stellingen braak. 
Een punt van zorg, wat betreft de ontwikkeling van de 

wetenschappelijke basis van de orthopaedie, is de enorme werk

belasting va.11. de orthopaedische · chirurgen; waardoor partici

patie in wetenschappelijk onderzoek vaak onmogelijk is. Het 

ware toch wenselijk als hiervoor in de toekomst meer mogelijk

heden werden gevonden; hoewel niet productief voor de pati~n

tenzorg in directe zin, zijn werkzaamheden van deze aard toch 

van wezenlijk belang voor de beroepsgroep als geheel. 

Dames en heren, een leerstoel voor een i.11genieur, ingesteld 

door een medische beroepsverening is zeker geen dagelijks 

verschijnsel, en ik wil nog enkele filosofische gedachten aan 

U kwijt over de samenwerking tussen ingenieurs en medici in 

het algemeen. Er is natuurlijk een verschil in wetenschappe

lijke •taal'. In praktijk blijkt echter dat waar gemeenschap-
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pelijke doelstellingen zijn, en de wil tot communiceren 

aanwezig is, de taal geen blijvende barri~re vormt. Dan is er 

een verschil in cultuur: enerzijds de voorzichtige, planrnatige 

aanpak van de ingenieur, vooral het wetenschappelijke type, 

anderzijds het doortastende, ad hoe klinische handelen. Ik 

denk dat hier de medicus veel van de ingenieur kan leren, 

vooral waar het gaat om de systematische ontwikkeling van 

klinische procedures. Vervolgens bestaat er een verschil in 

visie op het biologische systeem. De ingenieur in het alge

meen, en de mechanica-specialist in het bijzonder, heeft een 

deterministische denkwereld, die zelfs pedante,vormen aan kan 

nemen. Dit betekent, dat alle natuurverschijnselen in principe 

voorspelbaar zouden zijn. Is een verschijnsel niet voorspel

baar, dan betekent dat eenvoudig dat onze kennis nog tekort 

schiet. De denkwereld van de medicus is daarentegen stochas

tisch; hij weet veel, maar weinig zeker, in de overtuiging dat 

veel door het toeval bepaald wordt. De mechanicus wijt de 

onvoorspelbaarheid van biologische fenomenen dus aan een 

gebrek aan kennis, terwijl de medicus het als een natuurlijk 

gegeven beschouwt. Ik denk dat op dit punt de ingenieur weer 

veel van de medicus kan leren, of teP_minste in gepaste 

bescheidenheid de medische visie moet accepteren. Het aantal 

· biomechanische interacties in een biologisch systeem is 

dermate uitgebreid, dat determinisme een dwaze utopie lijkt te 

zijn. Dat laat niet onverlet dat wij, met een deterministische 

strategie, zeer zinvolle algemene oplossingen kunnen vinden 

voor klassen van problemen, waarvan de toepassing beantwoordt 

aan de "wet van de grote getallen". Het betekent echter wel, 

dat wij in de toekomst in de biomechanica meer aandacht zouden 

t moeten besteden aan de toepassingen van stochastische metho

den, om de 'bio' van biomechanica werkelijk inhoud te geven. 

Ik ben deze rede begonnen met een ci taat, en ik wil er 
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mee eindigen. In Zl.Jn rede "Ontwikkeling van het wetenschap

pelijk onderzoek in de orthopaedie" van 15 december 1978 

stelde Slooff, sprekende over bet Laboratorium voor Experimen

tele Orthopaedie "Het laboratorium stelt zich tot doel aan de 

orthopaedische onderzoeken en technieken een wetenschappelijke 

achtergrond te verschaffen, de orthopaedische kennis te 

verbreden en te verdiepen, ten bate van de pati~nt". Ik ben 

dankbaar dat ik in de gelegenheid ben gesteld dit doel te 

helpen verwezenlijken, en stel er prijs op een aantal instan

ties en personen, die aan mijn benoeming hebben bijgedragen te 

mogen toespreken. 

Leden van bet bestuur van de Stichting Katholieke Universi

teit, mijnheer de Rector Hagnificus, leden van bet College van 

Bestuur en van de Universiteitsraad, leden van het Bestuur van 

de Faculteit der Geneeskunde en Tandheelkunde en van de Facul

teitsraad, leden van bet Bestuur van de Subf"aculteit der 

Geneeskunde en van de Subf"aculteitsraad. 

Ik ben U dankbaar dat U de door de Nederlandse Orthopae-

dische Vereniging ingestelde leerstoel hebt willen huisvesten, 

en dat U mijn benoeming hebt goedgekeurd. Ik sta thans voor U 

in een dubbelrol, enerzijds bijzonder hoogleraar, anderzijds 

gewoon werknemer. De laatste rol heb ik nu al weer meer dan 

13 jaar met genoegen vervult. Ik ben U dankbaar voor Uw 

vertrouwen en de door U geboden mogelijkheden voor de ontwik

keling van ons biomechanica-laboratorium in de loop van deze 

jaren. 

L.eden van de Neclerlandse Orthopaedi~he Vel'P...nigi.n..g, in het 

bijzonder leden van bet Bestuur en van de Wetenschappelijke 

Comnissie. 
Al vanaf het moment dat deze voor de eerste maal ter 
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sprake kwam, was volstrekt duidelijk, dat er een sterke 

relatie bestond tussen de bijzondere leerstoel en mijn 

persoon. · Formeel echter, hebt U eerst de leerstoel gevestigd 

en vervolgens mij ter benoeming voorgedragen. De eerste actie 
getuigt van wijsheid, de tweede van vertrouwen in mijn capaci

tei ten. Ik ben U zeer dankbaar voor dit vertrouwen, maar ik 

wil U toch vooral prijzen om Uw wijsheid. 

Ik heb betoogd dat de orthopaedie, als onderdeel van haar 

ontwikkeling, een onderzoekstraditie dient te scheppen en een 

wetenschappelijke basis moet ontwikkelen. De vestiging van 

bijzonctere leerstoelen biedt daartoe in mijn ogen goede moge

lijkheden, en ik hoop dan ook dat het niet bij deze eerste zal 

blijven. Dat deze eerste er een in de biomechanica is, acht 

ik niet verwonderlijk, gezien de aard van Uw vak en de wijze 

waarop vele van de hoogleraren uit Uw gelederen het belang van 

de biomechanica in hun inaugurale redes benadrukten. La.ten we 

echter vaststellen dat biomechanica niet de enige basis van Uw 

vak is. 

Aan de vestiging van deze leerstoel heeft vooral wijlen 

Prof.Dr.Th.J.G. van Rens, Uw voormalig voorzitter en ons voor

malig afdelingshoofd; bijgedragen. Het is tragisch dat hij 

deze dag niet meer kon beleven en wij zullen hem missen als 

mens, en als de meest prominente en succesvolle pleitbezorger 

voor de Nederlandse orthopaedie. On zijn visie te kunnen 

verwezenlijken is m.i. samenwerking en bundeling van krachten 

essentieel. Deze leerstoel is er van U en voor U, en U bent 

van harte welkom met Uw problemen op ons laboratorium, mits 

niet allemaal tegelijk. 

Leden van het Bestuur en Directie van het Academisch Zieken

huis Nijmegen (Sint Radboudziekenhuis). 

Ik ben U erkentelijk voor de gastvrijheid die ons labora

torium nu al meer dan 13 jaar in het ziekenhuis geniet. Tegen 
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technici bestaat in ziekenhuizen nag wel eens wantrouwen, 

omdat ze de gezondheidszorg duurder zouden maken. U weet nu 

dat wij het tegendeel nastreven: hoe meer gewrichtsprothesen 

er geplaatst warden, des te meer er bespaard wordt, vooral als 

deze een lange levensduur hebben. 

Dames en Heren Hoogleraren, Leden van de Wetenscbappelijk.e en 

niet-Wetenscbappelijk.e Stai' van de Faculteit der Geneeskunde 

en Tandheelkunde. 

Velen van U moet ik danken voor bun bereidwilligheid tot 

samenwerking en steun in de loop der jaren. Speciaal jegens 

U, medewerkers van Anatomie, Conserverende Tandheelkunde voor 

Volwassenen, Tandheelkundige Materialen, Radiodiagnostiek, 

Centraal Dierenlaboratorium en Instrumentele Dienst wil ik 

mijn erkentelijkheid met name uitspreken. 

Met U, waarde Binkhorst, Kauer en van de Putte, beste 

Rob, John en Leo, mag ik het speerpunt bewegingswetenschappen 

inhoud geven. Ik dank jullie voor je positieve opstelling 

jegens de biomechanica. Laten wij, zowel inhoudelijk als 

organisatorisch, voor ogen houden dat kracht de oorzaak van 
beweging is. 

Jou, John, wil ik nag eens speciaal danken voor je 

bijdragen aan onze wetenschappelijke samenwerking in het VF 

programma. Ik dank je oak voor je loyaliteit en je vriend

schap. Ik acht onze regelmatige discussies tot het beste 

vertier dat deze Universiteit te bieden heeft, en ik hoop dat 

wij, tot in lengte van dagen, in volstrekte harmonie weten

schappelijk met elkaar van mening kunnen blijven verschillen. 

Waarde Sloof'f', beste Tom, 

Het is nu al weer bijna 20 jaar geleden dat je rekstrook

jes op batten plakte om de mechanische effecten van de heup

prothese te onderzoeken. Het moet je grate voldoening geven 
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te zien hoe rond jouw oorspronkelijke wetenschappelijke 

interesse in de loop der jaren een volwaardig biomechanica

laboratorium werd opgebouwd. Ik ben je dankbaar voor de vele 

stimulerende activiteiten die je in voor- en tegenspoed ten 

bate van het laboratorium en van mijzelf hebt ondernomen. Ik 

bewonder je geduld, je wetenschappelijke interesse en je 

toegankelijkheid voor mensen, en ik -dank je voor je vriend

schap. Ik wens je succes in je nieuwe functie van afdelings

hoofd; op mij kun je rekenen. 

Waarde Kruls, van Horn, Gardeniers, Karthaus, en van Kampen, 

beste Hein, Jim, Jean, Remco en Albert, 

Zoals ik nog recentelijk in ons jubileumboek stelde, 

ontstaat er in een afdeling als de onze een spanningsveld als 

gevolg van het verschil in denkwerelden tussen de dynamische 

clinici en de trage wetenschappers. Het is grotendeels aan 

jullie positieve opstelling te danken dat dit spanningsveld 

bevruchtend werkt op de wereldse drie-eenheid van pati~nten

zorg, onderwijs en onderzoek. Daar ben ik jullie zeer erken

telijk voor. Mede dankzij jullie, zie ik de toekanst van onze 

afdeling met vertrouwen tegemoet. 

Waarde Blankevoort, beste Leendert, 

Vanuit een redelijk rustige positie als promovendus heb 

je als Universitair Docent en staflid recentelijk een lawine 

aan onderwijs- en onderzoekstaken te dragen gekregen. De 

wijze waarop je deze taken hebt vervuld is bewonderens

waardig. Ik verheug mij op onze samenwerking in de komende 

jaren. 

Daines en heren pranovendi, medewerkers, gastmedewerkers en 

stagiaires van de Sectie Bianechanica, Afdeling c:rthopaedie, 

Biomechanica moge gecompliceerd zijn, het is beslist niet 



- 33 -

saai; dat moet ik althans afleiden uit enerzijds de bezetting 

van het laboratorium in nachtelijke uren en weekenden, ander

zijds het luidruchtige enthousiasme waarmee jullie je werk

zaamheden sO!Ils ui tvoeren. Ik ben jullie dankbaar voor je 

toewijding, die zoveel goede resultaten tot gevolg heeft, maar 

ook voor de sfeer van creativiteit, humor en onderlinge hulP

vaardigheid, die jullie weten te scheppen. 

Waarde Grootenboer en van den Kroonenberg, beste Henk en 

Harry, 

De sarnenwerking met de werkgroep Biomedische Werktuig

bouwkunde, Universiteit Twente, heeft aan de inhoud van ons 

onderzoeksprogramma nieuwe impulsen gegeven , waarvan ik de 

reikwijdte nog maar nauwelijks kan overzien. Julie expertise, 

die ook tot ui tdrukking komt via de bijdragen van jullie 

studenten, heeft ons geleerd te analyseren in relatie tot 

synthese, waardoor wij nieuwe wegen konden inslaan. Ik 

verwacht veel van onze sarnenwerking en hoop dat wij deze in de 

toekomst nog kunnen uitbreiden. Ik maak jullie er al vast op 

attent dat de file ArPJ1em..Apeldoorn bin,'lenkort voorgoed is 

opgelost. 

Leden van de Vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde, Tech

nische Universiteit Eindhoven; waarde Janssen, beste Jan, 
Zoals ik heb betoogd, is de positie van de biomechanica, 

met haar vele aspecten en facetten, moeilijk precies af te 

bakenen. Het belang van de technische mechanica voor haar 

ontwikkeling is echter evident en Uw bijdrage in dit kader 

dwingt respect af. Ik ben U dankbaar voor de gedegen oplei

ding die ik in Uw vakgroep genoten heb, en ik kijk nog vaak 

met genoegen terug op de sarnenwerking met een aantal van Uw 

vakgroepsleden. 
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Dames en Heren studenten in de Gezondheidswetenschappen, 

Ik hoop dat U begrepen hebt, dat het er rnij niet om gaat 

U tot biomechanici om te vormen, zelfs niet als U de bewe

gingswetenschappen als specialisatie kiest. Wel meen ik dat U 

in dat geval Uw biomechanische kennis van het SBA nuttig zult 

kunnen aanwenden. Als U twijfelt of U met Uw veelzijdige 

kennis van het SBA een baan zult kunnen vinden, dan verzoek ik 

U om U heen te kijken, en te bedenken dat ruwweg de helft van 

de aanwezigen van dat SBA in meer of mindere mate last onder

vindt of zal ondervinden. Rond dit probleem, dat met de 

huidige nadruk op levenskwaliteit, de vergrijzing van onze 

bevolking en de sportieve invulling van vrije tijd nog za1 

toenemen, zal een curatieve, dienstverlenende, beleidsvormen

de, wetenschappelijke en industri!ne bedrijvigheid ontstaan, 

waarvoor Uw expertise onmisbaar zal blijken. 

Geachte toehoorders, vrijwel aan het einde gekomen van 

mijn rede, rest mij nog alle niet met name genoemde collega's, 

familie, vrienden en kennissen te danken voor hun aanwezigheid 

en steun, en het belangrijkste deel van mijn publiek nog even 

apart te nemen. 

Lieve moeder, 

Ik sta hier niet zonder trots, maar ook met het besef dat 

ik dit ambt niet kan vervullen zonder de elementaire mense

lijke kwaliteiten, die U en vader ons bijbrachten, in praktijk 

te brengen. Dat ik hier sta, dank ik v66r alles aan jullie 

vertrouwen, in voor- en tegenspoed, door de jaren heen. 

Lieve Marianne, 

Ik moest mij vandaag beperken tot de inhoud van rnijn 

leeropdracht. Veel liever had ik gesproken over de inhoud die 

jij aan mijn leven weet te geven. De krachten die jou bewegen 



- 35 -

mij te stimuleren, ziJn mij biomechanisch gezien een raadsel. 

Het hart heeft zijn motieven, die de rede niet kent, zei, vrij 

vertaald, Blaize Pascal. Dat moest ook maar zo blijven. 

Lieve Sabine, Suzanne en Willem-Frederik, 

Pappa is nu hoogleraar, dus mischien mag hij voortaan 

op tijd naar huis. Dat zou fijn zijn. Jullie hebben hem nu ook 

eens aan het werk gezien en wat blijkt, hij doet eigenlijk 

helemaal niets, hij praat maar wat. Het wordt hoog tijd voor 

de limonade. 

Ik heb gezegd. 
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