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Naam in latijn naam 

abductie zijwaarts afvoeren van arm of been in 

schouder/heupgewricht 

acetabulum diepe gewrichtskom in heupgewricht 

acromioclavicularis, articulatio verbindingsgewricht acromion/clavicula  

= ac gewricht 

acromion schoudertop 

actieve insuffientie van de antagonistische 

spieren, remming van de 

de spier kan zich onvoldoende verkorten 

om maximale bewegingsuitslag te benutten 

adductie zijwaarts aanvoeren van arm of been in 

schouder/heupgewricht 

amfi arthrosen zeer gering beweeglijke gewrichtsvlakken 

zorgen voor stabiliteit 

anteflexie voorwaartsbewegen arm of been in 

schouder of heupgewricht 

anterior aan de voorzijde vh lichaam gelegen 

apofyse opgroeisel op het bot 

arcus vertebrae wervelboog 

articulatio gewricht 

articulerende condocylen  

articuli synoviale gewrichten met caput en cavum 

atlas eerste halswervel 

benige remming gewrichtsvlakken van botstukken raken 

elkaar 

bursae mucosae slijmbeurzen 

calcaneus hielbeen 

capsula articularis gewrichtskapsel 

capsulaire ligamenten gewrichtsbanden die membrana fibrosa van 

gewrichtskapsel versterken 

caput  fibulae kuitbeenkopje 

caput femoris kop vh dijbeen 

carpalia ossa handwortelbeentjes 

carpus handwortel 

caudaal naar de stuit toe gelegen 

cavitas afgevlakte gewrichtskom 

cavitas glenoidale gewrichtskom vd scapula 

cavum diepe gewrichtskom 

centraal naar het binnenste van het lichaam 

chondrocyten kraakbeencellen 

clavicula sleutelbeen 

cocygis os staartbeen 

collaterale banden wederzijdse banden die de gewrichtjes 

versterken 

collaterale banden kniegewricht remmen zijwaartse 

bewegingen 
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collaterale fibulare, ligamentum laterale gewrichtszijbanden in knie ligt 

exta-capsulair 

collaterale tibiale, ligamentum mediale zijband, ligt capsulair in de knie 

collum femoris dijbeenshals 

compacta harde compacte buitenlaag 

complex articulatio,  naast botten komen ook andere elementen 

in gewricht voor bv disci, menisci 

compositus, articulatio  samengesteld gewricht 

meer dan 2 botstukken komen samen 

concaviteit mate van holheid van cavum 

congruente gewrichtsvlakken gelijke gewrichtsvlakken 

convexiteit mate van bolheid van cavum 

coracohumerale, ligamentum stevige gewrichtsbandband over 

schoudergewricht 

corpus wervellichaam 

costae ribben 

costo-sternale verbinding blijvende synchondrose 

bv tussen ribben en borstbeen 

coxae articulatio,  os coxae en femur 

articulatio enarthrosis 

transversale as- anteflexie/retroflexie 

sagittale as-abductie/adductie 

longitidunale as- endo-exorotatie 

coxae ossa heupbeenderen 

craniaal naar het hoofd toe gelegen 

cranius schedel vertebrae verticale nul 

crista anterior tibiae scheenbeenskam 

cruciata, ligamentum kruisbanden lopen van tibiaplateau naar 

femur, verlopen intercapsulair 

cruciatum anterior, ligamentum voorste kruisband 

cruciatum posterior, ligamentum achterste kruisband 

cubiti, articulatio ellebooggewricht 

humerus, radius, elna 

transversale as(flexie/extensie) 

pro-supinatie as (pro-supinatie) 

deflexie terugkomen vanuit ventraalflexie richting 

neutrale rechtopgerichte stand 

dens tand onderdeel van oxis =C2 

depressie schouder naar beneden bewogen 

dexter rechts gelegen 

diafyse middendeel vh bot 

diarthrosen verbindingen weinig tot veel 

bewegelijkheid onderbroken, beweeglijke 

verbindingen gewrichten 

digiti articuli vingers, tenen 
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gewrichtjes tussen kootjes ginglymus 

bewegingen om transversale as 

disci intervertebrales tussenwervelschijven 

discongruente gewrichtsvlakken ongelijke gewrichtsvlakken 

discus articularis kraakbeenschijf 

distaal van de romp afgelegen 

dorsaal aan de achterzijde vh lichaam gelegen 

dorsaalflexie naar achteren buigen hoofd of romp vanuit 

wervelkolom voet/hand bewegen naar 

dorsaal vanuit enkel/polsgewricht 

elevatie schouder opgetrokken tot oor 

ellipsoidea, articulatio  ei-gewricht, knokkelgewricht, 2 assig 

bv polsgewricht 

enarthrosis, articulatio nootgewricht, 3 assig 

kop omgeven door kom 

endorotatie arm of been vanuit schouder/heupgewricht 

naar binnen draaien 

endost binnen beenvlies vh bot 

epicondulus radialis laterale knobbels humerus 

epicondylus medialis mediale knobbels humerus 

epifysen uiteinde van het bot 

eversie beweging van de voet waarbij buitenrand 

van de voet wordt geheven combinatie van 

dorsaalflexie, pronatie, abductie van 

voorvoet 

exorotatie arm of been vanuit 

schouder/heupgewwricht naar buiten 

draaien 

extensie strekken van elleboog ,knie, vingers,tenen 

extra capsulaire ligamenten gewrichtsbanden buiten gewrichtskapsel 

vb: collaterale fibulare 

falangen kootjes 

femur dijbeen 

fibula kuitbeen 

flexie eenvoudige buigbeweging 

foramen vertebrale wervelgat 

frontaal vlak verticaal, lichaam in voor en achterkant 

fybrocyten bindweefselcellen 

gemengd gewricht gewricht waarin assen bewogen worden 

afhankelijk van stand gewricht 

genus articulatio,  kniegewricht-femur en tibia 

gestrekte knie: transversale as-flexie 

gebogen knie: transversale as-extensie 

logitudinale as-endo-exoraotatie onderbeen 

ginglymus scharniergewricht, 1 assig 
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bv  alleen voor flexie en extensie 

gomfosis syndesmose 

lijm/weefselverbinding bv in kaak 

humerus opperarmbeen 

hyalien kraakbeen gewrichtskraakbeen 

ilium os darmbeen boven-achter 

incongruente gewrichtsvlakken ongelijke gewrichtsvlakken 

labrum articularis 

2-kamerig gewricht 

inferior naar de stuit toe gelegen 

internus naar het binnenste van het lichaam 

intracapsulaire ligamenten gewrichtsbanden in gewrichtsholte 

inversie beweging van voet waarbij de binnenrand 

van de voet wordt geheven combinatie van 

plantairflexie, suppinatie,adductie van 

voorvoet 

ischii os zitbeen onder achter 

kyfose holling 

labrum articularis gewrichtslip: ring van kraakbeen om 

gewrichtsvlak te vergroten 

labrum glenoidale gewrichtslip vd scapula 

lateraal van het midden af gelegen 

lateraalflexie zijwaartse buiging van hoofd in richting 

schouder, romp zijwaarts buigen vanuit 

wervelkolom 

ligamenten sterke syndesmose 

bv tussen patella en tibia 

ligamenten gewrichtsbanden 

functie:bewegingen remmen 

geleiden in gewricht 

ligamenteuze remming bepaalde banden spannen=einde van 

beweging 

longitudinale as lengte as van boven naar beneden 

rotatie 

lordose bolling 

malleolus lateralis buitenenkel 

malleolus medialis binnenenkel 

manus hand 

mediaal dichtbij midden of dichterbij dan ander 

punt 

membraanverbinding syndesmose membraanverbinding 

membrana fibrosa buitenste laag capsula articularis 

membrana interossea syndesmose tussen 

ulna/radius tibia/fibula 

membrana synovialis binnenste laag capsula articularis 
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bevat veel bloedvaten en zenuwen 

menisci kleine stukjes kraakbeen om incongruente 

gewrichtsvlakken meer congruent te 

maken,zorgen voor demping van 

schokken/geleiding van gewrichten 

mediale menisci is vergroeid met kapsel en 

mediale band, laterale menisci 

kleiner/ronder niet verbonden met band 

metacarpalia ossa middenhandsbeentjes 

samen: art spheroidea 

metacarsus middenvoet 

metarsalia ossa middenvoetbeentjes 

naviculare os  

occipitale os achterhoofd 

olecranon puntig uitsteeksel ulna 

olumna vertebralis wervelkolom 

opponeren beweging van de duim tegenover de 

vingers- flexie en adductie 

osteocyten botcellen 

oxis vertebrae cervicales 2 

palmair aan de palmzijde van de hand gelegen 

palmairflexie naar beneden bewegen van hand in 

polsgewricht 

passieve insuffientie van de antagonistische 

spieren, remming van de 

de tegengestelde spier kan niet voldoende 

worden verlengd om de totale 

bewegingsuitslag toe te laten 

patella knieschijf 

perifeer aan de oppervlakte van het lichaam 

periost stevig vlies buitenzijde bot 

plantair aan de voetzoolzijde vd voet gelegen 

plantairflexie naar beneden bewegen van voet in 

enkelgewricht 

posterior aan de achterzijde vh lichaam gelegen 

processi transversi zijuitsteeksels wervelboog 

processus coracoideus ravenbekuitsteeksel 

processus spinosus doornuitsteeksel wervelboog 

profundis naar het binnenste van het lichaam 

pronatie beweging van onderarm in 

ellebooggewricht waarbij handrug naar 

boven wordt gedraaid 

radius draait over ulna 

protractie schouder naar voren bewogen 

proximaal naar de romp toe gelegen 

pubis os schaambeen 

quadriceps femoris musculus glijdt over sesambotje met hyalien 
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kraakbeen 

radiaal aan de zijde van de radius 

radiaalflexie bewegen van de hand naar de duimzijde in 

polsgewricht 

radiocarpea articulatio,  polsgewricht 

transversale as (palmair-dorsaalflexie) 

sagittale as (ulnair-radiaaldeviatie) 

remming via vlezige/weke delen de spieren van lichaamsdelen raken elkaar, 

een verende remming 

reponeren beweging van de duim van de vingers naar 

beginstand-extensie en abductie 

retractie schouder naar achter bewogen 

retroflexie achterwaarts bewegen arm of been in 

schouder of heupgewricht 

rotatie draaiende beweging in gewricht 

sacroiliaca, articulatio os ilium en os sacrum 

sacrum os heiligbeen 

saggitaal vlak verticaal, lichaam in linker/rechterkant 

sagittale as horizontale as van voor naar achter 

adductie/abductie 

scapula schouderblad 

scoliose abnormale zijwaartse kromming in frontale 

vlak wervelkolom 

sellaris, articulatio zadelgewricht, 2 assig 

sesamoidea os sesambotje 

staan niet in contact met skelet, ingeweven 

in kapsels/eindpezen van spieren 

patella grootste sesambotje 

simplex, articulatio enkelvoudig gewricht 

twee botstukken komen samen 

sinister links gelegen 

spheroidea, articulatio kogelgewricht, 3 assig 

kop van gewricht staat tegen kom aan 

spina scapulea schouderbladskam 

spongiosa brosse massa in bot 

sternoclavicularis, articulatio verbindingsgewricht  sternum/clavicula 

= sc gewricht 

sternum borstbeen 

superior naar het hoofd toe gelegen 

suppinatie beweging van onderarm in 

ellebooggewricht waarbij handpalm naar 

boven wordt gedraaid 

sutura syndesmose naadverbinding 

symfyse vezelig kraakbeen verbinding 

blijvende synchondrose 
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synarthrosen verbindingen zonder beweeglijkheid 

synchondrose kraakbeenverbinding 

syndesmose bindweefselverbinding 

synotose botverbinding die geen beweging toelaat 

synovia gewrichtssmeer 

gemaakt door membrana synovialis 

talocruralis, articulatio bovenste spronggewricht 

distale uiteinden van de tibia/fibula, 

vormen een vork die om de katrol van de 

talus grijpt 

transversale as:platair/dorsaalflexie 

talotarsalis, articulatio onderste spronggewricht 

talus, calcaneus, os naviculare 

pro-supinatie as:inversie/eversie 

talus sprongbeen 

tarsus voetwortel 

thorax borstkas 

tibia scheenbeen 

tibia plateau platte deel van de tibia 

tijdelijke synchondrose epifysairschijf 

geen middel voor beweging 

bestemd voor lengtegroei pijpbeenderen 

total hip aetabalum en caput 

transversaal vlak horizontaal vlak, lichaam in 

boven/onderkant 

transversale as horizontale as van links naar rechts 

flexie 

trochanter major grote dijbeensknobbel 

trochanter minor kleine dijbeensknobbel 

trochleari articulatio s,  schroefgewricht, 1 assig 

bv alleen flexie en extensie 

trochoidea, articulatio draaigewricht, cilindergewricht,1 assig 

bv pronatie, suppinatie 

tuber ischiadicum zitbeensknobbel 

tuberositas tibiae verhevenheid op tibia 

twee-kameriggewricht ruimte tussen caput en vavum opgevuld 

door kraakbeenschijf 

ulnair aan de zijde van de ulna 

ulnairflexie bewegen van de hand naar pinkzijde in 

polsgewricht 

ventraal aan de voorzijde vh lichaam gelegen 

ventraalflexie naar voren buigen van hoofd of romp 

vanuit wervelkolom 

vertebrae wervels 

vertebrae cervicales nekwervels 
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atlas verbinding met os occipitale 

 

atlas verbinding met C2 

transversale as-ja knikken/ante-retroflexie 

sagittale as-lateroflexie 

longitudinale as rotatie nee-schudden 

vertebrae lumbales lendenwervels 

transversale as-flexie/extensie 

sagittale as-lateroflexie 

longitidunale as-beperkt rotatie 

vertebrae thoracales borstwervels 

sagittale as-lateroflexie 

longitudinale as-rotatie 

transversale as-flexie/extensie 

enkelgewricht talocruralis articulatio 

talotarsalis articulatio 

fascia bindweefselstructuren, liggen als ene huls 

om een spier/groep spieren/lichaam 

belangrijk voor bloed/zenuwvoorziening 

vaginae tendinae peesscheden 

dubbelwandige bindweefselkokers gevuld 

met synoviaal vocht, verbeteren 

glijvermogen pezen 

  

  

  

  

  

  

 


