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Hoofdstuk 1 
 

Plaatsbepalende uitdrukkingen 
 

Anatomische stand = rechtop voeten uit elkaar en tenen en handpalmen naar voren 

 

Mediaal  dichtbij het midden of daar dichterbij dan een ander punt 

   Bv de grote teen ligt mediaal tov de kleine teen 

 

Lateraa l Van het midden af gelegen 

   Bv de kleine teen ligt lateraal tov de grote teen 

 

Centraal Profundus, Internus 
   Naar het binnenste van het lichaam 

   BV het hart ligt centraal 

 

Perifeer  superficialis, externus 
   Aan de oppervlakte van het lichaam - Bv De huid is een perifeer orgaan 

 

Proximaal naar de romp toe gelegen - Bv de knie ligt proximaal tov de voet 

 

Distaal  van de romp af gelegen - De voet ligt distaal tov de knie 

 

Ventraal anterior 
   Aan de voorzijde van het lichaam gelegen Bv de buikspieren 

 

Dorsaal  posterior 
   Aan de rugzijde van het lichaam gelegen - Bv de rugspieren 

 

Craniaal superior 
   Naar het hoofd toe gelegen 

   Bv de halswervels zijn craniaal gelegen tov de lendenwervels 

 

Caudaal  inferior 
   Naar de stuit toe gelegen 

   Bv de lendenwervels zijn caudaal gelegen tov de halswervels 

 

Craniaal en caudaal zijn alleen van toepassing voor de romp + schedel 
 

Radiaal  aan de zijde van de radius gelegen – aan de duimzijde van de onderarm 

 

Alnair  aan de zijde van ulna gelegen – aan de pinkzijde van de onderarm 

 

Palmair  aan de palmzijde van de hand gelegen 

 

Plantair  aan de voetzoolzijde  gelegen 
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Bewegingsbepalende uitdrukkingen 
 

Flexie  Flexie is een eenvoudige buigbeweging – Bv elleboog en knie gewricht 

 

Anteflexie het voorwaarts bewegen van arm of been  in schouder of heupgewricht 

 

Retroflexie het achterwaarts bewegen van arm of been 

 

Ventraalflexie het naar voren buigen bij hoofd of gehele romp – beweging uit wervelkolom 

 

Dorsaalflexie het naar achter buigen bij hoofd of gehele romp – beweging uit wervelkolom 

   Deflexie is het terugkomen vanuit ventraalflexie van de romp richting de 

   Neutrale rechtopgerichte stand 

 

Plantairflexie het naar beneden bewegen (richting voetzoolzijde) van de voet 

 

Palmairflexie Het naar beneden (richting handpalmzijde) bewegen van de hand 

 

Ulnairflexie Een beweging van de hand naar de pinkzijde in het polsgewricht 

   In de richting van de ulna – wordt ook wel ulnairdeviatie genoemd 

 

Radiaalflexie een beweging van de hand naar de duimzijde in het polsgewricht 

   In de richting van de radius – wordt ook wel radiaaldeviatie genoemd 

 

Lateraalflexie lateroflexie 

   Een zijwaartsebuiging van het hoofd in de richting van de schouder  

   Ook de romp zijwaarts buigen 

 

Extensie  het strekken van de elleboog en knie -  ook vingers en tenen 

 

Abductie het zijwaarts afvoeren van arm of been (zijwaarts heffen) 

 

Adductie het zijwaarts aanvoeren van arm of been 

 

Rotatie  een draaiende beweging in een gewricht 

   Naar binnen – endorotatie Naar buiten – exorotatie 

 

Circumductie Een beweging van arm of been waarbij een kegelvorm wordt beschreven 

   Rondjes draaien met arm of been 

 

Torsie  Een draaiende beweging (wringing) 

 

Pronatie  Beweging van de onderarm in het ellebooggewricht waarbij de handrug naar  

   Boven wordt gedraaid (proost) 

 

Supinatie Beweging van de onderarm in het ellebooggewricht waarbij de handpalm 

   Naar boven word gedraaid (soep eten) 
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Inversie  Beweging van de voet waarbij de binnenrand van de voet wordt geheven 

   Een combinatie van bewegingen : plantairflexie, supinatie en adductie 

 

Eversie  Beweging van de voet waarbij de buitenrand van de voet wordt geheven. 

   Een combinatie van bewegingen: dorsaalflexie, pronatie en abductie 

 

Richtingsbepalende uitdrukkingen 
 

Lichaamsvlakken 
 
Frontale vlak (sagittale as) 
Sagittale vlak ( transversale as) 
Transversale vlak (logitudinale as) 

 

Frontale vlak 
Een verticaal vlak dat het lichaam in een voor en achterkant verdeelt. Het loopt evenwijdig aan 

het voorhoofd 

 

Sagitale vlak 
Een verticaal vlak dat het lichaam in een linker en rechterhelft verdeelt.  

 

Transversale vlak 
Een horizontaal vlak dat het lichaam in een boven en onderkant verdeelt. 

 

 

Assen bij de lichaamsvlakken 
 

Longitudinale as (transversale vlak) 

Sagittale as (frontale vlak) 

Transversale as (sagittale vlak) 
 

Longitudinale as 
Is een lengte as, van boven naar beneden (bv pirouette, shoarmarol) 

 

Sagittale as 
Is een horizontale as dwars door het lichaam van voor naar achter (bv trekpop) 

 

Transversale as 
Is een horizontale as dwars door het lichaam van links naar rechts (bv lang laufen) 
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Hoofdstuk 2 
 

Osteologie leer van de beenderen 

 

Beenweefstel bestaat uit weinig cellen (osteocyt = botcel = beenbalkje) en tussenstof  (65% 

   eiwit en kalkzouten  waarin collagene vezels lopen) kalkzouten-hardheid,  

   collagene vezels – buigzaamheid, harde compacte buitenlaag – compacta,  

   binnen sponsachtige brosse massa – spongiosa, deze bevat rood beenmerg 

 

Het gehele bot is omgeven door een vlies – periost (behalve bij de gewrichtsvlakken van 

kraakbeen 

 

Het periost bevat veel botvormende cellen, zenuwen en bloedvaten die ook het bot  

binnendringen. Het is zeer hecht met het bot verbonden en er hechten pezen en spieren een. 

 

De schacht van het bot is hol (mergholte) en wordt bekleed door een binnenbeenvlies – 

endost de mergholte wordt opgevuld met geel beenmerg (vetopslag) 

 

Een bot bestaat uit een middengedeelte diafyse en uiteinden – epifysen 

de uiteinden (gewrichtsvlakken zijn bekleed met hyaline kraakbeen bij sommige botten 

komt een opgroeisel voor – apofyse   (dijbeen) 

 

Op de grens van de epifysen en diafyse zit de epifyseerschijf (kraakbeen) (groeischijf) deze 

verbeent bij een volwassen bot. 

 

2.2  Indeling Beenderen 
- Pijpbeenderen of lange beenderen – opperarm – dijbeen 

- Korte beenderen – handwortelbeentjes 

- Platte botten – borstbeen, hersenkasbeenderen 

- gemengde botten (combinatie van de andere 3) – schouderblad, heupbeen, wervel 

 

2.3 Schedel – Cranium Deze hoeft niet te worden benoemd. 
 

2.4 Thorax 
De Thorax (borstkas) bestaat uit een groot aantal platte en ronde botstukken, de 

Costae (ribben) en aan de voorzijde het sternum (borstbeen) (bescherming van de 

vitale organen. 

 

Er zijn 12 paar ribben 7 ware (Costae I t/m VII) 

    5 valse (Costae VIII t/m XII) laatste 2 zwevend 
 

De ware ribben zijn met kraakbeen verbonden aan het sternum en met gewrichtjes aan de 

wervelkolom (Thoracale werveld Th1 t/m Th 7) 

 

De valse ribben zijn ook verbonden via gewrichtjes met de wervelkolom maar niet direkt 

met het sternum. 
 

Door de gewrichtjes en de torsie mogelijkheid van het kraakbeen is beweging mogelijk 

(ademhaling) 
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2.5 Wervelkolom (columna vertebralis) 
 

De wervelkolom vormt de as van het lichaam. die een verbinding vormt met de ribben 

en is opgebouwd uit 33 wervels (vertebrae) 

 

33 wervels 7 nekwervels (vertebrae cervicalis C1 t/m C7) 

   12 borstwervels (vertebrae thoracalis) Th1 t/m Th12) 

   5 lendewervels (vertebrae lumbales) L1 t/m L5) 

   5 vergroeide wervels (os.sacrum) 

   4 werveltjes – staartbeen (Os.cocygis) 
 

Tussen C2 t/m L5/sacrum bevinden zich tussenwervelschijven (disci intervertebralis) (23) 

Deze disci vormen een verbinding tussen de wervels en laten een geringe beweging toe 

 

Het os sacrum vormt met de ossa cocae (heupbeenderen) de pelvis (bekkengordel) 

 

De gehele wervelkolom is in het sagitale vlak S-vormig – de kromming naar achteren heet 

Kyfose en de kromming naar voren Lordose een abnormale zijwaartse kromming in het 

frontale vlak scoliose. 

 

De wervels 
 

De wervels bestaan uit een wervellichaam (Corpus)(ventraal) een opening-wervelgat 

(foramen vertebrale) en omsloten door de wervelboog (arcus vertebrae) 

De wervelgaten vormen samen het wervelkanaal hierdoor loopt het ruggemerg 

De arcus vertabrae heeft verschillende uitsteeksels naar achter processus spinossus 

(doornuitsteeksel) en beide zijwaarstgerichte processi transeversi (dwarsuitsteeksel) 

 

2.6 Schoudergordel 
 

De schoudergordel vormt de verbinding tussen de romp en en bovenste extremiteiten (armen) 

de schoudergordel bestaat uit - clavicula (sleutelbeen) 

      - Scapula (schouderblad) 

 
De clavicula is verbonden aan de romp (voorzijde) met het sternum 

De scapula is verbonden met de clavicula en via het schoudergewricht met de humerus 

(opperarmbeen) 

Aan de dorsale zijde van de scapula bevind zich de spinae scapulae (schouderbladskam) 

(hieraan hechten/ontspringen veel spieren) Deze loopt uit in de schoudertop (acrominon) aan 

de ventrale zijde een haakvormig uitsteeksel (processus coracoideus) (ravenbekuitsteeksel) 

hieraan hechten een aantal spieren van de bovenarm 

 

2.7 Bovenste extremiteiten (armen en handen) 
 

De arm bestaat uit  humerus (opperarmbeen) 

    via articulatio cubiti (ellebooggewricht) 

    radius (spaakbeen) (lateraal) 

    Ulna (ellepijp) (mediaal) 

    pols 

    Manus (hand) 
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de humeris vormt proximaal een verbinding met de scapula, distaal heeft de humerus 

mediaal en lateraal 2 knobbels (epicondylus medialis en epicondylus lateralis) 

 De ulna heeft aan de boven/achterzijde een puntig uitsteeksel (olecranon) 

 

De Hand (Manus) 

De hand bestaat uit carpus (handwortel (8 botstukjes – carpalia – handwortelbeentjes)) 

    meta carpus (5 ossa metacarpalia (middenhandbeentjes)) 

    5 gigiti (vingers) (3kootjes (falangen)) (duim 2 falangen) 
 

2.8 Os coxae (heupbeen) 
 

de pelvis (bekken) = l+r os coxae en os sacrum 
 

Het os coxca is onstaan door vergroeiing van 3 afzonderlijke botstukken 

 Os ilium (darmbeen (boven-achter gelegen) 

 Os ischii (zitbeen onder-achter gelegen) 

 Os pubis (schaambeen –voorzijde) 
 

Os ilium 
De bovenbegrenzing is de darmbeenkam(crista iliaca). Deze loopt naar voren uit in de SIAS 

(spina iliaca anterior superior) (voor-bovenste darmbeensdoorn) (belangrijke 

aanhechtingsplaats voor spieren) 

Het os ilium is achter verbonden met het os sacrum en vormt het articulatio sacroiliaca  (SI 

gewricht) 
 

Os ischii (zitbeen) 
meest uistekende deel is de tuber ischiadicum (zibeenknabbel) 

 

Os pubis (schaambeen) 
De beide ossa pubis zijn verbonden met de symfyse (vezelig kraakbeen verbinding) 

 

De plaats waar de 3 botstukken met elkaar zijn vergroeid vormen ze aan de buitenkant een 

diepe gewrichtskom behorende bij het heupgewricht (acetabulum) 

 

2.9 Onderste extremiteit (benen en voeten) 
 

Het been bestaat uit femur (dijbeen) 

    tibia (scheenbeen) 

    fibula (kuitbeen) 

    voet 
 

Het dijbeen vormt proximaal een verbinding met het os coxae  via het acetabalum en is via 

het caput femoris stevig ingesloten in de gewrichtsholte van het os coxae 
Het collum femoris (dijbeenshals) vormt een verbinding met de diafyse. 

Lateraal een uitstekend opgroeisel (trochanter major(grote dijbeensknobbel) 

dorsomediaal bevind zich de trochanter minor(kleine dijbeensknobbel) aan deze apofysen 

hebben disvese spieren hun insertie 
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Distaal van de femur zitten 2 gewrichtsknobbels (condylus lateralis en condylus medialus) 

die een gewricht vormen met de tibia een aan de ventrale zijde met de patella (knieschijf) 

(=os sesamoidae (sesambotjes))samen vormen zij het kniegewricht (articulatio genus) 

 

Het onderbeen wordt gevormd door de tibia en fibula (licht lateraal van de tibia en daarmee 

verbonden) 

Fibula proximaal het kuitbeenkopje (caput fibulae) 

  distaal de buitenenkel (malleolus lateralis) 

Tibia proximaal is een plateau en vorm een gewricht met de femus 

  distaal de binnenenkel (malleolus medialis 

  ventraal ligt een verhevenheid (tuberositas tibiae) die uitloopt op de 

scheenbeenkam 

  (crista anterior tibia) 
 

De Voet bestaat uit tarsus (voetwortel (7 voetwortelbeentjes)) 

    metatarus (middenvoet (5 middenvoetbeentjes)) 

    5 digiti (tenen) 3 falangen (kootjes) grote teen 2 
 

Een van de voetwortelbeentjes is de talus (sprongbeen) en vormt een gewricht met de tibia en 

fibula het bovenste spronggewricht (articulatio talocruralis) Onder de Talus ligt het 

hielbeen (calcaneus)  
Talus, calcaneus en os naviculare vormen samen het onderste spronggewricht (articulatio 

talotarsalis) 
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Hoofdstuk 3 Arthrologie en syndesmologie 
 

arthrologie gewrichtsleer 
 

In de arthrologie wordt onderscheid gemaakt tussen synarthrosen en diathrosen het verschil 

zit in de beweeglijkheid  
 

synarthrosen weinig tot geen beweeglijkheid 

diarthrosen zijn onder te verdelen in weinig en zeer beweeglijke verbindingen 
 

3.1 Synarthrosen 
 

synarthrosen zijn continue of ononderbroken verbindingen De beweeglijkheid hangt af van 

de aard van de tussenstof bindweefsel, kraakbeen en botverbindingen 

 

Syndesmose (bindweefselverbindingen) 
 

naadverbindingen (sutusra’s) (schedelnaden) 

Membraanverbindingen – zeer stevige vebindingen tussen pijpbeenderen bv 

ulna/radius en tibia/fibula (membrana interossea 

Bandverbindingen (ligamenten) een sterk bindweefsel struktuur bv tussen patella en 

tibia 

  Gomfosis een soort lijm/bindweefselverbinding (kiezen en tanden met het bot  

  verbonden 

 

Synchondose (kraakbeenverbinding) 
 

voorbeeld: epifysairschijf (een tijdelijke synchondrose bestaande uit hyalien kraakbeen) 

   Costo sternale verbindingen (een blijvende synchondrose) kraakbeen  

   verbinding tussen ribben en sternum 

   Symfyse (een blijvende synchondrose) vezelig kraakbeen verbinding -  

   verbinding tussen de beide os pubis 

 

Synostose botverbinding die geheel geen beweging toelaat (verbeende epifysairschijf, 

   os coxae, os sacrum 
 

3.2 Diarthrosen - dicontinue of onderbroken, beweeglijke verbinding (gewrichten 
 

Gewricht (articulatio = art.) = een verbinding tussen 2 of meer botstukken die een 

beweging toelaat 
Gewrichten bestaan uit 2 of meer tov elkaar beweegbare gewrichtsvlakken met tussen de 

gewrichtsvlakken een gewrichtsspleet en een gewrichtskapsel die al dan niet verstevigd 

worden met gewrichtsbanden 

 

het gewricht wordt gevormd de uiteinden van botstukken caput(kop) en cavum(kom) en zijn 

bekleed met hyalien kraakbeen het oppervlak is glad en glanzend en veerkrachtig zodat 

schokken in de gewrichten kunnen worden opgevangen 
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De gewrichtsvlakken en spleet worden omgeven door gewrichtskapsel (capsula articularis)  

en bestaat uit 2 lagen, buiten –stevig bindweefsel (de membrana fibrosa) en binnenlaag, 

minder stevig maar bevat bloedvaten en zenuwen (membrana synovialis deze is vergroeid 

met de membrana fribrosa. 

 

In het gewricht komt slijmerige vloeistof voor (synovia) of gewrichtssmeer en wordt 

geproduceerd door de membrana synovialis (lijkt op rauw eiwit) 

Het maakt het gewricht soepel en glad en er gaat een soor zuigende cohesiekracht vanuit 

(cavum en caput worden tot elkaar aangetrokken)  

 

Bij synoviale gewrichten wordt het kapsel versterkt door gewrichtsbanden (ligamenten) 
 

ligamenten intercapsulaire ligamenten (liggen in de gewrichtsholte) 

   capsulaire ligamenten (versterken de menbrana fibrosa) 

   extracapsulaire ligamenten (liggen buiten het gewrichtkapsel) 
 

Alle bovengenoemde gewrichten hebben congruente (gelijke) gewrichtsvlakken. 
 

Bij incongruente gewrichtsvlakken (ongelijke) zijn er aanpassingen nodig om de vlakken 

beter te laten passen. 

 

- labrum articularis (gewrichtslip) Het cavum is te klein voor de caput en wordt uitgebreid 

 met een ring van kraakbeen (labrum) BV schoudergewricht (articulatio humeri) waardoor het 

 gewrichtsvlak wordt vergroot 

- 2 kamerig gewricht – ruimte tussen caput en cavum worden opgevuld door een 

 kraakbeenschijf (discus articularis) oa pols, kaakgewricht en wervelkolom 

- kraakbeenschijf (menisci) in het kniegewricht 

 

3.2.1 indeling van de diarthrosen 
 

Amfi-arthrosen (straffe gewrichten) 
door stevige banden en meestal oneffen gewrichtsvlakken is beweeglijkheid zeer gering en 

dient ook meer voor stabiliteit dan mobiliteit (beweeglijkheid) 

- verbinding tussen fibula en tibia 

- Het SI gewricht 

- verbinding tussen hand en voetwortelbeentjes 
 

Articuli (normale synoviale gewrichten met caput en cavum) 
Deze kunnen op diverse manieren worden ingedeeld – aantal gewrichtsvlakken of botstukken, 

aantal assen waarom bewogen kan worden 

 

3.2.2 één assigen 
 

- Articulatio ginglymus (scharniergewricht) gewrichtjes tussen de vingerkootjes, alleen 

flexie en extensie mogelijk 

- Articulatio trochlearis (schroefgewricht) gewricht tussen humerus en ulna, met de 

flexie en extensie beweging in de elleboog 

- Articulatio trochoidea (draai of cilindergewricht) het proximale gewricht tussen 

radius en ulna hierin is alleen pronatie en supinatie mogelijk 
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3.2.3 twee assigen 
 

- Articulatio ellipsoidea (ei of knokkelgewricht) het polsgewricht hierin zijn mogelijk 

palmair en dorsaalflexie en ulnair en radiaaldeviatie (let op verschil in uitslag) 

- Articulatio sellaris (zadelgewricht) het gewricht tussen duim en handwortel de 

beweging die hier mogelijk zijn flexie en extensie en ab en adductie 

 

3.2.4 drie assigen 
 

- Articulatio spheroidea (kogelgewricht) De kop (kogel) staat als het ware tegen de kom 

aan BV schoudergewricht 

- Articulatio enarthrosis (nootgewricht) Bij deze is de kop voor het grootste gedeelte 

omgeven door de kom bv het heupgewricht 

 

3.2.5 indeling samenkomende gewrichtsvlakken/botstukken 
 

- Articulatio simplex (enkelvoudig gewricht) twee botstukken komen samen 

- Articulatio compositus (samengesteld gewricht) meer dan 2 botstukken komen samen 

bv elleboog (hemerus,ulna,radius) 

- Articulatio complex (hierin komen ook andere elementen voor zoasl disci en menisci 

bv het gewricht tussen 2 werveld 

 

3.2.6 Gemengd gewricht 
dit is een gewricht waarbij het aantal assen waarom bewogen kan worden afhankelijk is van de 

stand waarin het verkeert. bv kniegewricht gestrekt om 1 as (flexie en extensie) gebogen 2 assen 

ook rotatie 

 

3.2.7 remmingen van bewegingen 
in synoviale gewrichten is beweging mogelijk aan het eide van de beweging komt een rmming 

 

Benige remming 
Ge gewrichtsvlakken van de botstukken raken elkaar bv strekking elleboog (hard eindgevoel) 

 

Ligamenteuze remming 
bepaalde banden spannen aan bv het strekken van de knie (zijbanden komen op spanning)  

elastich eindgevoel 

 

remmingen via vlezige delen 
de spieren van de lichaamsdelen die proximaal en distaal liggen raken elkaar geen abrubte 

remming maar verend – zacht eindgevoel 

 

Remming door passieve insufficiëntie van de antagonistische spieren 
De tegengestelde spier kan niet voldoende worden verlengd, bijvoorbeeld het heffen van het 

been in de heup met een gestrekte knie aan de beweging komt een eind via rek passieve 

insufficiëntie van de hamstrings 

 

Remming door actieve insufficiëntie van de antagonistiche spieren 
De spier kan zich onvoldoende verkorten. bv het actief buigen van de knie in buiklig met 

gestrekte heup De hamstrings kunnen zich niet verder verkorten 
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3.3 articulatio Humeri (schoudergewricht) 
 
de art. Humeri wordt gevormd door de humerus en de scapula (kogelgewricht) De 

gewrichtskom van de scapula (cavitas glenoidale) heeft een eclipsachtige vorm, Het kraakbeen 

is in het midden dun en aan de randen dikker en steekt buiten de benige randen (labrum 

glenoidale) 
 

Het ruime, slappe gewrichtskapsel is aan de kraakbeenrand van de gewrichtskom gehecht 

en omvat ook de hals van de humerus. Door het ruime kapsel kan er goed worden bewogen. 

Nadeel = geringe stabiliteit. Het kapsel wordt aan de bovenkant versterkt door een stevige 

band (lig. coracohumerale) en aan de voorzijde 3 zwakkere banden. Dit is te weinig voor een 

goede stabiliteit vandaar dat de spieren rondom het schoudergewricht zeer belangrijk zijn 

bij de stabiliteit van het gewricht. 

 

Het schoudergewricht is omgeven door een aantal slijmbeurzen (bursae mucosae) die o.a. de 

pezen van de spieren beschermen. De scapula en humerus vormen een kogelgewricht en 

derhalve kan de humerus bewegingen om 3 assen uitvoeren; 

- sagittale as (ab- en adductie) 

- transversale as (ante- en retroflexie 

- logitudinale as (endo- en exorotatie) 
 

De schoudergordel is een complexe regio. Grote bewegingen vinden plaats in een keten van 

botstructuren. Er ontstaan een keten van bewegingen die verlopen van het schoudergewricht, 

via de verbinding van het acrominon en de clavicula (art. acromioclavicularis (AC 

gewricht)) via de verbinding van het sternum en clavicula (art. sternoclavicularis (SC 

gewricht)) tot zelfs in de wervelkolom toe. Ook ontstaat er beweging tussen de scapula en de 

thorax. 

 

Beweging in het AC en SC gewricht vinden bv plaats bij abductie van de arm boven de 

horizontaal. 
 

In de schoudergordel vinden nog 4 bewegingen plaats 

 

- Elevatie (de schouder wordt opgetrokken in de richting van het oor) 

- Depressie (de schouder wordt naar beneden bewogen, een afhangende schouder) 

- Protractie (de schouder wordt naar voren bewogen) 

- Retractie ( de schouder wordt naar achter bewogen (borst vooruit)) 
 

3.4 Articulatio Cubiti (ellebooggewricht) 
 

De humerus, Radius en Ulna vormen samen art Cubito 
 

Er zijn verbindingen tussen; 

- Humerus en Ulna 

- Humerus en Radius 

- Radius en Ulna 
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Het gewricht tussen humerus en ulna is een zgn schroefgewricht en werkt als een scharnier. 

De ulna grijpt met een haakvormig uiteinde (olecranon) in een holte aan de onderkant van de 

humerus. De extensiebeweging eindigt hierdoor dmv een benige remming. 

 
De verbinding tussen humerus en radius is qua bouw en werking vergelijkbaar met een 

kogelgewricht. De radius draait om zijn lengteas tegen een erboven gelegen gewrichtsvlakje 

aan de buitenzijde van de humerus. Daarnaast draait de radius met een bol cilindervormig 

gewrichtskopje tegen een hol cilindervormig vlakje op de ulna. Een vrij ruim kapsel 

omsluit de 3 botstukken. Aan de ulnaire en radiale zijde van het kapsel bevindt zich een 

versterkingsband. Een derde band beperkt de rolbeweging van de radius. 

 

Het gewricht is 2 assig; 

- transversale as ( flexie en extensie (uitgevoerd tussen humerus en ulna en humerus en 

 radius)) 

- pro- en supinatie as (pro- en supinatie van de onderarm, uitgevoerd tussen radius en 

 humerus en radius en ulna 
 

3.5 Articulatio radiocarpeta (polsgewricht) 
 

Het polsgewricht is de verbinding tussen onderarm en hand. Een soepel beweegbare 

verbinding van vele botdelen. De gewrichtsdelen die de pols vormen kunnen worden verdeeld 

in: 

- enerzijds verbinding van het distale uiteinde van de radius en een kleine driehoekige 

 discus articularis dat tegen de onderkant van de ulna aanligt met een drietal proximale, 

 carpale botjes. 

- anderzijds een verbinding tussen de proximale en distale rij carpalia. 
 

Het gewrichtskapsel hecht zich vast aan de kraakbeenranden van al deze botstukken. Het 

kapsel wordt versterkt door dorsale en palmaire banden. De bewegingen van het polsgewricht 

verlopen tegelijkertijd met de beweging van de carpale botjes. 

 

Globaal verlopen de bewegingen in dit ei- of knokkelgewricht over 2 assen 

- transversale as (palmair- en dorsaalflexie) 

- sagittale as (ulnair- en radiaaldeviatie) 
 

3.6 articulli digiti (vingergewrichten) 
 

De gewrichten tussen de kootjes van de vingers zijn 1 assig (ginglymus). Collaterale banden 

aan weerszijden versterken de gewrichten. Beweging om de transversale as: flexie en 

extensie. De basiskootjes vormen samen met de metacarpaalbotjes een kogelgewricht. 

Beweging om 3 assen(waaronder; spreiden van de vingers), met uitzondering van de 

flexiestand, dan verhinderen de collaterale banden de zijdelingse beweging. 
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Duim 
De duim heeft 2 kootjes ipv 3. Het gewricht tussen het basiskootje en de metacarpus is een 

ginglymus. Alleen flexie en extensie mogelijk. De grote beweeglijkheid van de duim is 

gelegen in het gewricht tussen metacarpale1 en de carpus(art. sellaris) beweging om 2 assen: 

- ab- en adductie 

- flexie en extensie 
 

een combinatie van beide bewegingen geeft: 

- opponeren (duim naar pinkmuis (flexie en adductie)) 

- reponeren (duim terug (extensie en abductie) 
 

3.7 Columna vertebralis (wervelkolom) 
 

De columna bestaat uit gestapelde vertebrea met daartussen disci intervertebrales. De 

columna wordt gezien als één bewegingseenheid, opgebouwd uit gewrichtsvlakjes tussen de 

diverse vertebrae. In principe beweging om 3 assen. Ieder deel heeft zijn 

bewegingsmogelijkheid/beperking. 

 

3.7.1 Het cervicale deel 
In cervicale deel is er bewegingsmogelijkheid in alle richtingen. apart is de verbinding tussen 

C1(atlas) en het achterhoofd (os. occipitale) = verbinding om 2 assen. 

- transversale as (ante- en retroflexie, ja knikken) 

- sagittale as (lateroflexie, beperkt mogelijk) 
 

Bij de verbinding tussen atlas en C2 (axis) beweging om 1 as. C2 De Axis heeft een dens 

(tand). 

 

3.7.2 Het thoracale deel 
 

In het Thoracale deel is de beweging voornamelijk om 2 assen; 

- sagittale as (lateroflexie, zijwaarts buigen) 

- logitudinale as (rotatie) 
 

In lichte mate is beweging om de transversale as mogelijk (flexie en extensie) 
 

3.7.3 Het Lumbale deel 
 

Beweging om 3 assen: 

 

- transversale as (flexie en extensie) 

- sagittale as (lateroflexie) 

- logitudinale as (rotatie (beperkt mogelijk)) 
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3.8 Articulatio Coxae (heupgewricht) 
 

Het art. Coxae wordt gevormd door de os coxae en de femur. De caput van de femur wordt 

goed omsloten door het cavum van het os coxae (acetabulum) (stevig). Banden versterken 

het gewrichtskapsel. 3 ontspringen aan het aan de botstukken van het os coxae. 1 grijpt als een 

ring om de hals van de femur. Het heupgewricht is een enarthrosis (nootgewricht). Beweging 

om 3 assen 

- transversale as ( ante- en retroflexie been, voor en achterover kantelen bekken) 

- sagittale as (ab- en adductie been, zijwaarts kantelen bekken) 
- longitudinale as (endo- en exorotatie been) 
 

3.9 articulatio Genus (kniegewricht) 
 

Wordt gevormd door de femur en de tibia. De verbinding tussen de patella en femur wordt 

ook tot het kniegewricht gerekend. De gewrichtsvlakken passen niet geheel op elkaar. Deze 

ongelijkheid (incongruentie) wordt weggenomen door kraakbeenschijven (menisci) (mediaal 

en lateraal) Zij zijn met de uiteinden verbonden met de tibia. 

 

De mediale meniscus is halve maan vormig en is vergroeid met het kapsel en de mediale 

zijband. De laterale meniscus is kleiner en ronder en zit losser (niet verbonden met de 

laterale zijband). De minisci zorgen ook voor de demping van schokken en geleiding van de 

bewegingen. 
 

Er liggen een aantal ligamenten rond het kniegewricht. De lig. cruciata (kruisbanden) 

lopen van het tibiaplateau naar de femur.(intra articulair) Zij zorgen voor de verankering 

van de beide articulerende condylen ten opzichte van het tibiaplateau. De kruisbanden 

voorkomen een te grote verschuiving het femur tov de tibia. In gebogen positie voorkomen 

ze vooral dat de kop van de tibia naar voren (lig. cruciatum anterior (voorste kruisband)) 

resp. naar achteren (lig.cruciatum posterior( achterste kruisband)) verschuift tov de 
femur. 

 

Een wijd gewrichtskapsel omvat het hele gewricht. De patella ligt aan de voorkant van het 

gewricht, ingebed in de pees van de m. quadriceps femoris. Het gewricht heeft een aantal 

verstekende banden, waarvan het lig. collaterale fibulare (laterale zijband (extra 

capsulair)) de belangrijkste zijn. samen met de kruisband remmen ze de extensie van de 

knie. 

 

Bewegingsmogelijkheden van het kniegewricht bij gestrekte knie om 1 as: 

- transversale as (flexie) 
 

Bewegingsmogelijkheden van het kniegewricht bij gebogen knie om 2 assen: 

- transversale as (extensie) 

- logotudinale as (endo- en exorotatie van het onderbeen) 
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3.10 enkelgewricht 
 

Bestaat uit een aantal samengevoegde gewrichten(2), het bovenste en onderste 

spronggewricht. 
 

articulatio talocruralis (bovenste spronggewricht) 
wordt gevormd door de distale uiteinden van de tibia en de fibula, die een vork vormen, die 

om de katrol van de talus grijpt. 

 

articulatio talotarsalis (onderste spronggewricht) 
wordt gevormd door 3 tarsale botjes, de talus, calceneus en os. naviculare. Het kapsel wordt 

versterkt door banden. mediaal, lopen de banden van tibia naar talus, calceneus. Lateraal 

lopen de banden van fibula naar talus en calceneus. 
 

Beweging in het enkelgewricht zijn mogelijk om 2 assen 

Het bovenste spronggewricht : - transversale as (plantair- en dorsaalflexie) 

het onderste spronggewricht:  - pro- en supinatie as (inversie en eversie)
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Hoofdstuk 4 Hulpapparaten 

 

4.1  Fascia = fascien – 
Lopen diagonaal door het hele lichaam , kruisen elkaar bij de buikspieren – web ! 

Bindweefselstructuren van stevig bindweefsel (collageen), 

Lopen om een spier/groep spieren/om t hele lichaam 

 

Beschermend / fixerend 

Goede bloed en zenuwvoorziening 

 

4.2  bursae mucosae = slijmbeurzen  

in normale functie minder dan 1 mm dik 

gevuld met een dun laagje sinovia 

op plaatsen waar spierbuiken glijden of over harde oppervlakte schuren 

plat gesloten zakje tussen bot en spier / pees of 2 pezen / 2 spieren of bot en huid 

ontsteking door overbeslasting = bursitis 

 

4.3  vaginae tendinae = peesscheden 

bindweefselkokers gevuld met synoviaal vocht, beter glijvermogen vd pezen 

pols, enkel, scheenbeen/voet 

bij peesschede ontsteking = knisperend geluid na lang stilzitten 

 

4.4  ossa sesamoidea = sesambeentjes 

stukjes bot / los van t overige skelet 

ingeweven in spierbuiken, eindpezen of kapsels ve gewricht 

Patella :  knieschijf : hefboomfunctie / congruentie : goed op elkaar laten passen van de femur  

               in het kniegewricht ook in hand en voet 
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Hoofdstuk 5 
 

Indeling van de musculatuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra aantekening ontvangen van Lisette(docente) 
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5.1 Dwarsgestreept, willekeurig spierweefsel 
 

De naam komt van de bouwwijze en functie: willekeur 

Dit type spierweefsel vinden we in al onze skeletspieren  

Het spierweefsel is opgebouwd uit dwarsgestreepte of willekeurige spiercellen 

(spiervezels) 
Cellen zijn langgerekt en cilindrisch. De tussenmembranen zijn verdwenen en vormen  

langgerekte vezels met meerdere kernen De spiervezel is omgeven door elastisch 

bindweefsel (Sarcolemma) 
 

Samen vormen spiercellen een spierbundel met er omheen een fascie een aantal spierbundels 

vormen een spier , ook hieromheen een fascie (in een rasterstructuur die de spier precies 

omsluit en de bewegingen volgt. 

 

Dwarsgestreept spierweefsel reageert,werkt relatief snel en is snel vermoeibaar 

 

Rode spiervezels (type 1 of slow twitch) 
Ze beschikken over veel bloedvaten en daarom over een groot aëroob (met zuurstof) 

vermogen) ook bevatten ze meer mitochondriën (energie fabriek)  

Ze zijn vooral geschikt voor het leveren van een duurprestatie. Vaak bij negroïde types die 

goed lange afstanden kunnen lopen. 

 

Witte spiervezels (type 2 of fast twitch) 
Deze spiervezels bevatten meer glycogen (opgeslagen energie) dat ze geschikt maakt voor 

anaëroob (geen zuurstof) vermogen. Ze kunnen een korte snelle explosieve prestatie 

(contractie) leveren. Brede/korte boxertypes (ook vaak bij voetballers) 

 

Intermediaire types, mensen met een combinatie van type 1 en type 2. 

 

5.2 Glad onwillekeurig spierweefsel 
 

de naam komt van de bouwwijze en functie 

Het komt voornamelijk voor in onze organen, bloedvaten en lymfevaten. 

De cellen zijn spoelvormig met spitse uiteinden De myofibrillen liggen verspreid in het 

protoplasma en vertonen geen dwarse strepen. Het staat niet onder invloed van de wil en 

werkt langzamer en is nagenoeg onvermoeibaar. 

 

5.3 Hartspierweefsel 
 

kleur, cilindrische vorm en dwarse streping hetzelfde als dwarsgestreepte willekeurig 
spiercellen,ook qua snelheid, kracht en duur van de contractie, hij functioneert echter 

onafhankelijk van de wil net als glad spierweefsel. 

Dit weefsel beschadigt bij een hartinfarct zodanig dat het zich nooit meer kan herstellen.
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Soort 

spierweefsel 

voorkomen Willekeur beinvloeding structuur Grootte 

cellen 

werking Gevolg 

Dwars 

gestreept 

Skelet 

spieren 

Ja Animale 

zenuwstelsel 

Dwars 

gestreept 

Ca 12 

cm 

Trekt 

snel 

samen 

Snel vermoeid 

Glad Holle 

organen 

Nee Vegetatieve 

zenuwstelsel 

Onregelmatig Ca 0.5 

mm 

Trekt 

langzaam 

samen 

Onvermoeibaar 

Hart Hart Nee automatie Dwars 

gestreept 

Ca 5 

cm 

Trekt 

snel 

samen 

Onvermoeibaar 

  

 

5.4 opbouw van de spier 
 

Een spier bestaat uit: 

 

- Vezels 

- Bloedvaten 
- Cellen (contraheren) bestaande uit eiwitten Actine en myosine – deze schuiven in 

elkaar, Deze contractile vezels/eiwitten zitten ook in de huid en gewrichtskapsels en 

staan ook onder invloed van stress. 

- Spierbindweefsel 
 

Een spier is opgebouwd uit een peesgedeelte (tendo) (peesweefsel bevat geen elastische vezels) 

en een spiergedeelte (venter of spierbuik) Het actieve deel is het spiergedeelte, bestaat uit 

spiervezels (contractief). Het passieve deel is het peesgedeelte (bindweefsel) en loopt door in 

het spiergedeelte hierdoor wordt de spier samengebundeld. Het geheel wordt omgeven door 

een fascie. Bij de aanhechting aan een botstuk lopen periost en pees in elkaar over. Bij een 

aanhechting via een zichtbare pees spreken we over een tendineuze insertie (bijna alle 

skeletspieren) De overgangsvezels tussen bot en spier noemen we de vezels van Sharpey. Bij 

een insertie van de spierbuik direct op het botstuk spreken we van een musculeuze insertie. 

(bv mimische spiertjes) Bij aanhechting van spieren aan botstukken spreken we van 

origo(oorsprong) en insertie(inplanting) 

 

Glucose wordt in de cellen omgezet in ATP (adenosine Tri Phosfaat). Dit is de enige stof die in 

je spieren omgezet kan worden in energie – wordt dan ADP (1 phosfaat wordt afgescheiden en 

levert dus energie) Deze energie wordt gebruikt om de spier in beweging te zetten. 

 

Afspraken over de plaats van origo en insertie 
- Op de dorsale zijde van de romp (en de schedel) is de origo het caudale en de insertie 

het craniale deel 
- Op de Ventrale zijde van de romp (en de schedel) is de origo het craniale en de 

insertie het caudale deel. 
- Loopt een spier van romp naar een extremiteit, dan is de origo op de romp gelegen 

en de insertie op de extremiteit. 

 

Op de extremiteiten is de origo het meest proximaal en de insertie het meest distaal 

gelegen. 
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5.5 Indeling van de dwarsgestreepte musculatuur 
 

5.5.1  lettend op de vorm van de spier 
 

- spoelvormige spieren (biceps) 

- waaiervormige spieren (kaakspier) 

- brede of platte spier (buikspier 

 

5.5.2  lettend op het vezelverloop in de spierbuik 
 

- parallelvezelige spieren (buikspier) 

- waaiervormige spieren (borstspier) 

- gevederde spieren (lange scheenbeenspier) (De spiervezels lopen niet naar de insertie 

maar vanaf een bindweefselstreng die uitloopt in een eindpees) 

- kringspieren of sluitspieren (mond, anus) (De vezels van de kringspieren zijn altijd 

ringvormig om een bepaald orgaan of structuur gerangschikt) (sfinter) 

 

5.5.3  Lettend op het aantal gewrichten die de spier overslaat 
 

- mono-articulaire spier (loopt over 1 gewricht) 

- poly-articulaire spier (loopt over 2 of meer gewrichten) Een poly-articulaire spier 

beweegt verschillende gewrichten tegelijkertijd maar hij beweegt of 1 gewricht goed of 

alle gewrichten een beetje dus het effect op het gewricht is afhankelijk van de stand 

van de andere gewrichten. Een poly-articulaire spier kan nooit alle gewrichten 

tegelijkertijd maximaal bewegen. 

 

5.5.4  lettend op de pezen en de buiken 
 

- meerpezige spieren (onderarmspieren naar de vingers 

- meerkoppige spieren (m.triceps en m. quadriceps) 

- meerbuikige spieren (rectus abdominus) 

 

 

5.5.5  lettend op de functie vd spier 
 

- Agonisten = starter vd beweging Wordt bij een beweging korter en dikker – contraheert 

Bv : bij buigen arm de biceps  

- Antagonisten = tegenwerker vd agonist. Wordt bij een beweging langer Bv : bij buigen 

arm de triceps 

- Synergisten = samenwerkers. Maken samen dezelfde beweging 

 

 

5.6  Arbeid 
 

- Statische arbeid – wel spanning / geen beweging Bv : het steunen (hangen) op de beide 

armen = statische arbeid vd schouder 

- Concentrische arbeid – spier wordt verkort Origo en Insertie komen naar elkaar toe. 

Zwaarder voor hart en longen 

- Excentrische arbeid – spier wordt verlengd – O en I uit elkaar. Zwaarder voor de 

spieren  
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5.7 Hefhoogte  
Nooit spannen alle spiervezels zich tegelijk aan in een spier. 

Een spier heeft een verkortingsmaximum – max de helft van de spierbuiklengte in rust 

Hoe dikker een spier is – hoe sterker  

Een langere spier is sterker dan een kortere spier 

 

5.8  Insufficiëntie 
 

Actieve insufficiëntie – de hefhoogte haalt het niet bij de bewegingsuitslag (agonisten met 

concentrische arbeid)  

bv : buigen vd knie met gestrekte heup tot aan zitvlak = hamstrings zijn A. Ins. 

 

Passieve insufficiëntie – hefhoogte bij antagonisten  

Bv : been heffen met gestrekt been – komt niet verder dan 90 graden = hamstrings zijn P.Ins. 

Met gebogen knie zelfde been heffen = actieve insufficiëntie maar komt veel verder dan 90 gr 

 

5.9  Contractievormen 

 
Mechanische indeling – spierlengte als criterium = statische, concentrische en excentrische 

contracties 

 

Fysiologische indeling – tonus/spanning als criterium= isotonisch / isometrisch / auxotonische 

contracties 

 

 

5.9.1 en .2 
zie uitleg 5.6 arbeid  

 

5.9.3 Isotonische contractie 
een verkorting vd spier waarbij de spanning niet verandert / zonder rustmoment 

komen praktisch niet voor ! 

 

5.9.4.Auxotonische contractie 
lengte vd spier verandert en spanning neemt toe spier kan verkorten of verlengen ! 

 

5.9.5 Isometrische contractie 
lengte vd spier blijft gelijk, spanning neemt toe = statische contractie


