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Voorbeeldsamenvatting Vorm en Functie 
 

Beste Geneeskundestudent, 

 

Welkom op de Universiteit Utrecht! Voor je ligt de samenvatting van het vak Vorm en 

Functie voor de studie Geneeskunde. SlimStuderen.nl en Capita Selecta hebben de 

belangrijkste verplichte tentamenstof voor je samengevat. Zo kun jij zo prettig mogelijk 

studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het behalen van 

jouw studiepunten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 

Team SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

 
P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van 

SlimStuderen.nl en Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 

oktober 2018 bestelt via onze websites, profiteer je van extra korting door de volgende 

kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. Hiermee ontvang je 15% korting op je 

eerste bestelling. 

 

P.P.S. De eerste Capita-cursus van het collegejaar (Vorm en Functie) organiseren we 

helemaal gratis in samenwerking met jouw studievereniging! Houd onze 

Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. 

SlimMededelingen: 

 

Kwaliteit 

Onze verslagen en lespakketten bevatten precies de stof die jij nodig hebt om je 

tentamen te halen, niet meer en niet minder. Iedere periode worden de verplichte 

literatuur, colleges en belangrijke werkgroepen samengevat door een ervaren 

auteur. Zo hoef jij je geen zorgen te maken als je een keer een college mist. Verder 

staan de verslagen vol met oefenvragen zodat je jouw kennis van het vak kunt 

testen. 

 

Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen! 

Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan 

nu een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat! 

 

Werken bij?  

SlimStuderen.nl en Capita Selecta zijn altijd op zoek naar de beste auteurs, 

repetitoren en studiemanagers! Lijkt het je leuk om bij ons aan de slag te gaan? 

Stuur jouw motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl 

 

Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je 

benieuwd naar onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Volg ons dan via: 

 

 

 

 

 

 

 

SlimStuderen.nl 

/SlimStuderen 

@SlimStuderen.nl 

info@slimstuderen.nl 

010 214 06 01 

06 43 95 27 16 

 

 

 

 

 

 

 

CapitaSelecta.nl 

/CapitaSelectaStudieondersteuning 

@CapitaSelecta 

klantenservice@capitaselecta.nl 

010 214 23 94 

06 45 34 14 74 
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HC 1. Inleiding anatomie  
 
Anatomie 

Anatomie gaat over de bouw van het menselijk lichaam, vooral over wat met het oog 

waarneembaar is. Hierbij wordt ook de functie van elk onderdeel besproken. Een voorbeeld 

is een spier in de elleboog, waarbij aan de hand van de aanhechtingsplaatsen en de positie 

is vast te stellen voor welke beweging deze verantwoordelijk is. Als de functie van een 

onderdeel van het lichaam verandert, verandert de vorm vaak ook. De morfologie (het 

uiterlijk) verandert door een bepaalde leefstijl, zoals een sporter die heel gespierd wordt 

door het vele sporten.  

 
Terminologie 

Systemische anatomie gaat over een orgaanstelsel/systeem, zoals de tractus digestivus 

(verteringsstelsel) of tractus circulatoris (bloedvatenstelsel). Door het orgaanstelsel in zijn 

geheel te bestuderen worden onderlinge verbanden tussen de organen duidelijk. De 

regionale anatomie beschrijft de ligging van organen in regio’s van het lichaam zoals bij 

de thorax of het abdomen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de functie van de 

organen, zoals bij de systemische anatomie wel het geval is. De regionale anatomie is 

vooral van belang voor huisartsen en chirurgen die pijn moeten behandelen die zich bevindt 

in een bepaalde regio. De klinische anatomie richt zich alleen op de belangrijke en 

relevante aspecten van de anatomie.  

 

Belangrijke termen en afkortingen 

Hieronder is een kort lijstje te vinden met afkortingen en termen die je gedurende je hele 

studie zal gaan gebruiken:  

• Coronaria = krans;  

• Arteria (a.) = slagader; 

• Cava = hol;  

• Vena (v.) = ader;  

• Ren = nier;  

• Ventraal = buikzijde;  

• Dorsaal = rugzijde;  

• Vasoautorisatie = bloedvoorziening; 

• Nervus (n.) = zenuw;  

• Musculus (m.) = spier;  

• Craniaal = richting de schedel; 

• Caudaal = richting de staart;  

• Superior = boven;  

• Inferior = onder;  

• Transversaal = axiaal = doormidden, ook wel een dwarsdoorsnede genoemd;  

• Frontaal = coronaal = verdeling in voor en achter;  

• Sagittaal = verdeling in links en rechts.  

 

Een transversale doorsnede wordt veel gebruikt bij diagnostiek, zoals bij het maken van 

een CT-scan. Bij een CT-scan dient er rekening mee gehouden te worden dat het altijd een 

onderaanzicht betreft. Je kijkt dus altijd van onder naar boven, waarbij links en rechts dus 

omgedraaid zijn!  

 

De vascularisatie is de bloedvoorziening van een orgaan door een bloedvat, bijvoorbeeld 

in de zin: “de a. renalis vasculariseert de nier”. Innervatie is de aansturing van een orgaan 

door een zenuw, bijvoorbeeld in de zin: “de n. facialis innerveert de spieren van het gelaat”. 
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Standaardvlakken 

Er zijn een aantal standaardvlakken die kunnen worden aangegeven in het menselijk 

lichaam: 

• Frontaal of coronaal (nummer 1 in figuur 1); 

• Sagittaal of mediaan (nummer 2 in figuur 1 

• Transversaal of axiaal (nummer 3 in figuur 1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomische houding  

Bij de anatomische houding (zie figuur 1) staat de patiënt rechtop, met de benen en voeten 

bij elkaar, de handpalmen wijzen naar voren, de mond is gesloten en op het gelaat is er 

een neutrale blik aanwezig en kijkt de patiënt vooruit naar een punt in de verte.  

 

Lichaamsholtes  

Lichaamsholtes zijn benige ruimtes waar bijvoorbeeld de hersenen en het ruggenmerg zich 

kunnen bevinden. Een voorbeeld van een lichaamsholte is de cavita thoracis (borstholte). 

De cavita thoracis wordt begrens door het diafragma, de eerste rib, de wervelkolom, het 

sternum en het manubrium (bovenste deel sternum).  

 

De cavita abdominis (buikholte) bevat vele organen die veel bewegen. Om deze 

bewegingen mogelijk te maken is er een glijvlak nodig, waar de sereuze vliezen in de 

buikholte voor zorgen. De sereuze vliezen in de buikholte worden ook wel het peritoneum 

genoemd. Sereuze vliezen bevinden zich vaak om de organen en produceren vocht zodat 

de beweging van de organen soepeler verloopt.  

 

  

Bron figuur 1: 

http://wetenschap.infonu.nl/anatomie/50
209-medische-terminologie-orientatie-in-
het-lichaam.html 



 Overzicht studiestof Vorm en Functie 2017-2018 

 

 

 

 

5 

HC 2. Steun- en bewegingsstelsel, algemene bewegingsleer en de 

bovenste extremiteit  
 
Algemene bewegingsleer 

De algemene bewegingsleer bevat drie componenten:  

• Arthrologie (gewrichtsleer);  

• Bewegingen;  

• Spierfunctie.  

 

Arthrologie 

Soorten gewrichten  

Een junctura (gewricht) is een verbinding tussen botten. Er bestaan verschillende soorten 

gewrichten:  

• Junctura fibrosa. Hierbij zit er een bindweefselverbinding tussen twee botten. 

Voorbeelden hiervan zijn naadverbindingen (sutura/schedelnaden) en ligamenten 

(syndesmose). Bij zo’n soort gewricht is er maar weinig beweging mogelijk, 

waardoor de botten goed op hun plek blijven zitten.  

• Junctura cartilaginea. Hierbij zit er een kraakbeenverbinding tussen twee botten. 

Een voorbeeld hiervan is de discus intervertebralis (tussenwervelschijven). Deze 

gewrichten zorgen voor geringe beweging.  

• Junctura synovialis. Dit is het gewricht dat de naam articulatio heeft gekregen. 

Bij een articulatio is er ruimte tussen de botstukken en is er op deze plek synovia 

(gewrichtsmeer) aanwezig. Deze gewrichten krijgen meer beweging dan de eerder 

genoemde gewrichten, maar zijn hierdoor ook kwetsbaarder. Voorbeelden van deze 

gewrichten zijn het schoudergewricht en het kniegewricht.  

 

Opbouw van een articulatio  

Een articulatio heeft een algemene opbouw:  

• Caput (kop); 

• Kom;  

• Hyalien kraakbeen;  

• Gewrichtskapsel, bestaande uit twee membranen. De membrana synovialis zit 

aan de binnenzijde en maakt gewrichtssmeer. De membrana fibrosa zit aan de 

buitenzijde en zorgt voor stevigheid;  

• Cavum articulare (gewrichtsspleet) is de ruimte die tussen de botten zit. Deze 

ruimte bevat synovia; 

• Ligamenten. Er zijn capsulaire ligamenten welke zorgen voor stabiliteit en het 

doorschieten van bewegingen voorkomen. Deze ligamenten zijn verbonden met het 

gewrichtskapsel en zijn vaak gewrichtsbanden. Ook zijn er extracapsulaire 

ligamenten die los staan van het gewrichtskapsel; 

• Kraakbeen structuren zoals de discus en meniscus. Deze zijn aanwezig indien 

botstukken niet passend zijn, ook wel discongruentie genoemd.  

 

Indeling synoviale gewrichten 

De synoviale gewrichten kunnen op twee manieren worden ingedeeld:  

• Indeling op basis van het aantal bewegingsassen. Het gewricht wordt dan een-

assig, twee-assig of drie-assig genoemd;  

• Indeling op basis van vorm.  
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Bij de indeling naar de vorm worden er drie soorten onderscheiden: 

• Het scharniergewricht. Deze heeft in principe beweging in één as. Een 

scharniergewricht kan in de lengte (nummer 5 in figuur 2) of dwars (nummer 4 in 

figuur 2) gepositioneerd zijn. 

• Het zadelgewricht/condyloïd gewricht. Deze gewrichten hebben in principe 

beweging in twee assen. Het zadelgewricht ziet eruit als twee zadels die omgekeerd 

in elkaar zijn geschoven (nummer 3 in figuur 2). Een dergelijk gewricht zit 

bijvoorbeeld tussen het handwortelbeentje en het eerste middenhandsbeentje van 

de duim. Dit gewricht zorgt ervoor dat de duim opponeerbaar is. Het condyloïd 

gewricht (ei-gewricht) is te vinden tussen de middenhandsbeentjes en de eerste 

vingerkootjes (nummer 2 in figuur 2). Deze ziet er niet uit als twee zadels in elkaar, 

maar heeft ook beweging in twee assen. 

• Het kogelgewricht. Deze heeft in principe beweging in drie assen (nummer 1 in 

figuur 2). Het kogelgewricht is weer op te delen in twee soorten: 

- Het anatomisch kogelgewricht. Deze ziet er echt uit als een kogel in een 

kom. 

- Het functioneel kogelgewricht. Deze ziet er niet uit als een kogel in een 

kom, maar functioneert wel als een kogelgewricht en heeft dus beweging in 

drie assen. 

 

 
 

Bewegingen van gewrichten 

De bewegingen van gewrichten worden beschreven met bepaalde termen die worden 

geïllustreerd vanuit het schoudergewricht. Er worden drie soorten bewegingen 

onderscheiden (zie figuur 3): 

• Abductie en adductie. Abductie is een beweging van het lichaam af en adductie 

is een beweging naar het lichaam toe. De as van de beweging loopt van voor naar 

achter; 

• Flexie en extensie, in het Nederlands voor het heup- en schoudergewricht 

omschreven met de termen anteflexie en retroflexie. De as van de beweging 

loopt van links naar rechts; 

• Exorotatie en endorotatie, waarbij medial rotation de endorotatie en lateral 

rotation de exorotatie voorstelt. Deze beweging wordt gemaakt rondom een 

longitudinale as.  

 

Bron figuur 2: 
http://www.pflegewiki.de/wiki/Da
tei:Gelenke_Zeichnung01.jpg 
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Spieren  

Beweging van gewrichten vindt plaats met behulp van spieren. De functie van een spier 

kan worden beredeneerd door te kijken hoe deze langs de bewegingsas loopt. Op basis 

van het type gewricht is te bepalen hoe een spier ten opzichte van de bewegingsas loopt 

en dus welke beweging deze veroorzaakt. Spieren kunnen ook stabiliseren in een bepaalde 

positie, wat zorgt voor stevigheid. 

 

Een spier heeft twee aanhechtingsplaatsen die men aanduidt met de volgende namen:  

• De origo is de aanhechtingsplaats die het dichtst bij het centrum van het lichaam 

(de romp) ligt; 

• De insertie is de aanhechtingsplaats die het verste van het centrum van het 

lichaam ligt. 

 

Spieren kunnen mono-, bi- of polyarticulair zijn. Dit duidt op het aantal gewrichten dat 

beïnvloed wordt door spanning van deze spier. Als de spier één gewricht beweegt, is deze 

monoarticulair. Als de spier twee gewrichten beweegt, is deze biarticulair en als de spier 

meer dan twee gewrichten beweegt, wordt de spier polyarticulair genoemd. 

 

Flexie in de enkel, waarbij de voet naar beneden beweegt, wordt plantairflexie genoemd.  

 

De schoudergordel 

De schoudergordel bestaat uit de clavicula (sleutelbeen) en scapula (schouderblad). 

Het schoudergewricht is het gewricht tussen de scapula en de humerus (bovenarmsbot). 

 

De schoudergordel is niet belangrijk voor de stabiliteit van het lichaam, want er rust niet 

veel druk van het lichaam op de schouder. Bij de bekkengordel is dit wel zo. De 

schoudergordel hoeft dus niet heel stabiel te zijn, maar is wel belangrijk voor de 

bewegingsmogelijkheden van de arm. De schoudergordel is een open gordel, waardoor de 

bewegingsmogelijkheden groot zijn, maar de stevigheid afneemt. De scapula hangt in de 

spieren en heeft geen gewricht met de thoraxwand. 

 

 

 

Bron figuur 3: 
http://www.medicine
hack.com/2012/01/sh
oulder-joint-
glenohumeral-

joints.html 
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Gewrichten in de schouder regio 

Er zijn een aantal gewrichten in de schouder regio: 

• De art. sternoclavicularis is een gewricht tussen de clavicula en het sternum 

(borstbeen). Dit is het enige gewricht dat de schoudergordel met de romp verbindt. 

• De art. acromioclavicularis is het gewricht tussen de clavicula en het acromion, 

een uitsteeksel van de scapula; 

• De art. humeri/art. glenohumeralis verbindt de humerus met de scapula. Dit is 

het echte grote schoudergewricht. Dit gewricht heeft een slap en wijd kapsel.  

 

Deze gewrichten samen zorgen voor de beweging van de schoudergordel.  

 

 
 

Art. sternoclavicularis 

Dit is een functioneel kogelgewricht, waardoor hij drie assen van beweging heeft. Dit 

gewricht is dus heel beweeglijk. Het is een belangrijk gewricht, omdat de 

bewegingsmogelijkheden heel groot zijn. 

 

Art. acromioclavicularis 

Dit gewricht heeft een matige beweeglijkheid door de aanwezigheid van ligamenten. De 

cavitas glenoidalis is de ondiepe kom van de art. humeri. Door de matige beweeglijkheid 

van dit gewricht zal, wanneer de clavicula beweegt, de scapula meebewegen.  

 

Bewegingen van de schoudergordel 

De bewegingen van de schoudergordel kunnen worden herleid tot bewegingen van de 

scapula. Deze zijn te verdelen in drie bewegingen, die in figuur 5 worden weergegeven: 

• Elevatie (omhoog) en depressie (omlaag); 

• Retractie (adductie: naar achteren) en protractie (abductie: naar voren); 

• Laterorotatie (upward rotation) en mediorotatie (downward rotation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron figuur 5: 
http://www.acefitness.org
/certifiednewsarticle/2384
/correct-cues-for-

scapular-motion/ 
 

Bron figuur 4: 
https://www.artrosecentr
um-
nederland.nl/gewrichten/ 
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Stabiliteit  

Aan de stabiliteit van een gewricht kunnen een aantal zaken bijdragen: 

• Het kapsel; 

• De aanwezigheid van ligamenten; 

• De botten van het gewricht. Als de kom diep is, is het gewricht vaak steviger dan 

als de kom heel plat is. 

• De spieren die de botten van het gewricht door spanning en stabilisatie bij elkaar 

kunnen houden. 

 

In het geval van het schoudergewricht gaan de eerste drie mogelijkheden niet op. Het 

schoudergewricht heeft een relatief zwak kapsel en niet veel verstevigende ligamenten. 

Daarnaast is de kom van de schoudergordel ondiep. De stabiliteit wordt hierdoor enkel 

gevormd door de spieren rond het schoudergewricht: de rotator cuff. De spieren die deel 

uitmaken van de rotator cuff zijn de m. teres minor, de m. subscapularis, de m. 

infraspinatus en de m. supraspinatus. De ligging van deze spieren is terug te vinden in 

figuur 6. De spieractiviteit is essentieel voor de activiteit van het schoudergewricht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schoudergewricht kan niet heel ver omhoog, waardoor de arm met alleen gebruik van 

dit gewricht niet geheel omhoog gestoken zou kunnen worden. Door het meedraaien van 

de scapula bij het omhoog brengen van de arm is dit wel mogelijk. Dit wordt het 

scapulohumerale ritme genoemd, wat bestaat uit de abductie van het schoudergewricht 

en de laterorotatie van de scapula.  

 

  

Bron figuur 6: 
https://truesportsphysic

altherapy.com/what-
can-i-expect-after-

rotator-cuff-surgery/ 
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HC 5 & 6. Steun- en bewegingsstelsel, onderste extremiteit en 

wervelkolom  
 

Onderste extremiteit 

De onderste extremiteit heeft twee belangrijke taken: 

• Dragen van het lichaamsgewicht; 

• Het lichaam in beweging brengen. 

 

Het zwaartepunt van de mens ligt voor sacrale wervel 2 (S2). 

S2 is de tweede van de vijf vergroeide wervels van het os 

sacrum. Hierdoor ligt het zwaartepunt achter de heupen maar 

voor de knieën en enkels.  

 

In een normale situatie is het lichaam heel stabiel. Bij het 

heupgewricht zitten de kom en de kop naar de zijkant gericht. 

Dit wordt lateraal genoemd, wat betekent dat het naar de 

zijkant van het lichaam is geheven. Daardoor bestaat er tussen 

de hals van het femur (dijbeen) en het corpus femoris 

(schacht van het femur), een hoek van 125 graden. De femora 

convergeren naar de knieën. Er zit ook een hoek tussen het 

femur en de tibia (scheenbeen). Door deze hoek loopt de tibia 

recht naar beneden en staat dus weer recht onder het lichaam. 

De tibiofemorale hoek is 174 graden. Indien deze hoek 

afwijkend is, kan er 

sprake zijn van X- 

of O-benen.  

 

 

 

 

De bekkengordel 

Het bekken is een gesloten gordel, omdat het een dragende functie heeft. Het is dus van 

belang dat het heel stevig is. Het bevat drie botten: twee os coxae en het os sacrum 

(heiligbeen, 1 in figuur 8). 

 

Os coxae 

Het os coxae is één bot, maar is ontstaan uit een 

drietal botten waar kraakbeengewrichten tussen 

zaten: 

• Het os pubis (schaamstreek, 4 in figuur 

8); 

• Het os ischii (zitbeen, 3 in figuur 8); 

• Het os ilium (darmbeen, 2 in figuur 8). 

 

Deze botten komen samen in het acetabulum, 

de diepe kom van het heupgewricht (6 in figuur 

8). Na de puberteit verdwijnt het kraakbeen dat 

tussen deze botten zit door middel van 

verbening, waardoor het daarna oogt als een 

compleet bot.  

 

 

 

 

 

 

Bron figuur 8: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaambeen 

Bron figuur 7: 
https://www.10voorbiologie.nl/index.php
?cat=9&id=1712&par=1713&sub=1720 
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Er zijn drie gewrichten aanwezig: 

• De symphysis pubica tussen de twee os coxae (5 in figuur 8). Dit is een junctura 

cartilaginea, wat betekent dat het niet veel beweeglijkheid heeft. 

• Tweemaal de art. sacroiliaca (SI-gewricht). Dit gewricht ligt tussen het os 

sacrum en het os ilium.  

 

De art. sacroiliaca is een synoviaal gewricht en zou daardoor een grote beweeglijkheid 

moeten hebben. Dit is echter niet zo en dat heeft een aantal oorzaken: 

• Het gewrichtsoppervlak van de os coxae is heel onregelmatig, waardoor beweging 

moeilijk is; 

• De gewrichten hebben zeer sterke kapsels; 

• Het gewricht heeft de neiging te fibroseren, dit gebeurt met name bij oudere 

mensen en kan ervoor zorgen dat het een junctura fibrosa wordt. 

 

De twee art. sacroiliaca zijn echter wel van belang, want de beweeglijkheid van de 

gewrichten neemt toe tijdens de zwangerschap om het kind tijdens de baring meer ruimte 

te kunnen geven. Kraakbeen van de symphysis gaat tijdens de zwangerschap meer water 

bevatten wat zorgt voor weker bindweefsel en dus meer beweging. Deze veranderingen in 

beweeglijkheid staan onder invloed van hormonen.  

 

De bekkeningang is de opening in de bekkengordel en verdeelt de bekken in het pelvis 

major (grote bekken) en het pelvis minor (kleine bekken). In het grote bekken zitten 

vooral de darmen. In het kleine bekken zitten de bekkenorganen. Er zijn drie belangrijke 

bekkenorganen: de endeldarm, de blaas en de prostaat of baarmoeder. 

 

Mediaal aanzicht 

Het pelvis minor bevat de cavitas pelvis (bekkenholte). De bekkenholte bevindt zich 

boven de bekkenbodem, welke twee taken heeft: 

• Steun geven aan de bekkenorganen en daarmee een mogelijke verzakking van de 

bekkenorganen voorkomen; 

• De druk in de buikholte opvangen als deze wordt verhoogd. Hiertoe verstevigt de 

bekkenbodem, zodat de bekkenorganen op hun plaats blijven. 

 

Qua functie zou de bekkenbodem vergeleken kunnen worden met het diafragma.  

 

Het vrouwelijk en het mannelijk bekken 

Er zijn verschillen tussen het vrouwelijk en het mannelijke bekken. Het vrouwelijk bekken 

is laag en breed en het mannelijk bekken hoog en smal. Hierdoor heeft het vrouwelijk 

bekken een grotere, ovalere bekkeningang dan de man. De vorm wordt verklaard uit het 

feit dat vrouwen een kind moeten baren en die de bekkeningang moet passeren. 

 

Heupgewricht 

Het heupgewricht heeft een stevig kapsel en veel ligamenten, dus het is veel sterker dan 

het schoudergewricht. Dit is doordat het heupgewricht veel gewicht van het lichaam moet 

kunnen dragen. Het heeft daarnaast een diepe kom, wat zorgt voor een stevige verbinding.  

 

Tussen de kop en de kom zit een ligament met een bloedvat, welke bij een jong kind 

bijdraagt aan de ontwikkeling van het heupgewricht. Dit bloedvat heeft enkel een voedende 

functie en is voor de biomechanica van het gewricht niet van belang. In een aantal gevallen 

zal die bloedvat daarom ook verdwijnen.  
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Kniegewricht 

Het kniegewricht is een zeer krachtig gewicht, want het moet veel druk kunnen 

verdragen. Het kniegewricht ligt heel oppervlakkig, waardoor het weinig bescherming 

heeft. Het is dus erg kwetsbaar. Dit zorgt vaak voor beschadigingen in het gewricht. 

 

Het kniegewricht is synoviaal en primair een dwarsscharnier en zou dus alleen flexie en 

extensie moeten kunnen verrichten, maar er bestaat ook een geringe rotatie-mogelijkheid. 

 

Het kniegewricht is bijzonder omdat het twee kommen en twee koppen heeft. De koppen 

zijn de femurcondylen en de kommen zijn tibiacondylen, die ook wel tibiaplateaus 

worden genoemd, omdat ze zo vlak zijn.  

 

Opvallend is dat de femurcondylen heel rond zijn en de tibiacondylen heel plat, wat zorgt 

voor discongruentie, omdat de twee delen niet goed op elkaar passen. Om de botstukken 

toch goed op elkaar aan te laten sluiten, zitten er twee kraakbeeneenheden tussen de 

gewrichten: de menisci. Deze twee menisci worden de mediale meniscus en de laterale 

meniscus genoemd, vernoemd naar hun locatie ten opzichte van elkaar. De mediale 

meniscus is het grootst en heeft de meeste bevestigingspunten met het gewrichtskapsel. 

De mediale meniscus is kwetsbaarder, omdat het geheel door de vele bevestigingspunten 

minder beweeglijk is. 

 

Er zijn drie factoren waardoor een gewricht stabiel kan zijn: 

• De vorm van de botten; 

• De aanwezigheid van ligamenten; 

• De omringende spierfunctie. 

 

De vorm van de botten geven het kniegewricht niet veel stabiliteit, maar het kniegewricht 

bevat wel veel ligamenten en de spierfunctie is ook zeer belangrijk. Met een zeer sterke 

spierfunctie kan een gescheurde band gecompenseerd worden. 

 

Banden in het kniegewricht 

De vier belangrijkste banden in het kniegewricht zijn: 

• De twee collaterale banden aan de mediale en 

de laterale zijde van het kniegewricht. De band 

aan de mediale zijde loopt van het femur naar 

de tibia. Deze wordt de lig. collaterale tibiale 

genoemd. De laterale band wordt de lig. 

collaterale fibulare genoemd. Deze loopt van 

het femur naar de fibula. Deze collaterale 

banden hebben twee taken: ze houden femur 

en tibia/fibula bij elkaar en ze zorgen ervoor 

dat de knie geen ab- en adductie kan uitvoeren. 

• De kruisbanden binnen het gewricht, welke niet 

in de gewrichtsholte liggen. Deze worden de 

voorste kruisband (lig. cruciatum anterius, 

AVL) en de achterste kruisband (lig. 

cruciatum posterius, PCL) genoemd. Deze 

banden hebben een synoviaal membraan maar 

liggen niet in de gewrichtsholte en lopen 

gekruist van het femur naar het tibiacondyl. De 

taak van de kruisbanden is om bij flexie en 

extensie van de femur en tibia goed ten 

opzichte van elkaar gepositioneerd te houden, zodat de femur niet van de tibia af 

kan rollen bij flexie of extensie. 

 

 

 

Bron figuur 9: http://www.med-
info.nl/Afwijking_trauma_extremit
eit_onder_knie_meniscus.html 
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Bij verdenking van een scheur in de kruisband, wordt het onderbeen naar voren en naar 

achter getrokken. Als er een scheur is, dan kan het onderbeen abnormaal naar voren of 

achter getrokken worden. Dit wordt het schuifladefenomeen genoemd, omdat het voelt 

als het open of dichtmaken van een schuiflade. Bij een scheur van de achterste kruisband 

kan het onderbeen naar achteren bewegen. Bij een scheur van de voorste kruisband kan 

het onderbeen naar voren bewegen.  

 

Het kniegewricht is primair een dwarsgewricht met flexie en extensie. Bij het staan zijn 

alle kruisbanden en collaterale banden gespannen. Bij flexie zijn deze banden wat slapper 

en dan kan het kniegewricht een beetje roteren, maar niet veel. 

 

Om een stabiele situatie te bereiken, hebben gewrichten de neiging zoveel mogelijk contact 

te maken tussen de twee botten van het gewricht. Als de knie zittend in extensie wordt 

gebracht, gaat het gewricht een maximaal contact zoeken. Hierdoor ontstaat er exorotatie, 

zodat de mediale tibia zoveel mogelijk contactoppervlak heeft met het femur. Bij maximale 

strekking zal de slotrotatie, een exorotatie, plaatsvinden van de tibia om wederom dit 

maximale oppervlak te faciliteren. 

 

Als een persoon staat, vindt er endorotatie van de femur plaats in plaats van exorotatie 

van de tibia, want de voet staat stil op de grond en het enkelgewricht laat geen rotatie toe. 

Bij deze stand geeft dit veel stabiliteit, want de ligamenten zijn aangespannen en door 

slotrotatie is het gewricht heel stabiel. 

 

Overige structuren kniegewricht 

De m. quadriceps is een belangrijke strekker in de knie. Deze loopt van de femur naar 

de tibia. De patella, de knieschijf, verandert de trekrichting van de kniepees. Het zorgt er 

namelijk voor dat het moment groter wordt. De functie van de patella is dus het 

optimaliseren van de trekrichting van de kniepees. 

 

Verder zijn er veel bursae rond het kniegewricht. Dit zijn slijmbeurzen met synovia. In 

het kniegewricht creëren de bursae het glijvlak tussen het spieren en pezen. Daarnaast 

egaliseren ze de druk op de onderdelen van het gewricht, zodat de belasting nooit te groot 

wordt. De bursa voor de patella, de bursa prepatellar, kan geïrriteerd raken, bijvoorbeeld 

door veel op de knieën te zitten. Er kan dan een bursitis ontstaan. Dit is een ontsteking 

van de bursa prepatellar. Het equivalent kan gebeuren in de elleboog en dat resulteert in 

een student’s elbow. 

 

Het enkelgewricht 

Het enkelgewricht is ook een dwarsscharnier, net als het kniegewricht. Bij het 

enkelgewricht is er echter ook geringe zijwaartse beweging mogelijk waardoor het geen 

zuiver scharniergewricht is. De voet en de enkel zijn heel kwetsbaar, omdat deze veel 

krachten te verduren krijgen. Het enkelgewricht is een synoviaal gewricht, dus het heeft 

een kop en een kom. De kop van het enkelgewricht heet het trochlea tali, vernoemd naar 

de talus, een bot aan de bovenkant van de enkel, en het woord trochlea, wat katrol 

betekent en zo genoemd is naar de vorm. De kom van het enkelgewricht heet de tibia-

fibula vork, aangezien deze gevormd wordt door de fibula en de tibia. De functie van de 

fibula is niet om dragend te zijn, maar is om spieraanhechting mogelijk te maken. De fibula 

draagt hierdoor bij aan een verende kom. Er zit een gewricht met een 

bindweefselverbinding tussen de tibia en de fibula. Deze verbinding is heel stevig, maar 

kan wel enigszins meeveren, waardoor grote druk van het lichaam opgevangen wordt. 

 

Aan de zijkant van de tibia en aan de buitenkant van de fibula zitten knobbels. Deze worden 

malleoli genoemd. De malleolus lateralis zit aan de fibula en de malleolus medialis 

aan de tibia. 
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Anders dan het kniegewricht passen de gewrichten in het enkelgewricht goed in elkaar, 

wat zorgt voor veel inherente stabiliteit. De stevigheid wordt versterkt door het mediale 

en het laterale bandcomplex. De mediale band, die van de mediale malleolus naar de 

voetwortel loopt, is een heel sterke band met veel ligament. De laterale band is wat betreft 

ligament minder omvangrijk en hierdoor is deze minder stevig dan de mediale band. De 

elementen van het laterale ligament lopen van de fibula naar verschillende 

voetwortelbeentjes. 

 

Bewegingen van het enkelgewricht 

Het enkelgewricht is een dwarsscharnier met beweging om de as door de malleoli. Het 

strekken van de voet in de richting van de voetzool wordt plantairflexie genoemd en het 

omhoog brengen van de voet in de richting van de voetrug heet dorsaalflexie. Bij 

dorsaalflexie wordt de gewrichtsspleet nauwer. Het breedste gedeelte van de trochlea tali 

komt dan in de kom, waardoor de gewrichtsspleet kleiner wordt. Dit resulteert in het feit 

dat de stabiliteit van het gewricht in dorsaalflexie groter is, want het contactoppervlak van 

kom en kop is dan groter.  

 

Spieren in het enkelgewricht 

Bij plantairflexie wordt het hele lichaamsgewicht opgeheven om op de voorvoet te staan. 

De spieren die plantairflexie faciliteren zijn daarom sterker dan de spieren die de 

dorsaalflexie faciliteren. Spieren die de dorsaalflexie veroorzaken lopen ventraal van de 

bewegingsas en spieren die de plantairflexie veroorzaken zitten aan de dorsale zijde van 

de bewegingsas. De spieren voor de plantairflexie komen samen in de achillespees. 

Sporters die veel springen hebben hierdoor grote spieren aan de dorsale zijde van het 

onderbeen. 

 

De wervelkolom 

De wervelkolom heeft een aantal functies: 

• Een deel van het lichaamsgewicht 

dragen; 

• Bepaling van de lichaamshouding; 

• Beweeglijkheid in de hals en de romp; 

• Bescherming aan het ruggenmerg. 

 

Alle wervels (vertebrae) hebben een naam en 

een nummer, die te maken hebben met het 

niveau waarop de wervels aanwezig zijn. Van 

boven naar onder zijn er vijf groepen wervels: 

• De zeven cervicale wervels, aangeduid 

met C1-C7; 

• De twaalf thoracale wervels, aangeduid 

met T1-T12; 

• De vijf lumbale wervels, aangeduid met 

L1-L5; 

• De vijf gefuseerde sacrale wervels; 

• De drie of vier gefuseerde wervels van 

het os coccyx. 

 

De vorm van de wervels zijn niet allemaal hetzelfde. Dit is 

afhankelijk van waar de wervel zich bevindt in de 

wervelkolom.  

 

 

 

 

Bron figuur 10: 
http://fitpodotherapie.nl/
wervelkolom/ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd99CohsfcAhUPr6QKHcZlBJMQjRx6BAgBEAU&url=http://fitpodotherapie.nl/wervelkolom/&psig=AOvVaw2vODeUWhzTQQV7yCrh7XuE&ust=1533047779495445
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Krommingen in de wervelkolom 

Er zitten krommingen in de wervelkolom. In het cervicale en het lumbale niveau zijn er 

twee krommingen aanwezig met de kromming naar voren; dit zijn respectievelijk de 

cervicale lordose en de lumbale lordose. Daarnaast zitten er in de wervelkolom twee 

krommingen met de kromming naar achteren gericht. Dit zijn de thoracale kyfose en de 

sacrale kyfose. Door deze krommingen is het zwaartepunt van de mens goed 

gepositioneerd. 

 

Bij geboorte zijn deze krommingen er nog niet. Er is alleen een grote kyfose aanwezig 

(denk aan de foetushouding). Als de baby in de ontwikkeling het hoofd gaat oprichten, wat 

rond het eerste jaar zal plaatsvinden, ontwikkelt de cervicale lordose zich. Als het kind 

gaat lopen ontwikkelt ook de lumbale lordose zich, zodat het zwaartepunt bij stand boven 

de benen ligt en voor stabiliteit zorgt. 

 

De wervels 

Een wervel bestaat uit een lichaam (corpus vertebrae) en een wervelboog (arcus 

vertebrae). De arcus vertebrae bevat meerdere delen en uitsteeksels. Tussen het 

wervellichaam en wervelboog zit een gat: het foramen vertebrale. Als de wervels op 

elkaar liggen vormen deze foramen vertebrale samen de canalis vertebralis, waar zich 

de zenuwen bevinden. Verder hebben wervels grote regionale karakteristieken. 

 

Bewegingen in de hals en de romp 

De bewegingen in de hals en de romp 

worden grotendeels mogelijk gemaakt door 

de wervelkolom. Die beweging moet worden 

gefaciliteerd door gewrichten. Er zijn twee 

soorten gewrichten in de wervelkolom: 

• De voorste intervertebrale 

gewrichten: deze zitten aan de 

ventrale kant van de wervels. 

Hiertussen zitten 

tussenwervelschijven (disci 

intervertebrales). Dit is dus een 

kraakbeengewricht, wat minimale 

beweging mogelijk maakt. Alle disci intervertebrales 

bij elkaar vormen ongeveer 25 procent van de lengte 

van de wervelkolom. Lumbaal zijn deze 

tussenwervelschijven het dikste.  

• De achterste intervertebrale gewrichten: deze zijn complexer dan de voorste 

intervertebrale gewrichten. Deze gewrichten zitten tussen de processus 

articularis, uitsteeksels aan de dorsale kant van de wervels. Deze gewrichten 

noemen we de facetgewrichten, omdat de contactoppervlakken van de 

gewrichten vrij vlak zijn. Lumbaal zijn de facetgewrichten het grootst.  

 

De bewegelijkheid van de wervelkolom verschilt per gedeelte van de wervelkolom aan de 

hand van de stand van de facetten. Over het algemeen is de cervicale wervelkolom het 

meest beweeglijk door de lage wervels, dikke tussenwervelschijven en minder massa die 

de wervels moeten dragen. 

 

Tussen twee wervels is de beweeglijkheid weliswaar gering, maar in totaliteit is de 

beweeglijkheid van de wervelkolom vrij groot. Door deze gewrichten kan flexie, extensie, 

laterale flexie en rotatie uitgevoerd worden.  

 

 

 

 

Bron figuur 11: 
http://opgoedevoet.nl/de-
wervelkolom/ 
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De tussenwervelschijven 

De disci intervertebralis zitten tussen de vertebrale eindplaten. Dit is een schijfje 

kraakbeen tussen de opstaande randen van de ruggenwervel. Elke tussenwervelschijf heeft 

een centrale kern (nucleus pulposus) en een aantal ringen eromheen (annulus 

fibrosis). Als er beschadiging plaatsvindt, kan de nucleus pulposus uitpuilen in het 

wervelkanaal. Deze uitpuiling heet de discus prolaps, oftewel een hernia nuclei pulposi. 

Dit gebeurt als de tussenwervelschijf is beschadigd en de gelei van de nucleus pulposus 

tegen de zenuwen drukt.  

 

Stevigheid van de wervelkolom 

De wervelkolom dankt zijn stevigheid aan een aantal eigenschappen: 

• Om de wervellichamen zitten heel veel ligamenten, zowel langere aan de ventrale 

zijde als kortere aan de dorsale zijde; 
• De lange spieren in de wervelkolom. Er zitten lange spieren in de rug, bijvoorbeeld 

de m. erector spinae, die zorgen voor de beweging van de wervelkolom als 

geheel; 
• De kortere spieren geven een segmentale stabilisatie. Deze zorgen dus dat de 

aparte onderdelen van de wervelkolom goed bij elkaar blijven. 
 

Highlights 

• De bekkengordel is gesloten, waarbij er weinig beweging mogelijk is in de SI-

gewrichten en de symphysis pubica; 

• De bekkeningang verdeelt het bekken in de pelvis major en de pelvis minor; 

• Er zijn man-vrouw verschillen in de bekkengordel; 

• Het heupgewricht is stabiel door een stevig kapsel, ligamenten en een diepe kom; 

• Het kniegewricht is primair een dwarsscharnier; 

• Het kniegewricht is een groot en complex gewricht met menisci, banden en spieren 

voor stabiliteit; 

• Dankzij slotrotatie is het been stabiel bij stand; 

• Bursae verdelen druk en faciliteren de beweging van gewrichten; 

• Het enkelgewricht is een dwarsscharnier tussen trochlea tali en de verende tibia-

fibula vork; 

• Het mediale bandcomplex van de enkel is steviger dan het laterale bandcomplex; 

• De wervelkolom verenigt stabiliteit en bewegingsmogelijkheden; 

• Wervels hebben regionale karakteristieken en bewegingsmogelijkheden; 

• Een discus intervertebralis bestaat uit een nucleus pulposus en annulus fibrosus; 

• Ligamenten en spieren zorgen voor de stabiliteit van de wervelkolom. 
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Nawoord 
 

 

Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw allereerste samenvatting uitgelezen.  

 

Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder 

helpen, in de vorm van een tentamentraining. Tijdens de training gaan we je volledig 

klaarstomen voor het tentamen. Een student-docent neemt aan de hand van 

oefenvragen de lesstof door. Naast het behandelen van de lesstof is er veel ruimte om 

vragen te stellen. Wil jij je optimaal voorbereiden op het tentamen? Neem dan een kijkje 

op www.capitaselecta.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met het tentamen en geniet van je studententijd! 

 

- Team SlimStuderen.nl & Capita Selecta 

 
 
 

P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van 

SlimStuderen.nl en Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 

oktober 2018 bestelt via onze websites, profiteer je van extra korting door de volgende 

kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. Hiermee ontvang je 15% korting op je 

eerste bestelling. 

 

P.P.S. De eerste Capita-cursus van het collegejaar (Vorm en Functie) organiseren we 

helemaal gratis in samenwerking met jouw studievereniging! Houd onze 

Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. 

Onze partners:  

Onze samenvattingen (SlimStuderen.nl) en tentamentrainingen (Capita Selecta) 

worden aangeraden door studievereniging MSFU SAMS! Via jouw studievereniging 

ontvang je leuke kortingen op onze producten. Onze samenvattingen zijn daarnaast 

te koop via Willy’s Winkeltje. Ben je lid van studentenvereniging UVSV? Ook in 

samenwerking met UVSV organiseren we diverse korting- en winacties!  

 

Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen! 

Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan nu 

een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat! 

Nieuwsgierig geworden naar een combinatieabonnement van onze verschillende 

producten (tentamentrainingen, online cursussen en samenvattingen)? Bekijk dan nu 

onze websites! 

 

Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je 

benieuwd naar onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Of heb je vragen 

of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via: 

 

 

 

 

 

 

 

SlimStuderen.nl 

/SlimStuderen 

@SlimStuderen.nl 

info@slimstuderen.nl 

010 214 06 01 

06 43 95 27 16 

 

 

 

 

 

 

 

CapitaSelecta.nl 

/CapitaSelectaStudieondersteuning 

@CapitaSelecta 

klantenservice@capitaselecta.nl 

010 214 23 94 

06 45 34 14 74 

 

http://www.capitaselecta.nl/
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