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SAMENVATTING 

 

In deze studie wordt de aandacht toegespitst op enerzijds de wervelkolom en anderzijds het 

achterbeenskelet van Callithrix jacchus (Fig. 1). Bij beide onderdelen wordt eerst een beknopt 

overzicht gegeven van de reeds verschenen literatuur. Deze gegevens werden getoetst aan de 

beschrijvende en osteometrische bevindingen bij 21 gemacereerde, normaal ontwikkelde, adulte 

witoorpenseelaapjes. 

 

In het eerste gedeelte over de wervelkolom wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van het 

axiale skelet van het penseelaapje (uitgezonderd het hoofd) volgens de verschillende 

wervelkolomregio’s. Allereerst worden de structuren en verschillende uitsteeksels van de halswervels 

besproken, met als meest opvallende onderdelen de eerste (atlas) en tweede (axis) halswervel.  

Ter hoogte van de thoracale regio correspondeert elke wervel bovendien met één ribbenpaar. De 

eerste zeven tot acht ribbenparen zijn sternale ribben en hechten dus rechtstreeks met hun 

ribkraakbeen aan op het sternum. Dit sternum bestaat craniaal uit een manubrium en caudaal uit een 

processus xiphoideus met daartussen een variabel aantal (vier of vijf) sternebrae. De vorm van de 

borstkas kent geen dorsoventrale afplatting vergelijkbaar met deze van de mens, maar doet eerder 

denken aan deze van de gedomesticeerde carnivoren zoals de kat. 

De lumbale regio wordt gekenmerkt door vertebrae met een wervellichaam dat duidelijk langer is dan 

de voorgaande van de cervicale en thoracale regio’s. Dit maakt dat, hoewel de lumbaalregio minder 

wervels telt dan de thoracale regio, de absolute lengte van de gehele lumbaalstreek overeenkomt met 

 

Fig. 1: Volledig opgezet skelet van een adult witoorpenseelaapje (Callithrix jacchus) 
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deze van de rugstreek. De lumbosacrale overgang kent geen eenduidige ontwikkeling. De 

aanwezigheid van een lumbosacrale overgangswervel kon bij twee individuen in deze studie worden 

opgemerkt. 

Het sacrum wordt gevormd door drie vergroeide sacraalwervels met nog afzonderlijke processus 

spinosi. De eerste staartwervels beantwoorden morfologisch nog aan dezelfde structuur als deze van 

de sacraalwervels, maar vanaf de vierde tot vijfde coccygeaalwervel verandert de wervelmorfologie 

en krijgen de meer caudale staartwervels cilindervormige eigenschappen. 

Het bekken vormt de verbinding tussen het axiale skelet (via het sacrum) en het achterbeenskelet (via 

het os femoris). De lengte van de achterbenen is bij penseelaapjes beduidend langer dan deze van 

de voorbenen. 

De femur, tibia en fibula zijn zeer dunne en lange beenderige structuren. Een verschil in kromming 

van deze verschillende beenderen wordt frequent waargenomen in normale adulte individuen.  

De tarsus bestaat, net zoals de carpus, uit zeven aparte ossa tarsalia (respectievelijk carpalia ter 

hoogte van de carpus), verdeeld over drie rijen.  

De ossa metatarsalia of middenvoetsbeentjes zijn significant langer dan de ossa metacarpalia van het 

voorbeen. Dit strookt met de bevinding dat het achterbeen langer is dan het voorbeen met als functie 

een makkelijke voortbeweging en correcte houding te kunnen hanteren in de bomen. 

De digiti of cheiridia van de achtervoet worden gekenmerkt door de aanwezigheid van drie phalangen: 

de phalanx proximalis, phalanx media en phalanx distalis. De mediale teen of hallux wordt echter 

slechts gevormd door twee phalangen: de phalanx media is hier afwezig. Bovendien wordt nog een 

merkwaardigheid aan de hallux waargenomen: waar alle andere tenen uitgerust zijn met een 

gekromde tegula of klauw aan de distale phalanx, is de hallux ungula-dragend. Deze ungula is een 

dorsoplantair afgeplatte nagel die vergelijkbaar is met de apicale aanhangsels bij de mens en grote 

mensapen. 

 

                           

 

 

 

 

Key words: Penseelaapje – achterbeen – wervelkolom – anatomie 
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INLEIDING 

 

Primaten worden frequent in wetenschappelijk onderzoek gebruikt als diermodel voor extrapolatie van 

bekomen resultaten naar humaan niveau. Penseelaapjes (Callithrix jacchus) zijn hiervoor een zeer 

populaire diersoort omwille van hun kleine formaat en relatief eenvoudige huisvestingsnoden. Deze 

species, behorende tot de New World Monkeys of apen van de nieuwe wereld (het Amerikaanse 

continent), komt van nature voor in het Amazonewoud in Brazilië en wordt gerekend tot de familie van 

de Callithrichidae (Erxleben, 1777).  

Callithrix jacchus wordt vaak gebruikt in biomedisch onderzoek om de effecten van bepaalde 

osteologische aandoeningen zoals osteoporose, osteopenie en osteomalacie op humaan niveau te 

onderzoeken (Casteleyn et al., 2012). Een frappant gegeven hierbij is echter dat er zeer weinig 

informatie beschikbaar is betreffende de anatomie van deze diersoort en meer specifiek van het 

postcraniale skelet. Hershkovitz (1977) weidde reeds sterk uit over de morfologie van de schedel en 

de tandformule, maar verdere gegevens over de beenderige structuren van ledematen en 

wervelkolom zijn zeer gelimiteerd. Dit bleek bij het uitvoeren van de inleidende literatuurstudie die als 

deel I van deze Masterproef werd uitgevoerd. Om deze missing link in de literatuur op te vullen, kwam 

dit onderzoek tot stand. 

Naast het gegeven dat over de normale ontwikkeling en anatomie van het skelet van deze 

interessante studie-objecten weinig gekend is, worden de laatste jaren ook meer en meer afwijkingen 

opgemerkt bij dieren die in gevangenschap worden gehouden voor het uitvoeren van dierproeven en -

experimenten (Clarke, 1994). Om een zo goed en volledig mogelijk beeld te kunnen vormen van deze 

problematiek van pathologische skeletaandoeningen, is een gedegen kennis van de normale 

ontwikkeling en morfologie van het volwassen skelet noodzakelijk. In het hier volgend 

onderzoeksverslag wordt getracht een basis te leggen en een aantal morfometrische gegevens te 

verzamelen betreffende de anatomische eigenschappen van de wervelkolom en het achterbeenskelet 

van het penseelaapje. 
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MATERIAAL EN METHODEN 

 

1. Register 

 

 

 

 

Tabel 1: Overzichtstabel van de beschikbare penseelaapjes voor 
 het onderzoek (met identificatie en eigenschappen) 

  Identificatie Eigenschappen 

M05029 - Geslacht: Mannelijk 

- Geboren: 29/04/2005 – Dood: 30/07/2010 

M07061 - Geslacht: Mannelijk 

- Geboren: 11/06/2007 – Dood: 19/04/2011 (euthanasie) 

Mi13520 - Geslacht: Mannelijk 

- Geboren: 23/07/2006 – Dood: 19/04/2011 (euthanasie) 

M07120 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren: 27/12/2007 – Dood: 10/12/2010 

Mi13732 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren: 18/12/2006 – Dood: 08/12/2010 

M08008 - Geslacht: Vrouwelijk 

- Geboren: 12/03/2008 – Dood: 04/03/2011 (euthanasie) 

M08007 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren: 07/03/2008 – Dood: 07/12/2010 

M04042 - Geslacht: Mannelijk 

- Geboren: 03/04/2004 – Dood: 25/02/2011 (euthanasie) 

M08047 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren: 01/06/2008 – Dood: 10/12/2010 

M04059 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren: 06/05/2004 – Dood: 20/10/2010 

M07102 - Geslacht: Vrouwelijk 

- Geboren: 07/10/2007 – Dood: 06/12/2010 

M07029 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren – Dood: 08/12/2010 

M04118 - Geslacht: Mannelijk 

- Geboren: 08/11/2004 – Dood: 19/04/2011 (euthanasie) 

Mi13475 - Geslacht: Mannelijk 

- Geboren: 03/06/2006 – Dood: 19/04/2011 (euthanasie) 

M08028 - Geslacht: Vrouwelijk 

- Geboren: 13/04/2005 – Dood: 09/12/2010 

M08005 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren: 01/03/2008 – Dood: 28/06/2010 

N0412 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren: 03/08/2004 – Dood: begin 09/2010 

M04032 - Geslacht: Vrouwelijk 

- Geboren: 22/03/2004 – Dood: 23/11/2010  

M07028 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren: 08/04/2007 – Dood: 07/12/2010 

M08046 - Geslacht: Onbekend 

- Geboren: 27/05/2008 – Dood: 09/12/2010 

M02071 - Geslacht: Mannelijk 

- Geboren: ? – Dood: ? 
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Voor dit onderzoek waren 21 skeletten van penseelaapjes beschikbaar om opmetingen en analyses 

uit te voeren (Tabel 1). Hiervoor werden enkel volwassen dieren weerhouden die een normale 

anatomische ontwikkeling vertoonden. 

Het geslacht van de aapjes kon niet voor elk individu achterhaald worden: 6 ervan konden als 

mannelijk geïdentificeerd worden, 4 als vrouwelijk en bij 11 dieren was het geslacht niet bekend 

(Tabel 1). 

In de onderzochte populatie werden ook familiebanden aangetroffen:  

- M04042 was de vader van M08028. 

- M04046 was een nakomeling van M0411. 

- M05029 heeft zowel M07120 (°2007) als M08047 (°2008) voortgebracht. 

- M07120 en M08047 hadden ook dezelfde vader; deze werd echter niet in dit onderzoek 

opgenomen.  

 

2. Prepareren van de skeletten 

 

De penseelaapjes in deze studie werden op twee verschillende manieren geprepareerd. Enerzijds 

werden de dieren ingevroren en na ontdooien anatomisch gedissecteerd waarbij de zachte weefsels 

zo veel mogelijk verwijderd werden. Vervolgens werden de skeletten ofwel gemacereerd in een 5% 

enzymatische zeepoplossing (Ariel, Procter & Gamble) op 56°C ofwel aangeboden aan Dermestidae 

(vleesetende kevers) die de restanten van de zachte weefsels verwijderden. Een 10% 

waterstofperoxidebad (Univar Benelux) werd daarna aangewend om de beenderen te bleken en de 

laatste vleesresten te verwijderen, waardoor de verbindingen tussen de onderlinge botjes verbroken 

werden. Tenslotte werd het skelet ondergedompeld in een ontvettende methyleenchlorideoplossing 

(Univar Benelux) (Casteleyn et al., 2012).  

De eerste techniek werd toegepast bij 11 individuen uit deze studie terwijl de overige tien aapjes 

volgens de tweede methode geprepareerd werden . 

 

3. Gegevens en opmetingen 

 

De beoordeling van de skeletten gebeurde in eerste instantie macroscopisch, waarbij gekeken werd 

naar de specifieke eigenschappen van de beenderen en hun onderlinge verhoudingen en samenhang. 

De lengte van de lange beenderen van het achterbeenskelet (os femoris, tibia, fibula en metatarsalia) 

en de lengte van de heupbeenderen werden opgemeten met behulp van een digitale schuifmaat. 
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Vervolgens werden de beenderen van de wervelkolom en het achterbeenskelet macroscopisch 

gefotografeerd waarbij gebruik gemaakt werd van een Canon EOS 50D digitale camera (Canon 

Belgium). 

Stereomicroscopische beelden werden gemaakt van de beenderen van de tarsus, phalangen, het os 

acetabulare en de  hemaalbogen met behulp van een Wild M7A-stereomicroscoop waarop een 

digitale camera (Euromex CMEX-1300© met ImageFocus© analyse software) werd aangesloten.  

Een klauwbeen en het nagelbeen van de hallux werden bovendien ook in beeld gebracht met de 

techniek van de scanning elektronenmicroscopie (Jeol, JSM-5600). 

Tijdens dit onderzoek werd gebruikgemaakt van Microsoft Excel 2007 (Microsoft Belgium) voor het 

berekenen van telkens de gemiddelden (average of avg) van de bekomen resultaten en tevens de 

bijhorende standaarddeviaties (std dev). 
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RESULTATEN 

 

1. Wervelkolom (Columna vertebralis) 

 

1.1 Literatuuroverzicht 

 

Over de anatomie van de wervelkolom van C. jacchus is zeer weinig informatie verzameld en 

beschreven. Hershkovitz (1977) beschrijft een aantal van zijn bevindingen die gerelateerd zijn aan de 

wervelkolom. Deze zijn echter voornamelijk beperkt tot het vermelden van het aantal aanwezige 

wervels (zie ook Tabel 2). Deze gegevens zijn echter slechts gebaseerd op een klein aantal skeletten 

van penseelaapjes: 11 in totaal. Hierbij werden steeds 7 cervicale wervels aangetroffen. Resultaten 

van Casteleyn et al. (2012) tonen aan dat de gemiddelde lengte van het totale cervicale segment 

ongeveer 23 mm bedraagt. Volgens deze auteurs kan het aantal thoracale en lumbale wervels 

variëren. Er zijn 12 of 13 thoracale wervels en zes of zeven lumbaalwervels. Het sacrum bestaat uit 

drie wervels die met elkaar vergroeid zijn. De staart van het penseelaapje bestaat uit 25 tot 29 

wervels, met een gemiddelde van 27. De staart meet gemiddeld 298 mm, met een mogelijke afwijking 

van 40 mm (Casteleyn et al., 2012). 

Recente studies door Wagner en Kirberger (2005) en Casteleyn et al. (2012) bevestigen de 

bevindingen van Hershkovitz (1977) met betrekking tot het aantal aanwezige wervels van Callithrix 

jacchus. Bovendien kon uit de resultaten van Wagner en Kirberger (2005) worden afgeleid dat in 

individuen met slechts twaalf thoracale wervels, deze steeds gevolgd worden door zeven 

lumbaalwervels. Wanneer echter dertien rugwervels werden aangetroffen, bleken slechts zes lumbale 

wervels aanwezig. Op deze manier resulteert de som van deze wervels steeds in een aantal van 

negentien. In deze laatste studie werd hieromtrent geen significant verschil gevonden tussen 

mannelijke en vrouwelijke dieren. 

 

1.1.1 Structuur van de vertebrae 

 

De basisstructuur van de wervels van C. jacchus stemt overeen met deze van andere zoogdieren. 

Alle wervels behoren tot de groep van ossa irregularia, die worden gekarakteriseerd door de 

aanwezigheid van grote, meestal symmetrische uitsteeksels (processus). 

Aan een wervel kunnen verschillende structuren onderscheiden worden (gebaseerd op Nickel et al., 

1986): 
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- Corpus vertebrae: het wervellichaam of ventrale deel van de wervel met een convexe 

extremitas cranialis en een concave extremitas caudalis. Craniaal en caudaal sluit elke wervel 

(caudaal van de axis) aan op een kraakbenige tussenwervelschijf of discus intervertebralis. 

- Arcus vertebrale: strekt zich dorsaal uit over het corpus vertebrae, waarmee het tesamen het 

foramen vertebrale omringt. De foramina van alle wervels vormen samen het canalis 

vertebralis, waarin het ruggenmerg zich bevindt, omringd door de meningen. Het canalis 

vertebralis kent zijn breedste punt ter hoogte van de eerste en tweede cervicale wervels (de 

atlas en de axis). De overgang van corpus naar arcus wordt bilateraal gevormd door de 

pediculi arcus vertebrae. Deze staan met elkaar in verbinding door middel van de lamina 

arcus vertebrae. 

- Processus vertebrae: deze kunnen onderverdeeld worden in een mediane processus 

spinosus dorsaal op de wervelboog; twee processus transversi, bilateraal van het 

wervellichaam, die gevormd worden vanuit het ventrale deel van de wervelboog; twee 

processus articulares caudales en twee processus articulares craniales, die zich craniaal en 

caudaal op de wervelboog aan de basis van de processus spinosus bevinden; twee 

processus accessorii, die gelegen zijn tussen de dwarsuitsteeksels en caudale 

gewrichtsuitsteeksels op de laatste thoracaal- en alle lumbaalwervels; en processus 

mamillares ter hoogte van de craniale gewrichtsuitsteeksels van de caudale rugwervels en de 

lumbale wervels. 

 

1.1.2 Cervicale wervels 

 

De wervellichamen van de cervicale wervels zijn zeer kort in vergelijking met deze van andere 

wervelkolomsegmenten. De atlas of eerste halswervel is makkelijk van de volgende te onderscheiden 

door de aanwezigheid van sterk ontwikkelde vleugels, die bilateraal van de wervel voorkomen. 

Bovendien zijn de foramina vertebralia lateralia ook duidelijk zichtbaar (Casteleyn et al., 2012). De 

dens axis van de tweede halswervel vormt een gewricht met de fovea dentis van de atlas. Op deze 

manier worden de atlas en de schedel van het penseelaapje verbonden met de rest van het axiale 

skelet.  

De processus spinosi nemen in lengte toe vanaf de derde tot de zevende halswervel. Ter hoogte van 

de apicale punt op de dorsaaluitsteeksels van de laatste twee halswervels wordt een zeer sterk 

ontwikkelde tuberositas waargenomen, waardoor de zesde en zevende processus spinosus goed te 

onderscheiden zijn van de voorgaande. Bovendien wordt de zesde cervicale wervel gekenmerkt door 

een lamina ventralis (Casteleyn et al., 2012). 
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              1.1.3  Thoracale wervels 

 

De lengte van de thoracale wervellichamen neemt toe van craniaal naar caudaal. Gelijklopend met 

deze toename in lengte van de wervellichamen neemt de lengte van de processus spinosus af en 

worden deze laatstgenoemde ook breder. Ter hoogte van de achtste of negende thoracale wervel 

verandert de oriëntatie van de spinaaluitsteeksels (van caudodorsaal naar craniodorsaal) (Casteleyn 

et al., 2012). 

De thoracaalwervels zijn bij alle gedomesticeerde zoogdieren ribbendragend. Dit is niet anders bij het 

penseelaapje. De totale lengte van het thoracale segment bedraagt ongeveer 56 mm (Casteleyn et al., 

2012). Afhankelijk van het aantal aanwezige thoracale wervels worden respectievelijk twaalf of dertien 

paar ribben gezien. Het zevende of achtste paar ribben is het laatste paar dat rechtstreeks een 

verbinding vormt met het sternum door middel van hun ribkraakbeen. Deze voorste ribben worden de 

sternale ribben genoemd. Bij meer caudaal gelegen ribben is het ribkraakbeen vergroeid met dat van 

de voorgaande ribben en worden zij aangeduid als de asternale ribben. Het laatste ribbenpaar 

bestaat steeds uit zwevende ribben (Wagner en Kirberger, 2005; Casteleyn et al., 2012). 

De ribben vormen de beenderige verbindingsstructuren tussen de wervelkolom en het sternum. Dit 

laatste bestaat uit zes of zeven sternebrae: het voorste sternebra bevindt zich in het manubrium sterni, 

gevolgd wordt door vier of vijf sternebrae die het corpus sterni uitmaken terwijl de processus 

xiphoideus het uiteinde vormt van het sternum. Sommige sternebrae ter hoogte van het corpus sterni 

kunnen onderling vergroeid zijn, waardoor het afzonderlijk onderscheid zeer moeilijk te zien is. 

Bilateraal op het manubrium sterni worden twee gewrichtsvlakken gevormd, waarop de beide 

claviculae aanhechten (Casteleyn et al., 2012). 

 

1.1.4 Lumbale wervels 

 

Het aantal lumbaalwervels varieert, zoals eerder beschreven, volgens het aantal thoracale vertebrae. 

Op deze manier beschikt een penseelaapje over zes of zeven lendenwervels.  

Een opmerkelijk gegeven is dat de totale lengte van de lumbaalregio overeenstemt met de totale 

lengte van de thoracale regio. De lumbale wervellichamen zijn dan ook significant langer dan de 

thoracale (Casteleyn et al., 2012). 

De lumbosacrale overgang kent geen eenduidigheid. De laatste lumbaalwervel (afhankelijk van het 

individu de zesde of zevende) is opmerkelijk korter dan de voorgaande. De lengte van de totale 

lumbale regio bedraagt ongeveer 56 mm (Casteleyn et al., 2012). De aanwezigheid van een 

lumbosacrale overgangswervel kon in een beperkt aantal gevallen worden waargenomen. Deze 
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bevindingen werden zowel door Wagner en Kirberger (2005) als door Casteleyn et al. (2012) 

beschreven. 

 

1.1.5 Os sacrum 

 

Het os sacrum bestaat gewoonlijk uit een fusie van drie afzonderlijke wervels. In uitzonderlijke 

gevallen kan dit aantal ook gereduceerd zijn tot slechts twee gefusioneerde sacraalwervels of komt 

slechts een gedeeltelijke fusie voor tussen de verschillende wervels (Wagner en Kirberger, 2005). De 

totale lengte van de gefusioneerde sacraalwervels bedraagt ongeveer 15 mm (Casteleyn et al., 2012). 

 

1.1.6 Staartwervels 

 

Het aantal staartwervels voorkomend bij het penseelaapje is onderhevig aan heel wat variatie. De 

lengte van de afzonderlijke coccygeaalwervels neemt toe tot ongeveer de middelste wervel. 

Neuraalbogen (op de eerste drie tot vier) en hemaalbogen (vanaf de vierde tot de achtste wervel) 

worden waargenomen (Casteleyn et al., 2012).  

 

1.2 Eigen bevindingen 

Tabel 2: Aantal aanwezige wervels per individu (respectievelijk cervicale, thoracale, lumbale, sacrale en staartwervels) 

      Identificatie Cervicaal Thoracaal Lumbaal Sacrum Staart 

M05029 7 13 6 3 22 

M07061 7 12 6 3 / 

Mi13520 7 13 6 3 28 

M07120 7 13 6 (Overgangs) 3 27 

Mi13732 7 12 6 3 22 

M08008 7 13 6 3 26 

M08007 7 10* 6 3 / 

M04042 7 13 6 3 26 

M08047 7 13 6 3 23 

M04059 / 13 6 3 26 

M07102 7 13 6 (Overgangs) 3 28 

M07029 7 13 6 3 24 

M04118 7 13 6 3 25 

Mi13475 7 13 6 3 26 

M08028 7 13 6 3 28 

M08005 / / / 3 27 

N0412 7 12 7 3 19 

M04032 7 13 6 3 22 

M07028 7 / 6 3 22 

M08046 7 / 6 3 26 

M02071 7 13 6 3 / 

 
 
 

     

 

(* De volledigheid van het skelet kon niet gegarandeerd worden) 
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1.2.1 Cervicale wervels 

 

 

 

 

Fig. 2: Craniaal aanzicht van de halswervels 

 

 

 

 

Fig. 3: Caudaal aanzicht van de halswervels 
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Het aantal cervicale of halswervels is bij alle penseelaapjes gelijk (Tabel 2). Elk dier heeft 7 

halswervels, vergelijkbaar met de mens en andere zoogdieren (Nickel et al., 1986). De cervicale 

wervels worden genummerd van C1 tot C7 (Fig. 2 en Fig. 3). Hierna volgend wordt een overzicht 

gegeven van de specifieke eigenschappen van elke halswervel.  

 

1.2.1.1 Atlas (C1) 

 

De eerste halswervel of atlas heeft een andere vorm dan de overige wervels (Fig. 2 en Fig. 3). De 

atlas vormt de verbinding tussen het achterhoofd (os occipitale) en de rest van de wervelkolom. 

Craniaal is C1 dan ook uitgehold en is er bilateraal een fovea articularis cranialis aanwezig zodat de 

wervel goed aansluit op de condyli occipitales van het os occipitale. De lengte van de atlas bedraagt 

3 tot 4 mm. 

Een duidelijk corpus vertebrae is niet aanwezig (Fig. 4). Twee laterale uitsteeksels of vleugels (alae 

atlantis) worden door een arcus dorsalis en arcus ventralis met elkaar verbonden. Deze alae zijn 

tamelijk breed en ontstaan uit de massa lateralis, waar de ventrale en dorsale boog vergroeien. De 

atlas van het penseelaapje is ovaalvormig met een beperkte dorsoventrale afplatting. In tegenstelling 

tot bij andere wervels uit de halsregio ontwikkelt zich geen processus spinosus op de dorsale boog 

van de eerste halswervel, hier wordt echter wel een tuberculum dorsale opgemerkt. De craniale en 

caudale randen van de arcus dorsalis vertonen beiden een naar dorsaal gerichte welving. Ventraal 

komt een duidelijk ontwikkelde crista ventralis voor die caudaal uitloop in het tuberculum ventrale. 

Op de dorsale boog wordt bilateraal een duidelijk foramen gevormd waarlangs enerzijds de fossa 

atlantis kan bereikt worden (langs het foramen alare dat ventraal van de alae atlantes uitmondt) en 

anderzijds het foramen vertebrale (langs het naar ventromediaal georiënteerde foramen vertebrale 

laterale). Deze openingen staan dus in verbinding met elkaar en bevinden zich craniaal op de atlas. In 

één enkel aapje werd aan de rechterzijde van de atlas een incisura alaris aangetroffen (Fig. 3c). 

De vleugels lopen naar caudaal toe schuin naar ventraal. Aan beide kanten van het foramen 

vertebrale loopt een foramen transversarium dat uitzonderlijk sterk ontwikkeld is en zich op de 

overgang tussen de arcus ventralis en de atlasvleugel situeert. 

Het gewricht tussen atlas en axis wordt gevormd door het caudale oppervlak van de atlas en het 

craniale oppervlak van de axis. Op de bodem van het wervelkanaal van de atlas wordt de fovea 

dentis aangetroffen. Ter hoogte van dit gewrichtsvlak maakt de atlas contact met de dens van de axis. 

Aan beide zijden van de fovea dentis wordt een uitgehold gewrichtsvlak (fovea articularis caudalis) 

aangetroffen dat zorgt voor een goede aansluiting van de axis op de atlas. 
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Fig. 4: (a) Craniaal aanzicht van C1: 1=tuberculum dorsale; 2=foramen alare; 3=ala atlantis; 4=arcus dorsalis;  5=facies 
articularis cranialis; 6=arcus ventralis – (b) Caudaal aanzicht van C1: 1=tuberculum dorsale; 2=ala atlantis; 3=facies articularis 
caudalis; 4=tuberculum ventrale; 5=fovea dentis; 6=foramen transversarium – (c) Craniaal aanzicht van C1: 1=incisura alaris; 
2=foramen alare – (d) Dorsaal aanzicht van C1 (de pijl wijst naar craniaal): 1=ala atlantis; 2=incisura alaris; 3=tuberculum 
dorsale; 4=foramen alare; 5=facies articularis caudalis – (e) Ventraal aanzicht van C1 (de pijl wijst naar craniaal): 1=ala atlantis; 

2=tuberculum ventrale; 3=foramen transversarium; 4=facies articularis caudalis 
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1.2.1.2 Axis (C2) 

 

 

 

Fig. 5: (a) Craniaal aanzicht van C2: 1=processus spinosus; 2=arcus vertebrae; 3=processus transversus; 4=corpus vertebrae; 

5=caudoventrale uitloper van het wervellichaam; 6=foramen transversarium; 7=dens axis – (b) Dorsaal aanzicht van C2: 

1=processus transversus; 2=facies articularis cranialis; 3=dens axis; 4=corpus vertebrae; 5=processus spinosus; 

6=caudoventrale uitloper – (c) Ventraal aanzicht van C2: 1=corpus vertebrae; 2=processus transversus; 3=caudoventrale 

uitloper van het wervellichaam; 4=facies articularis caudalis; 5=dens axis 
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De axis articuleert met de atlas ter hoogte van de fovea dentis en de foveae articulares caudales. 

Door de aanwezigheid van de dens axis kan het hoofd, samen met de atlas, op een vlotte manier 

geroteerd worden (Fig. 5). 

In tegenstelling tot de atlas, heeft de axis een duidelijk corpus vertebrae. De lengte bedraagt 

ongeveer 8-9 mm. 

De dens axis, die ofwel in het verlengde ligt van het wervellichaam of een lichte buiging naar dorsaal 

vertoont, is een adaptatie van de extremitas cranialis en heeft een vrij uiteinde van 2 mm. De caudale 

extremiteit van C2 is concaaf en heeft bilateraal een processus articularis caudalis.  

Op de axis wordt een brede en hoge, kamvormige processus spinosus aangetroffen die naar caudaal 

wijst en craniaal gedeeltelijk over de atlas puilt. De bilaterale processus transversi reiken minder ver 

naar lateraal dan de vleugels van de atlas en worden doorboord door een foramen transversarium. 

Samen met de foramina van de andere halswervels vormen deze het laterale canalis transversarius, 

waarin de nervus, arteria en vena vertebralis lopen.  

Ventraal aan het corpus vertebrae is een crista ventralis waarneembaar. Caudoventraal puilt het 

wervellichaam van C2 ongeveer 3 mm ver uit. Deze caudoventrale uitloper wordt eveneens 

aangetroffen bij C3, C4 en C5, zij het wel in mindere mate.  

  



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

16 
 

1.2.1.3 Derde cervicaalwervel (C3) 

 

De derde halswervel of C3 is de eerste wervel die opgebouwd is volgens de algemene basisstructuur 

van de wervels (zie hoger). Terwijl de atlas geen specifiek wervellichaam bezit en de axis een 

craniaal uitsteeksel (dens axis) heeft, worden op C3 geen specifieke adaptaties aangetroffen. Vanaf 

C3 neemt de lengte van de wervellichamen gradueel af naar caudaal. 

Het spinaaluitsteeksel van C3 is variabel ontwikkeld. Indien het aanwezig is, is deze processus 

spinosus veel zwakker ontwikkeld dan de processus spinosus van de axis of de spinaaluitsteeksels 

van de volgende halswervels. Deze processus wijst loodrecht naar boven of naar craniaal. De 

dwarsuitsteeksels zijn duidelijk gedifferentieerd en even breed als deze van de volgende wervels 

maar minder naar lateraal uitgestrekt dan deze van C2. Bovendien worden op de uiteinden van de 

transversaaluitsteeksels een tuberculum dorsale en een goed ontwikkeld tuberculum ventrale 

aangetroffen (Fig. 6).  

Craniaal en caudaal worden beiderzijds gewrichtsuitsteeksels aangetroffen, respectievelijk de 

processus articulares craniales en caudales. De craniale uitsteeksels lopen schuin naar dorsaal toe 

en hebben een effen en dorsaal gericht gewrichtsvlak. Ze zijn bovendien beter ontwikkeld dan de 

caudale gewrichtsuitsteeksels. Bij de volgende halswervels is het verschil tussen beide structuren 

echter groter dan bij C3. De gewrichtsvlakken van de processus articulares craniales maken contact 

met de axis, terwijl de caudale gewrichtsuitsteeksels zorgen voor de aansluiting op C4. 

Caudoventraal puilt het wervellichaam ongeveer 3 mm naar caudaal uit en is een crista ventralis 

zichtbaar. 

Het foramen vertebrale is nauwer dan bij de voorgaande twee halswervels. 
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Fig. 6: (a) Craniaal aanzicht van C3: 1=processus articularis cranialis; 2=tuberculum dorsale; 3=processus transversus; 

4=corpus vertebrae; 5=tuberculum ventrale; 6=foramen transversarium; 7=arcus vertebrae  - (b) Caudaal aanzicht van C3: 

1=processus articularis caudalis; 2=tuberculum dorsale; 3=processus transversus; 4=corpus vertebrae; 5=tuberculum ventrale; 

6=caudoventrale uitloper van het wervellichaam; 7=arcus vertebrae – (c) Dorsaal aanzicht van C3: 1=processus transversus; 

2=caudoventrale uitloper van het wervellichaam; 3=processus articularis caudalis; 4=processus spinosus; 5=processus 

articularis cranialis – (d) Dorsolateraal aanzicht van C3: 1=processus articularis cranialis; 2=processus spinosus; 3=facies 

articularis cranialis; 4=processus transversus; 5=caudoventrale uitloper van het wervellichaam; 6=processus articularis 

caudalis 
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1.2.1.4 Vierde cervicaalwervel (C4) 

 

C4 is op dezelfde manier opgebouwd als C3 waarbij het wervellichaam een vergelijkbare, 2 mm lange 

uitloper naar caudaal vertoont (Fig. 7).  

De processus spinosus van C4 is opmerkelijk beter ontwikkeld dan deze van C3. De 

transversaaluitsteeksels zijn in lengte en breedte vergelijkbaar met deze van C3, C5 en C6. Hun 

respectievelijke tuberculum dorsale en ventrale zijn duidelijker ontwikkeld dan deze ter hoogte van C3 

en verder van elkaar verwijderd.  

De processus articulares craniales zijn sterker ontwikkeld dan de caudale uitsteeksels. Dit verschil is 

duidelijker zichtbaar dan bij C3. 

 

 

 

Fig. 7: (a) Craniaal aanzicht van C4: 1=processus articularis cranialis; 2=tuberculum dorsale; 3=tuberculum ventrale; 4=caudoventrale 

uitloper van het wervellichaam; 5=processus transversus; 6=foramen transversarium; 7=processus spinosus – (b) Caudaal aanzicht 

van C4: 1=processus articularis caudalis; 2=tuberculum dorsale; 3=tuberculum ventrale; 4=corpus vertebrae; 5=processus 

transversus; 6=processus spinosus – (c) Dorsaal aanzicht van C4: 1=processus articularis cranialis; 2=processus transversus; 

3=caudoventrale uitloper van het wervellichaam; 4=processus articularis caudalis; 5=arcus vertebrae 
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1.2.1.5 Vijfde cervicaalwervel (C5) 

 

De processus spinosus is robuuster en langer dan deze van C4.  

Op de transversaaluitsteeksels worden eveneens een tuberculum dorsale en ventrale aangetroffen, 

die beter gevormd zijn en verder uit elkaar gesitueerd zijn dan deze van de voorgaande wervels (Fig. 

8).  

De caudoventrale uitgroei van het wervellichaam en de processus articulares caudales zijn minder 

sterk ontwikkeld dan op de voorgaande wervels. De processus articulares craniales daarentegen zijn 

groter en beter ontwikkeld dan deze van C3 en C4. 

 

 

 

Fig. 8: (a) Craniaal aanzicht van C5: 1=processus spinosus; 2=tuberculum dorsale; 3=tuberculum ventrale; 4=corpus vertebrae; 

5=processus transversus; 6=foramen transversarium; 7=processus articularis cranialis – (b) Caudaal aanzicht van C5: 

1=processus articularis caudalis; 2=caudoventrale uitloper van het wervellichaam – (c) Dorsaal aanzicht van C5: 1=processus 

transversus; 2=processus articularis cranialis; 3=processus articularis caudalis; 4: caudoventrale uitloper van het wervellichaam 



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

20 
 

1.2.1.6 Zesde cervicaalwervel (C6) 

 

De processus spinosus is in lengte vergelijkbaar met deze van C7 en verbreedt apicaal tot een 

tuberositas processus spinosi. Tussen twee individuen kan er  hierin eventueel wel variatie optreden. 

De transversaaluitsteeksels reiken lateraal even ver als deze van C3 tot C6.  

Caudaal en ventraal aan het wervellichaam wordt een zeer duidelijk ontwikkelde en nagenoeg 

sagittaal gerichte lamina ventralis aangetroffen (Fig. 9). Dit kenmerk is specifiek voor C6 en komt 

voort uit het sterk verbrede tuberculum ventrale. Het tuberculum dorsale is eveneens goed ontwikkeld.  

De processus articulares craniales en caudales zijn vergelijkbaar met deze van C4. 

 

 

Fig. 9: (a) Craniaal aanzicht van C6: 1=tuberculum dorsale; 2=lamina ventralis; 3=corpus vertebrae; 4=foramen transversarium; 

5=processus articularis cranialis; 6=processus spinosus – (b) (Schuin) caudaal aanzicht van C6: 1=lamina ventralis; 

2=processus articularis caudalis 
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1.2.1.7 Zevende cervicaalwervel (C7) 

 

De zevende halswervel verschilt duidelijk ten opzichte van de voorgaande vier halswervels (Fig. 2 en 

Fig. 3).  

C7 heeft veel morfologische eigenschappen van de rugwervels. Zo reiken de dwarsuitsteeksels 

bilateraal verder dan deze van C3 tot en met C6, die allemaal vergelijkbaar zijn in lengte en breedte. 

Aan de caudale zijde van deze processus transversus bevindt zich bilateraal een fovea costalis 

caudalis, die contact maakt met het hoofdje van de eerste rib en horizontaal georiënteerd is. 

Foramina transversaria zijn niet aanwezig (Fig. 10).  

Aan het apicale uiteinde van het spinaaluitsteeksel wordt een tuberositas processus spinosi gezien. 

De processus articulares zijn vergelijkbaar met deze van de voorgaande wervels.  

Het wervellichaam van C7 loopt breed en ver (2 mm) naar caudaal uit.  

 

 

 

Fig. 10: (a) Craniaal aanzicht van C7: 1=processus spinosus; 2=processus articularis cranialis; 3=processus transversus – (b) 

Caudaal aanzicht van C7: 1=processus articularis caudalis; 2=processus transversus; 3=caudoventrale uitloper van het 

wervellichaam – (c) Dorsolateraal aanzicht van C7: 1=processus articularis cranialis; 2=processus transversus; 3=caudoventrale 

uitloper van het wervellichaam; 4=processus articularis caudalis 



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

22 
 

1.2.2 Thoracaal skelet 

 

1.2.2.1 Rugwervels 

 

Het aantal thoracale wervels varieert binnen de diersoort: de meeste penseelaapjes hebben 13 

thoracaalwervels (Fig. 10a), maar bij drie individuen werden slechts 12 rugwervels aangetroffen 

(Tabel 2). In twee gevallen wordt de afwezigheid van één thoracale wervel gecompenseerd door de 

aanwezigheid van een bijkomende zevende lumbaalwervel. Dit gaat echter niet voor alle individuen 

op: bij twee individuen werden 12 ruggenwervels aangetroffen en zes lendenwervels. Eén enkel aapje 

had slechts tien thoracale wervels (zie (*) in Tabel 2), maar met deze bevinding dient omzichtig te 

worden omgesprongen aangezien de volledigheid van het skelet niet gegarandeerd kon worden. 

 

  

Fig. 11: (a) Dorsolateraal aanzicht van de thorax: 1=processus spinosus; 2=T1; 3=rib (corpus costae); 4=processus transversus; 

5=cartilago costalis; 6=L1 – (b) Ribben: 1=eerste rib; 2=tweede rib; 3=vierde rib; 4=achtste rib; 5=tiende rib; 6=twaalfde rib; 7=caput 

costae; 8=tuberculum costae; 9=collum costae; 10=corpus costae – (c) Ventraal aanzicht van de thoracolumbale overgang met een 

zwevende rib (T13 (de pijl wijst naar craniaal)): 1=costa fluctuans; 2=L1; 3=T13 
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Rugwervels hebben dezelfde basisstructuur als deze die hoger beschreven werd. De wervellichamen zijn 

kort bij de craniale borstwervels, maar worden merkbaar langer naar caudaal toe. De extremitas cranialis 

is convex terwijl de extremitas caudalis concaaf is. Tussen de verschillende wervellichamen liggen de 

disci intervertebrales. Door hun aanwezigheid zijn de bewegingsmogelijkheden van de wervels ten 

opzichte van elkaar zeer beperkt. Ter hoogte van de fovea costalis cranialis et caudalis articuleert de 

wervel met de bijhorende rib (Fig. 11a). 

Het wervelkanaal is wijd en breed bij de craniale wervels. Naar caudaal toe wordt de diameter van het 

canalis vertebralis echter kleiner en rond (Fig. 13). 

De processus spinosus is zeer lang en goed ontwikkeld. De spinaaluitsteeksels van de eerste drie 

thoracaalwervels zijn duidelijk minder naar caudaal gericht dan bij de volgende wervels. Deze oriëntatie 

in caudale richting is het meest uitgesproken bij T4 tot en met T8. Bovendien worden de processus 

spinosi duidelijk breder en lager vanaf T6. Een duidelijke verdikking van het apicale uiteinde van de 

spinaaluitsteeksels (tuberositas processus spinosi) wordt aangetroffen van T6 tot de laatste 

thoracaalwervel. Ter hoogte van T10 is de oriëntatie van de spinaaltuitsteeksels veranderd: waar deze 

craniaal van T10 naar caudodorsaal gericht waren, oriënteren ze zich vanaf T10 in craniodorsale richting. 

De anticlinale wervel is de achtste of negende rugwervel. 

De processus transversi van de thoracaalwervels zijn korter dan deze van de cervicale wervels en 

worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een fovea costalis processus transversi. 

De processus articulares craniales zijn minder sterk ontwikkeld dan deze van de lumbaalwervels, maar 

zijn wel duidelijk aanwezig bij alle borstwervels. Op de meest craniale wervels hebben ze een effen, 

ovaalvormig gewrichtsvlak, met een caudodorsaal gerichte lengteas. Meer naar caudaal vertonen deze 

processus dezelfde kenmerken als de craniale gewrichtsuitsteeksels van de lendenwervels. T9 tot T13 

hebben ter hoogte van de processus articulares craniales een bijkomende processus mamillaris. Deze 

kunnen ook gedefinieerd worden als processus mamilloarticularis. De caudale gewrichtsuitsteeksels 

worden pas vanaf T10 aangetroffen (craniaal hiervan is bilateraal wel een facies articularis caudalis 

aanwezig ter hoogte van elke wervel). Ventraal van de caudale gewrichtsuitsteeksels bevinden zich de 

processus accessorii die uit de basis van de dwarsuitsteeksels ontstaan. Deze zijn beter ontwikkeld 

naarmate de wervel meer caudaal gelegen is. De overgang van thoracale naar lumbale regio wordt 

aangekondigd door de aanwezigheid van deze processus 

 

. 
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1.2.2.2 Ribben en sternum 

 

1.2.2.2.1 Ribben 

 

Bij penseelaapjes worden 12 tot 13 paar ribben aangetroffen, afhankelijk van het aantal thoracale wervels 

bij het individu (Fig. 11). Elk van deze wervels articuleert met de facies articularis capitis costae cranialis 

en caudalis. De zeven tot acht craniale ribben (ossa costalia) hechten zich door middel van het 

ribkraakbeen (cartilago costalis) rechtstreeks vast aan het sternum: dit zijn de costae verae of sternale 

ribben. Het negende tot twaalfde paar loopt uit in een gezamenlijke ribbenboog of arcus costalis die 

aanhecht op de processus xiphoideus van het sternum. Dit zijn de costae spuriae of asternale ribben. Het 

laatste ribbenpaar maakt geen direct noch indirect contact met het sternum en krijgt daardoor de 

benaming van zwevende ribben (costae fluctuantes) (Fig. 11c). Dit kan ook het geval zijn voor het 

voorlaatste paar. De laatste ribben zijn merkbaar korter dan hun craniale voorgangers. 

De basisstructuur die kenmerkend is voor alle ribben bestaat uit de volgende delen (Fig. 11b): 

- Caput costae of ribhoofdje: dorsaal deel van rib (n) dat articuleert met de foveae costales 

cranialis et caudalis van de desbetreffende thoracale wervels (n respectievelijk n+1). 

- Tuberculum costae: articuleert met de fovea costalis processus transversi van de bijhorende 

wervel (n+1). 

- Collum costae of hals: verbindt het caput costae met het riblichaam. 

- Corpus costae of lichaam: het grootste deel van de rib. 

De eerste rib is een korte, maar zeer robuuste structuur. Het corpus costae is zeer breed in verhouding 

tot zijn lengte. Naar caudaal toe worden de ribben langer en kan er geleidelijk aan een sterke 

lateromediale afplatting van de ribben waargenomen worden. Dit is het best waar te nemen vanaf rib vier 

tot rib tien (Fig. 11a en b). Dit zijn eveneens de langste ribben. Caudaal hiervan neemt de lengte weer 

geleidelijk aan af.  

De vorm van de thorax bij het penseelaapje is vergelijkbaar met deze van carnivoren zoals de kat. De 

kromming van de ribben maakt dat de thorax bilateraal afgeplat is. Dit is in tegenstelling tot de thorax van 

de mens, die afgeplat is in dorsoventrale (anteroposterieure) richting. 
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Fig. 12: (a) Ventraal aanzicht van de thorax: 1=manubrium sterni; 2=eerste sternebra; 3=tweede sternebra; 4=derde sternebra; 

5=vierde sternebra; 6=vijfde sternebra vergroeid met processus xiphoideus; 7=processus xiphoideus – (b) Ventraal aanzicht van 

het manubrium sterni: 1=facies articularis met eerste sternebra; 2=facies articularis costae primae; 3=incisura clavicularis – (c) 

Dorsaal aanzicht van het manubrium sterni: 1=foramen nutritium; 2=facies articularis sternebrae; 3=facies articularis costae; 

4=facies articularis claviculae – (d) Dorsaal aanzicht van de processus xiphoideus: 1=facies articularis sternebrae; 2=facies 

dorsalis 
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1.2.2.2.2 Sternum 

 

Het sternum van het penseelaapje bestaat, net zoals bij andere zoogdieren, uit verschillende aparte 

beenderige structuren (sternebrae) (Fig. 12a). Er kunnen drie delen onderscheiden worden: 

- Manubrium sterni: craniale deel van het sternum (Fig. 12b en c). 

- Corpus sterni: het centrale gedeelte dat een grote variatie vertoont in het aantal sternebrae. 

- Processus xiphoideus: caudale uiteinde van het sternum (Fig. 12d). 

Vier skeletten beschikten over een intact of volledig sternum. Bij deze dieren werden grote verschillen 

waargenomen: twee dieren beschikten over een volledig sternum met zeven sternebrae (manubrium 

sterni, processus xiphoideus en daartussen nog een corpus sterni met vijf afzonderlijk herkenbare 

sternebrae) terwijl één dier een corpus sterni had met vier afzonderlijke sternebrae (Fig. 12a) en ook een 

enkeling werd aangetroffen met een sternum met slechts vijf sternebrae, waarbij sterke vergroeiingen van 

de borstbeenderen zichtbaar was. 

Het manubrium sterni is zeer sterk ontwikkeld tot een zware beenderige structuur. Het craniale deel van 

het manubrium heeft een vierkante vorm en is dorsoventraal afgeplat. Het manubrium heeft een caudale 

uitloper die de verbinding vormt met het corpus sterni (synchondrosis manubriosternalis). Beiderzijds op 

het manubrium sterni bevindt zich craniolateraal een incisura clavicularis waarop de clavicula aansluit. De 

clavicula hecht anderzijds vast op de scapula en zorgt zo voor een verbinding tussen het axiale skelet en 

dat van de voorste extremiteiten. 

Het corpus sterni bestaat bij het normaal ontwikkelde, adulte penseelaapje uit vier of vijf sternebrae (zie 

hoger).  

De processus xiphoideus is sterk ontwikkeld, dorsoventraal afgeplat en kent aan zijn caudale uiteinde 

een duidelijke opdeling in een linker- en rechterdeel (Fig. 12d).  

Op het sternum hechten de ribben aan door middel van hun ribkraakbeenderen. Afhankelijk van individu 

tot individu hechten de eerste 7 tot 11 ribben afzonderlijk aan of wordt een kraakbenige ribbenboog 

gevormd waarmee de asternale ribben gezamenlijk aanhechten op het xiphoid. De laatste ribben (één of 

twee paar) hechten niet vast aan het sternum (zwevende ribben). 
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Fig. 13: Craniale aanzichten van de dertien ruggenwervels (T1-T13) 
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1.2.3 Lumbale wervels 

 

De lumbale wervels zijn visueel makkelijk te onderscheiden van de thoracale. Waar de rugwervels 

allemaal vergezeld zijn door één paar ribben, ontbreken deze ter hoogte van de lumbaalstreek.  

De overgang van de thoracale naar lumbale regio wordt geleidelijk aangekondigd door het verlengen van 

de wervellichamen van de laatste 3 tot 4 thoracale wervels en het duidelijk wijzigen van de lengte, 

breedte en oriëntatie van de spinaaluitsteeksels. Een duidelijk oriëntatiepunt van de thoracolumbale 

overgang is de aanwezigheid van de lange processus transversus van de lumbaalwervels (processus 

costales) ter compensatie van de afwezigheid van de ribben (Fig. 14 en Fig. 15). 

Bij penseelaapjes worden zes of zeven lumbaalwervels aangetroffen. De aanwezigheid van een zevende 

lumbaalwervel gaat gepaard met de afwezigheid van T13, terwijl dit omgekeerd niet noodzakelijk het 

geval is. Twee onderzochte individuen hadden twaalf thoracaalwervels en zes lumbaalwervels. Eén 

individu bezat 12 rugwervels en zeven lumbale wervels (Tabel 2). 

De wervellichamen in de lumbaalstreek zijn langer dan deze van de thoracale regio en worden bovendien 

steeds langer naargelang zij verder naar caudaal gelegen zijn. Het corpus van de laatste lumbaalwervel 

is echter korter dan dit van zijn voorgangers. Aan de ventrale zijde bevindt zich beiderzijds een  foramen 

nutritium. De diameter van het canalis vertebralis is wijder dan bij de thoracaalwervels. 

Op de lumbale wervels worden dezelfde uitsteeksels aangetroffen als op de thoracale en cervicale 

wervels (Fig 14). De processus spinosi zijn naar craniaal georiënteerd en zijn bovendien lager dan deze 

van de thoracale wervels. Het spinaaluitsteeksel van L5 is het langst (dwz reikt het verst naar craniaal en 

is ook het hoogst). Het apicale uiteinde wordt gekenmerkt door een tuberositas processus spinosi. 

De dwarsuitsteeksels van de lumbaalwervels zijn zeer goed ontwikkeld. Ze zijn ventrolateraal en craniaal 

georiënteerd. Enkele uitzonderingen werden waargenomen ter hoogte van L1 (zie 1.2.3.1). De processus 

costales zijn opmerkelijk langer dan de processus transversi van de wervels in andere regio’s. Hun lengte 

neemt toe vanaf de eerste tot de laatste lendenwervel. 

De lendenwervels worden gekenmerkt door de aanwezigheid van sterk ontwikkelde processus articulares 

craniales et caudales, die laterale flexie van de rug voorkomen. Ventrolateraal van de caudale 

gewrichtsuitsteeksels worden duidelijke processus accessorii aangetroffen.  

De overgang van de lumbaalstreek naar het sacrum kan duidelijk opgemerkt worden wanneer gekeken 

wordt naar de ruimte tussen de wervelbogen. De spatia interarcualia zijn zeer nauw tussen de 

lumbaalwervels onderling, maar opmerkelijk wijder tussen de laatste lumbaalwervel (L6 of L7) en het 

sacrum. 

De specifieke eigenschappen worden verder per lendenwervel besproken. 
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Fig. 14: Schuin lateraal aanzicht van T13 (links): 1=processus accessorius; 2=crista ventralis; 3=processus articularis 

cranialis; 4=processus spinosus; 5=processus articularis caudalis – Schuin lateraal aanzicht van L1 (links): 1=processus 

articularis cranialis; 2=processus costalis; 3=crista ventralis; 4=processus accessorius; 5=processus articularis caudalis; 

6=processus spinosus 



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

30 
 

1.2.3.1 Eerste lumbaalwervel (L1) 

 

Ter hoogte van L1 worden duidelijke transversaaluitsteeksels aangetroffen. Deze staan ventrolateraal op 

het wervellichaam ingeplant en zijn eveneens ventrolateraal gericht. De oriëntatie ervan verschilt: in vijf 

individuen wezen de processus costales naar caudaal (Fig 15f). Bij de overige onderzochte 

penseelaapjes richten deze uitsteeksels zich naar craniaal (Fig 15g).  

De processus spinosus is naar craniodorsaal georiënteerd en bevindt zich tamelijk craniaal op de 

wervelboog. Naast de goed ontwikkelde processus articulares craniales (vergroeid met de processus 

mamillares) et caudales, wordt caudaal en bilateraal eveneens een sterk ontwikkelde processus 

accessorius aangetroffen die caudaal ver tot achter de processus articularis caudalis reikt en zich 

ventraal van dit gewrichtsuitsteeksel bevindt. Ongeveer in de helft van zijn lengte, is de processus 

accessorius ventraal duidelijk uitgehold waardoor hij verdeeld wordt in een craniaal en een caudaal deel 

(Fig. 15e). 
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Fig. 15: (a) Craniaal aanzicht van L1: 1=processus spinosus; 2=processus articularis cranialis; 3=processus accessorius; 4=processus costalis; 

5=corpus vertebrae; 6=canalis vertebralis; 7=processus mamillaris; 8=tuberositas processus  spinosus – (b) Caudaal aanzicht van L1: 

1=processus articularis caudalis; 2=processus costalis; 3=corpus vertebrae; 4=processus accessorius; 5=processus articularis cranialis; 

6=tuberositas processus spinosus; 7=processus spinosus; 8=processus mamillaris – (c) Dorsaal aanzicht van L1: 1=processus costalis; 

2=processus articularis caudalis;   3=processus accessorius; 4=processus articularis cranialis; 5=processus spinosus; 6=processus mamillaris – 

(d) Ventraal aanzicht van L1: 1=processus articularis cranialis; 2=processus costalis; 3=processus accessorius; 4=foramen nutritium; 

5=processus mamillaris; 6=processus spinosus – (e)Schuin linker-lateraal aanzicht van L1: 1=processus articularis cranialis; 2=processus 

costalis; 3=corpus vertebrae; 4=processus accessorius; 5=processus articularis caudalis; 6=processus spinosus – (f) Ventraal aanzicht van L1: 

1=processus costalis – (g) Ventraal aanzicht van L1: 1=processus costalis  
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1.2.3.2 Tweede lumbaalwervel (L2) 

 

 

Het wervellichaam van L2 is langer dan dit van L1, maar korter dan dat van L3. De processus spinosus is 

even lang als deze van de voorgaande en de volgende wervels. De processus articularis cranialis, die 

vergroeid is met de processus mamillaris, is groter dan die van L1. De transversaaluitsteeksels zijn 

breder en beter ontwikkeld dan deze van L1 en reiken ook verder naar lateraal. Daarnaast zijn ze ook 

 

  

                                                                                                

                                                                                                

Fig. 16: (a) Craniaal aanzicht van L2: 1=processus spinosus; 

2=processus articularis cranialis; 3=processus costalis; 

4=corpus vertebrae; 5=processus accessorius; 6=processus 

articularis caudalis; 7=tuberositas processus spinosi – (b) 

Caudaal aanzicht van L2: 1=processus spinosus; 

2=processus articularis cranialis; 3=processus accessorius; 

4=processus costalis; 5=processus articularis caudalis; 

6=tuberositas processus spinosi – (c) Dorsaal aanzicht van 

L2: 1=processus articularis cranialis; 2=processus costalis; 

3=processus articularis caudalis; 4=processus accessorius; 

5=processus mamillaris; 6=processus spinosus – (d) 

Ventraal aanzicht van L2 : 1=processus articularis cranialis ; 

2=processus costalis ; 3=processus articularis caudalis ; 

4=processus accessorius ; 5=processus mamillaris ; 

6=processus spinosus (e) Schuin linker-lateraal aanzicht van 

L2: 1=processus articularis cranialis; 2=processus costalis; 

3=crista ventralis; 4=processus accessorius; 5=processus 

articularis caudalis; 6=processus spinosus 

 

 



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

33 
 

meer naar craniaal georiënteerd. De lengte van de processus accessorius ter hoogte van L2 is 

vergelijkbaar met de lengte van de processus accessorius van L1 (Fig. 16). 

 

1.2.3.3 Derde lumbaalwervel (L3) 

 

De processus spinosus van L3 is zwaarder dan die van L2. De gewrichtsuitsteeksels gelijken op deze 

van de vorige en volgende wervels (Fig 17). 

De transversaaluitsteeksels zijn duidelijk sterker ontwikkeld dan de voorgaande en reiken verder naar 

lateraal en craniaal. De processus accessorius is eveneens goed gedifferentieerd. L3 is meest caudale 

lumbaalwervel waarbij de processus accessorius caudaal verder reikt dan de caudale rand van 

processus articularis caudalis. Het wervellichaam van L3 is duidelijk langer dan dat van L2. 

 

 

   

Fig. 17: (a) Craniaal aanzicht van L3: 1=processus spinosus; 2=processus articularis cranialis; 3=processus accessorius; 

4=processus costalis; 5=processus mamillaris; 6=tuberositas processus spinosi – (b) Caudaal aanzicht van L3: 1=processus 

articularis caudalis; 2=processus articularis caudalis; 3=processus costalis; 4=processus accessorius; 5=processus spinosus – (c) 

Dorsaal aanzicht van L3: 1=processus mamilloarticularis; 2=processus costalis; 3=processus accessorius; 4=processus articularis 

caudalis; 5=processus spinosus – (d) Ventraal aanzicht van L3: 1=processus costalis; 2=foramen nutritium; 3=processus 

articularis caudalis; 4=processus accessorius; 5=processus mamilloarticularis; 6=processus spinosus -  (e)Schuin linker-lateraal 

aanzicht van L3: 1=processus mamilloarticularis; 2=processus costalis; 3=crista ventralis; 4=processus accessorius; 5=processus 

articularis caudalis; 6=processus spinosus 
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1.2.3.4 Vierde lumbaalwervel (L4) 

 

De lengte van L4 is ongeveer gelijk aan de lengte van L3. Het uitzicht en de structuur van deze beide 

wervels zijn zeer gelijkaardig. Het enige duidelijke verschil tussen de twee betreft de processus 

accessorius: terwijl deze bij L3 nog zeer ver naar caudaal doorloopt, reikt de achterrand bij L4 hiervan 

even ver als de caudale rand van de processus articularis caudalis.  

De transversaaluitsteeksels van L4 zijn langer en reiken verder naar lateraal en craniaal dan deze van L3, 

maar minder ver dan die van L5 (Fig. 18). 

 

 

   

Fig. 18: (a) Craniaal aanzicht van L4: 1=processus spinosus; 2=processus mamilloarticularis; 3=processus costalis; 4=processus 

accessorius; 5=tuberositas processus spinosi – (b) Caudaal aanzicht van L4: 1=processus articularis caudalis; 2=processus articularis 

cranialis; 3=processus costalis; 4=processus accessorius; 5=processus spinosus – (c) Dorsaal aanzicht van L4: 1=processus 

mamilloarticularis; 2=processus accessorius; 3=processus articularis caudalis; 4=processus costalis; 5=processus spinosus – (d) 

Ventraal aanzicht van L4: 1=processus costalis; 2=foramen nutritium; 3=processus mamilloarticularis; 4=processus spinosus – (e) Schuin 

linker-lateraal aanzicht van L4: 1=processus mamilloarticularis; 2=processus costalis; 3=crista ventralis; 4=processus accessorius; 

5=processus articularis caudalis; 6=processus spinosus 
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1.2.3.5 Vijfde lumbaalwervel (L5) 

 

De processus spinosus van L5 is, net zoals deze van de voorgaande wervels, naar craniodorsaal 

georiënteerd, maar is beter ontwikkeld, langer en breder. De lengte van het wervellichaam is ongeveer 

gelijk aan deze van L3 en L4. L5 is daarentegen duidelijk langer dan L6 (Fig. 19). 

De processus articulares craniales dragen een processus mamillaris en zijn zeer sterk ontwikkeld, net als 

de transversaaluitsteeksels. Deze laatste zijn vergelijkbaar met de voorgaande, maar reiken verder naar 

lateraal en craniaal dan processus costales van L4. 

De processus accessorii zijn ter hoogte van L5 zwak ontwikkeld. 

 

 

   

Fig. 19: (a) Craniaal aanzicht van L5:1=processus spinosus; 2=processus mamilloarticularis; 3=corpus vertebrae; 4=processus 

costalis; 5=processus accessorius – (b) Caudaal aanzicht van L5: 1=processus spinosus; 2=processus articularis cranialis; 

3=processus accessorius; 4=processus costalis; 5=processus articularis caudalis – (c) Dorsaal aanzicht van L5: 1=processus 

mamilloarticularis; 2=processus costalis; 3=processus accessorius; 4=processus articularis caudalis; 5=processus spinosus – (d) 

Ventraal aanzicht van L5: 1=processus mamilloarticularis; 2=foramen nutritium; 3=processus costalis; 4=processus spinosus – (e) 

Lateraal aanzicht van L5: 1=processus mamilloarticularis; 2=processus costalis; 3=crista ventralis; 4=processus accessorius; 

5=processus articularis caudalis; 6=processus spinosus 
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1.2.3.6 Zesde lumbaalwervel (L6) 

 

Het corpus van de laatste lumbaalwervel is opmerkelijk korter dan dat van de voorgaande 

lumbaalwervels. Het is zelfs de kortste lumbaalwervel (in geval er slechts zes lendenwervels aanwezig 

zijn).  

Het spinaaluitsteeksel gelijkt op dat van de andere lumbaalwervels. De transversaaltuitsteeksels zijn 

langer en minder breed. 

De processus articulares craniales en caudales zijn sterk ontwikkeld, terwijl de processus accessorius 

zeer zwak tot afwezig is (Fig. 20). 

 

 

   

Fig. 20: (a) Craniaal aanzicht van L6: 1=processus spinosus; 2=processus mamilloarticularis; 3=processus costalis; 4=processus 

articularis caudalis; 5=tuberositas processus spinosus – (b) Caudaal aanzicht van L6: 1=processus spinosus; 2=processus articularis 

caudalis; 3=processus costalis; 4=processus articularis cranialis; 5=tuberositas processus spinosi – (c) Dorsaal aanzicht van L6: 

1=processus articularis cranialis; 2=processus costalis; 3=processus accessorius; 4=processus articularis caudalis; 5=corpus 

vertebrae; 6=processus spinosus – (d) Ventraal aanzicht van L6: 1=processus spinosus; 2=processus articularis cranialis; 3=foramen 

nutritium; 4=processus costalis – (e) Schuin linker-lateraal aanzicht van L6: 1=processus articularis cranialis; 2=processus costalis; 

3=crista ventralis; 4=processus accessorius; 5=processus articularis caudalis; 6=processus spinosus 
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1.2.3.7 Zevende lumbaalwervel (L7) 

 

L7 werd aangetroffen bij drie van de 21 onderzochte penseelaapjes. In één individu werd een duidelijk 

ontwikkelde zevende lendenwervel gevonden. In twee andere gevallen was er sprake van een niet 

volledig onafhankelijke lumbaalwervel: een lumbosacrale overgangswervel die gedeeltelijk gefusioneerd 

is met de sacrumvleugels (Fig. 21 c, d en e). Het wervellichaam van de zevende lumbaalwervel is 

opmerkelijk korter dan dit van de zesde (Fig. 21a en b). 

 

 

 

 

Fig. 21: (a) Lateraal aanzicht van de lendenstreek (met L7) – (b) Ventraal aanzicht van de lendenstreek (met L7) – (c) Lumbosacrale 

overgangswervel (dorsaal aanzicht): 1=overgangswervel; 2=eerste sacraalwervel – (d) Lumbosacrale overgangswervel (ventraal 

aanzicht): cfr. (c) – (e) Lumbosacrale overgangswervel (lateraal aanzicht): legende cfr. (c) 
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1.2.4 Os sacrum of vertebrae sacrales 

 

Het os sacrum bestaat uit drie wervels die met elkaar gefusioneerd zijn tot één benig geheel. Bij 

penseelaapjes is geen beweging mogelijk tussen de onderlinge sacraalwervels (Fig. 22). 

Ter hoogte van de eerste sacraalwervel worden bilateraal brede vleugels (alae sacrales) gevormd die via 

hun facies auricularis een gewricht vormen met het os ilium. Deze transversaaluitsteeksels strekken zich 

verder naar lateraal uit dan de processus transversi van de tweede en derde sacraalwervel. Onderling 

zijn alle dwarsuitsteeksels vergroeid over de gehele lengte van het sacrum. Caudaal strekken de 

processus transversi zich uit tot net caudaal van het laatste sacraalwervellichaam.  

De spinaaluitsteeksels van de verschillende wervels blijven, in tegenstelling tot de processus transversi, 

wel afzonderlijk behouden en zijn naar craniaal georiënteerd. 

Ter hoogte van het basis ossis sacri worden goed ontwikkelde processus articulares craniales opgemerkt, 

die naar craniaal gericht zijn en sagittaal op de eerste sacraalwervel staan ingeplant. De craniale 

gewrichtsuitsteeksels reiken craniaal voorbij het wervellichaam, maar niet zover als de vleugels van het 

sacrum. Aan de apex ossis sacri bevinden zich de processus articulares caudales. Hoewel de 

verschillende sacraalwervels onderling sterk vergroeid zijn, is de aflijning van de afzonderlijke processus 

articulares caudales tussen S1-S2 enerzijds en S2-S3 anderzijds nog duidelijk zichtbaar. 

Tussen de eerste en tweede sacraalwervel en tussen de tweede en derde sacraalwervel wordt bilateraal 

een duidelijk foramen sacrale dorsale en foramen sacrale pelvinum opgemerkt (Fig. 22a en b). De lineae 

transversae zijn duidelijk zichtbaar tussen de opeenvolgende wervels. 

Een lichte kromming van het os sacrum wordt waargenomen. De ventrale zijde is concaaf en begint 

craniaal met een zwak ontwikkeld promontorium, terwijl de dorsale zijde een convexe kromming vertoont. 

Het canalis vertebralis is ter hoogte van het sacrum nauwer dan ter hoogte van de lumbaalstreek. 
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Fig. 22: (a) Dorsaal aanzicht sacrum: 1=ala ossis sacri; 2=basis ossis sacri; 3=processus articularis cranialis; 4=facies auricularis; 

5=foramen sacrale dorsale; 6=processus articularis caudalis; 7=apex ossis sacri; 8=processus spinosus – (b) Ventraal aanzicht 

van het sacrum: 1=promontorium; 2=processus articularis cranialis; 3=foramen sacrale ventrale; 4=ala ossis sacri – (c) Lateraal 

aanzicht van het sacrum: 1=processus articularis cranialis; 2=ala ossis sacri (2’=facies auricularisvan het os sacrum); 3=processus 

articularis caudalis; 4= processus spinosus 
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1.2.5 Staartwervels 

 

Het aantal staartwervels varieert tussen 19 en 28, met een gemiddeld aantal van 25. 

De drie meest craniale staartwervels beantwoorden morfologisch gezien aan de basisstructuur van de 

wervels zoals deze hoger vermeld, met een duidelijke corpus en arcus vertebrae en goed ontwikkelde 

dwars- en spinaaluitsteeksels. 

 

1.2.5.1 Craniale staartwervels (Co1 tot Co3) 

 

Een duidelijk verschil in morfologie is merkbaar tussen de eerste drie staartwervels en deze caudaal 

hiervan (Fig. 23 en Fig. 25).  

 

De lengte en structuur van het corpus van Co1 en Co2 is nagenoeg gelijk. Vanaf Co3 wordt een 

duidelijke verlenging van de wervellichamen waargenomen. De processus spinosus is aanwezig, maar 

duidelijk minder hoog dan in andere regio’s van de wervelkolom. De processus articulares craniales zijn 

zeer sterk ontwikkeld en overlappen de processus articulares caudales van de voorgaande wervels langs 

 

Fig. 23: Craniale staartwervels (dorsocaudaal aanzicht) 
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de laterale kant. Deze caudale gewrichtsuitsteeksels staan in verbinding met de processus spinosus op 

de wervelboog en staan duidelijk dichter bij elkaar dan de voorste gewrichtsuitsteeksels. 

De transversaaluitsteeksels van Co1 en Co2 reiken lateraal even ver als deze van het sacrum, zijn naar 

caudaal georiënteerd en dragen een craniaal puntvormig uitsteeksel. 

De structuur van Co3 is nog sterk vergelijkbaar met deze van Co1 en Co2, maar deze wervel is reeds 

opmerkelijk langer dan zijn voorgangers en zijn wervellichaam vertoont al meer de cilindrische vorm van 

de volgende staartwervels. Het canalis vertebralis van Co3 wordt zeer nauw. 

De processus spinosus van Co3 is niet sterk ontwikkeld en ontstaat net zoals bij Co1 en Co2 uit de arcus 

vertebralis. 

De processus transversi hebben een bredere basis maar reiken lateraal veel minder ver dan bij Co1 en 

Co2. In vijf individuen werden de dwarsuitsteeksels gesplitst door een incisura processus transversi en in 

twee gevallen werd een foramen processus transversi aangetroffen: bij één dier was dergelijk foramen 

alleen aan de rechterzijde aanwezig (Fig. 24). Bovendien werd bij 14 aapjes ter hoogte van Co4 

eveneens dergelijke opsplitsing door een incisura processus transversi opgemerkt. 

 

Ter hoogte van de staartwervels wordt een hemaalboog (arcus hemalis) aangetroffen. Dit zijn beenderige 

bogen waarin bloedvaten lopen en beschermd worden. Deze bevinden zich ventraal van de 

wervellichamen tot de zesde staartwervel. De eerste twee hemaalbogen zijn anders op de wervelkolom 

ingeplant dan de meer caudale. De eerste komt voor tussen Co1 en Co2, terwijl de tweede zich bevindt 

 

Fig. 24: Co3 met foramen processus transversi (de pijl wijst naar craniaal): 1=processus articularis cranialis; 2=corpus 

vertebrae; 3=processus transversus; 4=processus articularis caudalis; 5=foramen processus transversi 
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tussen Co2 en Co3. Dit zijn de enige twee hemaalbogen die niet gerelateerd zijn aan één specifieke 

wervel, maar aanhechten op de tussenwervelschijven. De vorm van deze eerste twee bogen is v-vormig, 

waarvan de punt naar ventrocaudaal wijst (Fig. 27a en b). 

 

1.2.5.2 Caudale staartwervels (Co4 tot Co28) 

 

De morfologie van de wervels vanaf Co4 is opmerkelijk verschillend van de craniale staartwervels (Fig. 

25). Zo is er niet bij alle penseelaapjes op Co4 een canalis vertebralis aanwezig en is het corpus van de 

wervel cilindervormig.  

De vorm van het wervellichaam is duidelijk meer cilindrisch dan dit van Co3 (Fig. 23 en Fig. 25). 

Duidelijke dwarsuitsteeksels worden nog aangetroffen ter hoogte van Co4 en Co5. 

 

 

  

Fig. 25: (a) Co3 en Co4 (de pijl wijst naar craniaal): 1=processus articularis caudalis; 2=processus transversus; 3=incisura 

processus transversi (Co4); 4=processus articularis caudalis; 5=incisura processus transversi (Co3) – (b) Co3 en Co4 (dorsaal) 

zonder incisura processus transversi (de pijl wijst naar cranial) – (c) Co3 en Co4 (dorsaal) met incisura processus transversi (de 

pijl wijst naar craniaal) – (d) Co4 en Co5 met incisura processus transversi (de pijl wijst naar craniaal): 1=incisura processus 

transversi 
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Duidelijke uitsteeksels worden niet meer aangetroffen vanaf Co7. De enige restanten van de uitsteeksels 

zijn beenderige kammen die dorsaal (cfr. processus spinosus) en lateraal (cfr. processus transversus) 

voorkomen (Fig. 26). 

 

Ventraal worden ook hemaalbogen waargenomen tot op het niveau van Co6 (Fig. 27a en b). Zoals hoger 

reeds beschreven werd, zijn deze bogen op de craniale staartwervels anders ingeplant dan de 

hemaalbogen van de meer caudale wervels. Terwijl de eerste twee zich tussen twee wervels (op de 

tussenwervelschijf) bevinden, staan de caudale hemaalbogen cranioventraal ingeplant op specifiek één 

enkele wervel. De arcus hemalis wordt hier gevormd door een afzonderlijke benige structuur die de beide 

hemaaluitsteeksels verbindt. De eerste hemaalboog die op deze manier geen gewricht overspant, is de 

derde boog die ventraal vasthecht op het craniale uiteinde van de vierde staartwervel. Vergelijkbare 

structuren komen ook ter hoogte van Co5 en Co6 voor.  

Vanaf Co7 worden, in plaats van gesloten hemaalbogen, enkel de parige processus hemales 

aangetroffen (Fig. 27c, d en e). Het aantal processus hemales varieert tussen de individuen, maar zij 

reiken in de meeste gevallen niet verder dan Co13-Co14. Hoe meer naar caudaal, hoe dichter de beide 

hemaaluitsteeksels bij elkaar liggen. 

Fig. 26: Dorsaal aanzicht van enkele afzonderlijke staartwervels: 1=Co4; 2=Co7; 3=Co9; 4=Co12; 5=Co20; 6=Co24 (de pijl wijst 

naar craniaal 
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Fig. 27: (a) Eerste twee hemaalbogen: 1=hemaalboog Co1-Co2; 2=hemaalboog Co2-Co3 – (b) Close up eerste en tweede 

hemaalboog: 1=hemaalboog Co1-Co2; 2=hemaalboog Co2-Co3 – (c) Hemaalbogen ter hoogte van Co4 tot Co6: 1=hemaalboog Co6; 

2=hemaalboog Co5; 3=hemaalboog Co4 – (d) Hemaaluitsteeksels ter hoogte van Co7 en Co8: 1=processus hemales Co8; 

2=processus hemales Co7 – (e) Hemaaluitsteeksels ter hoogte van Co12 en Co13: 1=processus hemales Co13; 2=processus 

hemales Co12 
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2. Achterbeenskelet 

 

2.1 Literatuuroverzicht 

 

De achterste ledematen of membra pelvina van Callithrix jacchus zijn tot 25% langer dan de voorste. 

Deze adaptatie zorgt ervoor dat deze diersoort zich makkelijker kan voortbewegen in de bomen en grote 

sprongen kan nemen tussen twee takken of boomstammen (Hershkovitz, 1977).  

 

2.1.1 Pelvis 

 

De pelvis of het beenderige bekken bij penseelaapjes is het meest gegeneraliseerde onder de primaten 

(Hershkovitz, 1977). Dit betekent dat hierbij de minste diersoortspecifieke eigenschappen kunnen worden 

aangetroffen. Zo bestaat de pelvis uit twee ossa coxarum (heupbeenderen) die ventraal de symphysis 

pelvina vormen en dorsaal de verbinding maken met het sacrum (Hershkovitz, 1977).  

Elk os coxae kan onderverdeeld worden in drie delen: 

- Os ilium of darmbeen: dit vormt het craniodorsale deel van het bekken en reikt vanaf het 

acetabulum tot het sacrum.  

- Os pubis: verbindt via de symphysis pubica de twee heupbeenderen met elkaar. 

- Os ischii: vormt het meest caudale deel van het bekken. 

 

 

2.1.2 Os femoris 

 

Het os femoris of de femur is een dun, lang bot met een goed afgelijnd caput en collum ossis femoris. 

Lateraal is er een goed ontwikkelde trochanter major aanwezig, terwijl zich mediaal en distaal van de 

femurkop een kleinere trochanter minor bevindt (Hershkovitz, 1977). Over de aanwezigheid van een 

trochanter tertius is er geen eenduidigheid in de bestaande literatuur. Hershkovitz (1977) beschreef de 

mogelijkheid tot aanwezigheid van een goed ontwikkelde trochanter tertius in één enkel geval en merkte 

een duidelijke aanzet tot een dergelijke structuur op in twee andere individuen. 

Het distale deel van de femur wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een laterale en mediale 

condyl. Caudaal daarvan ontwikkelen zich de fabellae (Vesaliusbeentjes): twee kubusvormige 
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sesamsbeentjes die proximaal van het kniegewricht gelegen zijn. Deze bevinden zich in de 

gastrocnemiusspier en worden dus ook de ossa sesamoidea musculi gastrocnemii genoemd. 

 

2.1.3 Patella 

 

De patella of knieschijf heeft een ovoïede vorm (Casteleyn et al., 2012). 

 

2.1.4 Tibia en fibula 

 

De tibia en fibula zijn niet met elkaar vergroeid. De interosseusruimte tussen beide structuren is wijd. Uit 

onderzoek van Casteleyn et al. (2012) werd bekomen dat de lengte van de tibia 60 +/- 2 mm bedraagt, 

terwijl de fibula iets korter is met gemiddeld 58 +/- 2 mm. De beenderen maken distaal contact met elkaar 

(Hershkovitz, 1977). 

 

2.1.5 Tarsus 

 

Net zoals bij de gedomesticeerde carnivoren bestaat de tarsus van C. jacchus uit zeven afzonderlijke 

beenderige structuren, verdeeld over drie geordende rijen. 

De proximale of crurale rij bestaat uit twee belangrijke beenderen: de talus (mediaal) en de calcaneus 

(lateraal). De centrale rij omvat enkel het os tarsi centrale. De metatarsale of distale rij wordt gevormd 

door vier kleine, aparte beentjes. Van lateraal naar mediaal zijn dit: het os cuboideum (os tarsale IV), os 

cuneiforme laterale (os tarsale III), os cuneiforme intermedium (os tarsale II) en os cuneiforme mediale 

(os tarsale I) (Hershkovitz, 1977; Casteleyn et al., 2012). 

De talus is één van de belangrijkste structuren betreffende de voortbeweging. Het verbindt het been met 

de voet en is belangrijk voor de houding en de beweging van het tarsaalgewricht (Hébert et al., 2012). De 

talus bestaat uit een halfcilindervormige corpus (met een trochlea tali) met aansluitend een goed 

ontwikkelde hals en afgerond caput tali (Marivaux et al., 2012). 
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2.1.6 Digiti 

 

Zowel aan de handen als aan de voeten worden vijf vingers of tenen aangetroffen. Penseelaapjes zijn 

dus net zoals alle andere primaten en de mens pentadactyl. Een duidelijk verschil in lengte kan worden 

opgemerkt tussen de handen en voeten: de beenderige structuren die het skelet van de voet uitmaken 

zijn langer dan deze van de hand. Dit kan gekoppeld worden aan het gegeven dat de totale lengte van 

het achterbeen ook significant langer is dan deze van het voorbeen. Vooral de houding en voortbeweging 

worden hierdoor bepaald (Hershkovitz, 1977). 

Elke teen bestaat uit drie afzonderlijke phalangen, met uitzondering van de hallux of mediale teen, die net 

zoals de duim slechts bestaat uit twee teenkootjes. Op het afgeplatte deel van de distale phalanx van de 

hallux wordt bovendien geen klauwtje of tegula aangetroffen zoals bij de andere vier tenen, maar een 

afgeplatte nagel (ungula) die qua structuur vergelijkbaar is met de platte nagel bij de mens (Hershkovitz, 

1977; Schmitt, 2003; Casteleyn et al., 2012). 

De gekromde tegulae hebben een belangrijke functie: hiermee kan het penseelaapje zich goed 

vastgrijpen aan boomstammen en takken (Hershkovitz, 1977; Schmitt, 2003). De distale phalanx met 

tegula kent een zijdelingse compressie. Een goed ontwikkeld tuberculum flexorium en de (bij het 

penseelaapje in mindere mate gevormde) processus extensorius ondersteunen het hefboommechanisme 

van de flexoren en extensoren van het achterbeen (Hamrick, 1998). 

De aanwezigheid van afgeplatte ungulae in plaats van scherpe, gekromde klauwtjes is een adaptatie die 

enkel gezien wordt bij primaten en niet bij andere zoogdieren. Diersoorten die in bomen leven zijn meer 

gebaat met scherpe tegulae zodat ze hun houding en voortbeweging op dikkere takken en 

boomstammen beter kunnen reguleren. Het klauwbeen zoals die gezien wordt bij onder andere de 

gedomesticeerde carnivoren draagt een scherpe klauw, in de biologie falcula genoemd en in de 

diergeneeskunde aangeduid als unguicula. De benaming tegula wordt gegeven aan de klauw die 

voorkomt bij de primaten. Deze tegula is minder scherp dan de falcula van roofdieren. Afgeplatte nagels 

zijn daarentegen voordeliger voor soorten die zich vooral in kleinere bomen of dunnere takken ophouden. 

Insecten of andere kleine prooien kunnen ook makkelijker gevangen en gefixeerd worden met ungulae. 

Dit komt onder meer omdat de ungula-dragende distale phalanx relatief breed is en een belangrijke rol 

heeft in de gevoeligheid van de huid bij tactiele stimuli (Le Gros Clark, 1959; Cartmill, 1974; Hamrick, 

1998). 
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2.2 Eigen bevindingen 

 

2.2.1 Pelvis of beenderig bekken 

 

Het beenderig bekken (pelvis) wordt gevormd door het os sacrum en de twee ossa coxarum of 

heupbeenderen, die beiden bestaan uit het os ilium, os ischii en os pubis (Fig. 28 en Fig. 29). Samen 

omsluiten zij de bekkenholte (cavum pelvis). De apertura pelvis cranialis is wijder en hoger dan de 

apertura pelvis caudalis. De heupbeenderen komen mediaal van het foramen obturatum samen in de 

symphysis pelvina. Bij het penseelaapje wordt de bodem van het beenderig bekken gekenmerkt door een 

scherpe hoek van 60° tussen het linker en rechter heupbeen. Dorsaal maken de heupbeenderen de 

verbinding met het sacrum.  

Het ilium is craniaal sterk verbreed tot de ala ossis ilii of iliumvleugel. Het tuber coxae is variabel 

ontwikkeld. Aan de mediale zijde is het tuber sacrale goed waarneembaar en wordt hier het contact 

 

Tabel 3: Lengte van het linker- en 
rechterheupbeen gemeten van tuber coxae tot 
tuber ischiadicum (in mm) 

   Identificatie Lengte links Lengte rechts 

M05029 39.6 38.2 

M07061 41.3 41.2 

Mi13520 40.1 40.3 

M07120 40.4 40.1 

Mi13732 39.5 39.8 

M08008 41.7 41.8 

M08007 41.0 40.5 

M04042 40.7 40.4 

M08047 36.6 35.9 

M04059 37.6 37.4 

M07102 39.6 39.1 

M07029 39.6 39.6 

M04118 38.8 39.9 

Mi13475 42.9 42.0 

M08028 40.6 40.1 

M08005 / / 

N0412 40.7 39.0 

M04032 40.3 40.5 

M07028 39.9 40.4 

M08046 41.0 41.1 

Avg: 40.1 39.9 

Std. Dev.: 1.38 1.45 
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gemaakt tussen het bekken en de sacrumvleugels (facies sacropelvina). Ter hoogte van de facies glutea 

aan de laterale kant hebben de bilspieren hun origo. Caudaal van de iliumvleugels bevindt zich het 

corpus ossis ilii, dat ter hoogte van het acetabulum vergroeit met het schaambeen en het zitbeen. 

Het os pubis omvat een corpus, ramus cranialis en ramus caudalis, die het foramen obturatum craniaal 

aflijnen. De meest craniale rand wordt gevormd door het pecten ossis pubis, die lateraal uitloopt tot aan 

de eminentia iliopubica. 

Bij juveniele dieren wordt tussen het os ilium, os ischii en os pubis nog een vierde beenderige structuur 

aangetroffen: het os acetabulare. Deze aparte structuur verdwijnt bij de volledige verbening van het 

bekken (Fig. 28). 

Het caudale gedeelte van het beenderig bekken bestaat uit het os ischii of het zitbeen. Deze structuur 

wordt gevormd door het corpus ossis ischii, de ramus ossis ischii en de zwak ontwikkelde tabula ossis 

ischii, die samen het foramen obturatum afbakenen. Beide zitbeenderen vergroeien met de caudale 

takken van de schaambeenderen. Aan de dorsale zijde worden zij gekenmerkt door de aanwezigheid van 

een spina ischiadica. Een duidelijke incisura ischiadica major en minor zijn niet aanwezig. Caudodorsaal 

komt beiderzijds een afgerond tuber ischiadicum voor. Het foramen obturatum heeft een diameter van 9 

tot 11 mm en is rond tot ovaalvormig. De spina ischiadica strekt zich uit dorsaal van het acetabulum (Fig. 

29). 

Het achterbeen articuleert met het bekken ter hoogte van het komvormige acetabulum dat het caput ossis 

femoris omsluit. Het acetabulum wordt afgelijnd door het os ilium (cranioventraal), het os ischii 

(caudolateraal) en het corpus van het os pubis. De centrale fossa acetabuli wordt omgeven door de met 

kraakbeen beklede facies lunata. Ventraal wordt een incisura acetabuli gevormd (Fig. 29). 

 

 

Fig. 28: Beenderig bekken van een juveniel individu (mediaal aanzicht): 1=os pubis; 2=os acetabulare; 3=os ilium; 4=os ischii 
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De gemiddelde lengte (gele dubbele pijl, Fig. 29d) van het linker heupbeen bedraagt 40,1 mm (met een 

standaardafwijking van 1,38) terwijl deze van het rechter heupbeen 39,9 mm telt (met een 

standaardafwijking van 1,44) (Tabel 3).  

 

  

Fig. 29: (a) Ventraal aanzicht van het bekken: 1=L7; 2=ala ossis ilii; 3=pecten ossis pubis; 4=acetabulum; 5=foramen obturatum; 

6=tuber ischiadicum; 7=ramus caudalis ossis pubis; 8=tabula ossis ischii; 9=symphysis pelvina; 10=ramus cranialis ossis pubis; 

11=promontorium; 12=tuber coxae – (b) Dorsaal aanzicht van het bekken: 1=L7; 2=Co1; 3=os ischii; 4=os sacrum; 5=os ilium – 

(c) Lateraal aanzicht van het bekken: 1=tuber coxae; 2=corpus ossis ilii; 3=pecten ossis pubis; 4=os pubis; 5=foramen obturatum; 

6=tabula ossis ischii; 7=tuber ischiadicum; 8=acetabulum; 9=ala ossis ilii – (d) Lateraal aanzicht van het bekken: 1=tuber 

ischiadicum; 2=foramen obturatum; 3=pecten ossis pubis; 4=ala ossis ilii; 5=tuber coxae; 6=fossa acetabuli; 7=facies lunata; 

8=incisura acetabuli – (e) Dorsaal aanzicht van het rechterheupbeen: 1=tuber coxae; 2=tuber sacrale; 3=eminentia iliopubica; 

4=ramus cranialis ossis pubis; 5=pecten ossis pubis; 6=ramus caudalis ossis pubis; 7=tabula ossis ischii; 8=tuber ischiadicum; 

9=corpus ossis ilii; 10=ala ossis ilii 



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

51 
 

2.2.2 Os femoris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 Algemeen 

 

De femur of het dijbeen van het penseelaapje is lang en dun (Fig. 30). Na de tibia en fibula is de femur 

het langste bot in het lichaam. De gemiddelde lengte (gele dubbele pijl, Fig. 30a) van alle opgemeten 

linker dijbeenderen bedraagt 56,8 mm (met een standaarddeviatie van 3,85). Deze van de rechter 

dijbeenderen meet 56,4 mm (met een standaardafwijking van 4,04) (Tabel 4).  

 

 

 

Tabel 4: Lengte van de opgemeten linker en 
rechter ossa femores (in mm) 

   Identificatie Lengte links Lengte rechts 

M05029 59.6 59.3 

M07061 55.7 55.7 

Mi13520 61.1 / 

M07120 57.8 57.1 

Mi13732 57.5 57.2 

M08008 51.9 50.9 

M08007 57.6 57.6 

M04042 60.6 / 

M08047 47.9 46.1 

M04059 58.0 58.1 

M07102 56.3 56.3 

M07029 47.0 47.6 

M04118 58.9 58.9 

Mi13475 61.3 61.4 

M08028 60.4 59.9 

M08005 57.2 56.5 

N0412 54.5 55.3 

M04032 56.7 57.7 

M07028 56.2 58.1 

M08046 57.2 57.7 

M02071 59.5 60.3 

Avg: 56.8 56.4 

Std. Dev.: 3.85 4.04 
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De femur kan ingedeeld worden in verschillende delen: 

- Proximale derde: bestaat uit het caput ossis femoris en de trochanter minor aan de mediale kant 

en de trochanter major met distaal een tuberositas glutea (in 13 aapjes) aan de laterale kant.  

- Middenste derde: omvat het corpus ossis femoris of de schacht van de femur 

- Distale derde: deze wordt distaal onderverdeeld in een laterale en mediale condyl, die 

gescheiden worden door de fossa intercondylaris en craniaal uitlopen in een ondiepe trochlea 

ossis femoris. Caudaal en distaal bevinden zich twee sesamsbeentjes: de ossa sesamoidea m. 

gastrocnemii (Vesaliusbeentjes of fabellae) (Fig. 33 en Fig. 35). 

 

 

2.2.2.2 Proximale derde van het os femoris 

 

Het caput ossis femoris is steeds goed afgelijnd met een mooi afgeronde, bolle vorm en een duidelijke 

fovea capitis femoris. Een duidelijk ontwikkelde hals (collum ossis femoris) maakt de verbinding met de 

schacht van de femur. Het caput sluit aan op het bekken ter hoogte van het acetabulum. 

 

   

Fig. 30: (a) Craniaal aanzicht van de rechterfemur: 1=trochlea ossis femoris; 2=condylus medialis; 3=schacht; 4=trochanter 

minor; 5=collum ossis femoris; 6=caput ossis femoris; 7=trochanter major; 8=tuberositas glutea; 9=condylus lateralis – (b) 

Caudaal aanzicht van de femur: 1=condylus medialis; 2=condylus lateralis; 3=fossa intercondylaris; 4=schacht; 5=foramen 

nutritium; 6=trochanter major; 7=fossa intertrochanterica; 8=femurhoofd; 9=femurhals; 10=trochanter minor; 11=facies 

poplitea – (c) Lateraal aanzicht van de femur: 1=trochlea; 2=caput; 3=trochanter major; 4=tuberositas glutea; 5:tuberositas 

supracondylare laterale; 6=condylus lateralis (met epicondylus lateralis) – (d) Mediaal aanzicht femur: 1=condylus medialis; 

2=facies poplitea; 3=trochanter minor; 4=caput ossis femoris; 5=fovea capitis femoris; 6=collum ossis femoris 
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De trochanter major bestaat uit één duidelijk afgelijnd deel (Fig. 31). Het proximale uiteinde hiervan 

verheft zich in de meerderheid van de individuen tot boven het meest proximale punt van het caput ossis 

femoris, maar dit is geen uitsluitend gegeven. Tussen het caput en de trochanter major wordt een diepe 

en goed ontwikkelde fossa trochanterica aangetroffen die ver naar distaal doorloopt, tot net boven de 

proximale rand van de trochanter minor, die zich ontwikkelt in het proximale derde aan de caudomediale 

zijde van de femur. In het midden van het proximale derde van de femur is aan de caudale kant  ook een 

foramen nutritium aanwezig.  

 

In 13 individuen kon een duidelijk ontwikkelde tuberositas glutea worden waargenomen, wat in primaten 

het equivalent is van de trochanter tertius die wordt aangetroffen bij het paard (Nickel et al., 1986). Deze 

situeert zich distaal van de trochanter major op de laterale zijde van de femur.  

 

2.2.2.3 Middenste derde van het os femoris 

 

Het corpus of de schacht van de femur is slank en fijn. Er is veel variatie tussen de dijbeenderen 

onderling. De femur is in normaal ontwikkelde apen niet steeds even recht. In de meeste individuen is 

een graad van kromming naar caudaal op te merken: de vorm van de femur kan gaan van recht over licht 

tot matig gekromd naar een duidelijke, sterke kromming (Fig. 32) die in de meeste gevallen ook gepaard 

gaat met een kromming van de tibia (Fig. 40) en fibula (Fig. 43), eveneens naar caudaal. 

  

Fig. 31: (a) Craniaal aanzicht proximale derde van de femur: 1=trochanter major; 2=tuberositas glutea; 3=corpus ossis femoris; 

4=trochanter minor; 5=collum ossis femoris; 6=caput ossis femoris – (b) Caudaal aanzicht proximale derde van de femur: 1=caput 

ossis femoris; 2=trochanter minor; 3=foramen nutritium; 4=crista intertrochanterica; 5=fossa trochanterica; 6=trochanter major; 

7=collum ossis femoris 
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In bepaalde gevallen wordt een kromming naar mediaal waargenomen. Waar bij de normale femur de 

proximale en distale uiteinden in het verlengde liggen van elkaar, is dit niet voor elk individu het geval. Zo 

wordt ook een duidelijke deviatie naar mediaal opgemerkt in een aantal dieren. Dit zou kunnen wijzen in 

de richting van valgusvorming (Fig. 33). 

 

 

Fig. 32: (a) Craniaal aanzicht van vier dijbeenderen met verschillende kromming (recht, licht gekromd, matige kromming, sterke 

kromming naar caudaal) – (b) Caudaal aanzicht cfr. (a) – (c) Mediaal aanzicht waarbij de kromming duidelijk waarneembaar is 



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

55 
 

 

 

2.2.2.4 Distale derde van het os femoris 

 

Het distale deel van de femur wordt gekenmerkt door een goed ontwikkelde mediale en laterale condyl 

die van elkaar gescheiden worden door een zeer duidelijke fossa intercondylaris (Fig. 34). Proximaal 

hiervan bevindt zich aan de caudale zijde de facies poplitea, waarvan het oppervlak ruwer is. Distaal zijn 

beide condylen mooi afgerond. De mediale condyl is zwaarder en beter ontwikkeld dan de laterale. Ter 

hoogte van de beide condylen worden zijdelings een epicondylus lateralis respectievelijk medialis 

aangetroffen. De condylen vormen samen met de tibia een belangrijke schakel van de knie: het 

femorotibiaal gewricht. 

De trochlea ossis femoris kent bij het penseelaapje een sterk uitgediepte, sagittale groeve die afgelijnd 

wordt door een mediale en laterale kam. De trochlea articuleert met de patella en vormt zo mee het 

femoropatellair gewricht.  

   

Fig. 33: (a) Vergelijking tussen twee femuren van verschillende individuen in deviatie naar mediaal (valgus) bij craniaal aanzicht – (b) 

Vergelijking tussen twee femuren van verschillende individuen in deviatie naar mediaal (valgus) bij caudaal aanzicht – (c) Vergelijking 

tussen twee femuren van eenzelfde individu bij craniaal aanzicht 
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Aan de caudale zijde van de femur bevinden zich twee sesamsbeentjes in de gastrocnemiusspier: de 

Vesaliusbeentjes of ossa sesamoidea m. gastrocnemii (Fig. 35). Deze zijn rond tot kubusvormig en 

lateraal en mediaal vergelijkbaar in grootte. Beide kunnen een diameter van 1 tot 2 mm hebben. Aan de 

meest distale zijde hebben zij een facies articularis.  

 

  

Fig. 34: (a) Craniaal aanzicht van de trochlea ossis femoris: 1=epicondylus lateralis; 2=condylus lateralis; 3=trochlea ossis femoris; 

4=condylus medialis; 5=corpus ossis femoris – (b) Caudaal aanzicht van de trochlea ossis femoris: 1=epicondylus medialis; 

2=condylus medialis; 3=fossa intercondylaris; 4=condylus lateralis; 5=epicondylus lateralis; 6=fossa supracondylaris; 7=corpus ossis 

femoris 

 

Fig. 35: Close-up van de Vesaliusbeentjes: 

1=condylus lateralis; 2=lateraal sesams-beentje; 

3=mediaal sesamsbeentje; 4=condylus medialis 
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2.2.3 Patella 

 

2.2.3.1 Patella 

 

De patella is een schijfvormig sesamsbeentje met een diameter van ongeveer 5 mm (Fig. 36). De vorm 

van de knieschijf varieert tussen de individuen van rond tot ovoïed. De craniale zijde of facies cranialis is 

convex terwijl de caudale zijde of facies articularis concaaf is en van proximaal naar distaal een subtiele 

sagittale kam draagt.  

De basis en apex van de patella zijn niet makkelijk van elkaar te onderscheiden.  

 

  

  

Fig. 36: (a) Craniale zijde van de patella: 1=apex patellae; 2=facies cranialis; 3=basis patellae – (b) Caudale zijde van de patella: 

legende cfr. (a) 
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2.2.4 Tibia 

 

 

 

De tibia is het langste bot in het skelet van het penseelaapje (Tabel 5 en Fig. 37). Uit de opmetingen blijkt 

dat de gemiddelde lengte (gele dubbele pijl, Fig. 37a) van de linker tibia 59,6 mm bedraagt (met een 

standaarddeviatie van 3,87), vergeleken met 59,5 mm van de rechter tibia (met standaarddeviatie van 

3,26). 

Tabel 5: Lengte van de opgemeten linker en 
rechter tibia (in mm) 

   Identificatie Lengte links Lengte rechts 

M05029 60.5 60.0 

M07061 59.3 58.9 

Mi13520 62.4 / 

M07120 60.4 60.1 

Mi13732 59.7 59.0 

M08008 60.3 60.8 

M08007 62.8 62.9 

M04042 61.7 / 

M08047 49.0 49.6 

M04059 58.2 57.2 

M07102 59.2 59.3 

M07029 49.6 55.7 

M04118 62.0 61.0 

Mi13475 64.3 64.0 

M08028 62.9 63.9 

M08005 61.4 60.5 

N0412 58.0 58.0 

M04032 60.0 58.8 

M07028 62.0 60.5 

M08046 59.8 60.2 

M02071 60.5 61.4 

Avg: 59.6 59.5 

Std. Dev. 3.87 3.26 
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Proximaal en distaal staat de tibia in contact met de fibula. Beide beenderen zijn echter op geen enkele 

plaats benig met elkaar vergroeid in normale volwassen individuen (Fig. 38). 

 

  

Fig. 37: (a) Craniaal aanzicht van de tibia: 1=cochlea tibiae; 2=malleolus medialis; 3=margo cranialis; 4=tuberositas tibiae; 

5=condylus medialis; 6=condylus lateralis – (b) Caudaal aanzicht van de tibia: 1=cochlea; 2=incisura fibularis; 3=corpus tibiae; 

4=condylus lateralis; 5=eminentia intercondylaris; 6=condylus medialis; 7=malleolus medialis – (c) Mediaal aanzicht van de tibia: 

1=malleolus medialis; 2=eminentia intercondylaris; 3=condylus medialis; 4=tuberositas tibiae; 5=margo cranialis – (d) Lateraal 

aanzicht tibia: 1=malleolus medialis; 2=margo cranialis; 3=tuberositas tibiae; 4=condylus lateralis; 5=incisura fibularis 
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Fig. 38: (a) Onderlinge verhouding van tibia en fibula (craniaal): 1=cochlea tibiae; 2=malleolus medialis; 3=corpus tibiae; 

4=tuberositas tibiae; 5=tibiaal plateau; 6=caput fibulae; 7=corpus fibulae; 8=malleolus lateralis – (b) Onderlinge verhouding van 

tibia en fibula (caudaal): 1=cochlea tibiae; 2=malleolus lateralis; 3=caput fibulae; 4=tibiaal plateau; 5:malleolus medialis 



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

61 
 

2.2.4.1 Proximale deel van de tibia 

 

De extremitas proximalis van de tibia bestaat uit een condylus lateralis en een condylus medialis.          

De mediale tibiacondyl heeft een grotere oppervlakte dan de laterale en bevindt zich                  

bovendien meer distaal op het bot. Tussen deze beide bevindt zich caudaal de incisura poplitea. Het 

meest proximale punt van de tibia is de eminentia intercondylaris die proximaal lichtjes uitsteekt boven             

de twee condylen en een tuberculum intercondylare laterale en mediale draagt, waartussen een area 

intercondylaris centralis gelegen is (Fig. 39). 

 

 

  

Fig. 39: (a) Craniaal aanzicht van het proximale derde van de tibia: 1=condylus lateralis; 2=tuberositas tibiae; 3=condylus medialis; 

4=eminentia intercondylaris – (b) Caudaal aanzicht van het proximale derde van de tibia: 1=condylus medialis; 2=condylus lateralis; 

3=tuberculum intercondylare laterale; 4=area intercondylaris centralis; 5=tuberculum intercondylare mediale – (c) Proximale derde van 

de tibia en fibula (craniaal): 1=caput fibulae; 2=corpus fibulae; 3=schacht van de tibia; 4=condylus medialis; 5=tuberculum 

intercondylare mediale; 6=area intercondylaris centralis; 7=tuberculum intercondylare laterale; 8=condylus lateralis – (d) Proximale 

derde van de tibia en fibula (caudaal): 1=incisura poplitea; 2=caput fibulae; 3=eminentia intercondylaris 
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2.2.4.2 Tibiale schacht 

 

Aan de craniale zijde van de tibia vormt zich een duidelijk ontwikkelde tuberositas tibiae net distaal van 

de extremitas proximalis. Deze tuberositas heeft een ruw oppervlak bij normale adulte penseelaapjes en 

loopt uit in de crista tibiae aan de craniolaterale zijde. 

De schacht van de tibia is dun en lang en bevat de margo cranialis, die goed waarneembaar is onder de 

huid aangezien deze niet bedekt wordt door spierweefsel. Er wordt variatie waargenomen binnen de 

onderzochte individuen betreffende de kromming van het scheenbeen naar caudaal. Sommige individuen 

hebben een bijna volledig rechte tibia, terwijl in andere gevallen een milde tot matige kromming wordt 

opgemerkt (Fig. 40). 

 

Zowel caudaal, lateraal als mediaal worden ter hoogte van het proximale derde van de schacht eveneens 

een variabel aantal macroscopisch duidelijk zichtbare foramina nutritia aangetroffen. 

Net distaal van de proximale extremiteit maakt de tibia aan zijn laterale zijde contact met het caput fibulae. 

Verder is er een brede interosseusruimte die reikt tot het distale vijfde van beide beenderen.  

 

   

Fig. 40: (a) Vergelijking tussen verschillende graden van kromming van de tibia (recht, matig en sterk) vanuit craniaal perspectief – 

(b) Vergelijking tussen verschillende graden van kromming van de tibia (recht, matig en sterk) vanuit caudaal perspectief – (c) 

Vergelijking tussen verschillende graden van kromming van de tibia (recht, matig en sterk) vanuit mediaal perspectief 
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2.2.4.3 Distale deel van de tibia 

 

De cochlea is het distale uiteinde van de tibia. Deze vormt samen met de talus en calcaneus het 

tibiotarsale gewricht (Fig. 41).  

 

 

  

Fig. 41: (a) Craniaal aanzicht van het distale derde van de tibia: 1=incisura fibularis; 2=cochlea tibiae; 3=malleolus medialis; 4=corpus 

tibiae – (b) Caudaal aanzicht van het distale derde van de tibia: 1=malleolus medialis; 2=cochlea tibiae; 3=incisura fibularis; 4=corpus 

tibiae – (c) Onderlinge verhouding van tibia en fibula ter hoogte van hun distale derde (craniaal): 1=incisura fibularis; 2=malleolus 

lateralis; 3=cochlea tibiae; 4=malleolus medialis – (d) Onderlinge verhouding van tibia en fibula ter hoogte van het distale derde van 

de schenkel (caudaal): 1=malleolus medialis; 2=cochlea tibiae; 3=malleolus lateralis; 4=incisura fibularis 
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Aan de mediale zijde wordt distaal een malleolus medialis gevormd, dat de meest distale punt van de 

tibia is. De laterale zijde vertoont geen dergelijke structuur, aangezien hier de fibula contact maakt met de 

tibia en het meest distale punt van de fibula (malleolus lateralis) op gelijke hoogte ligt van de malleolus 

medialis. De fibula ligt ingebed in de incisura fibularis van de tibia aan de laterale kant. 

 

2.2.5 Fibula 

 

De fibula ligt aan de laterale zijde van de tibia en is steeds korter dan laatstgenoemde. Het is een zeer 

dunne beenderige structuur waarvan het proximale caput en de distale extremiteit breder zijn dan de 

schacht. Uit de tabel met opmetingen (Tabel 6) wordt eenzelfde gemiddelde lengte (dubbele gele pijl, Fig. 

42a) van 56,9 mm bekomen voor linker en rechter fibula. De standaardafwijkingen bedragen voor links en 

rechts respectievelijk 3,83 en 3,98. 

 

Tabel 6: Resultaten van de lengteopmetingen van 
linker en rechter fibula (in mm) 

   Identificatie Lengte links Lengte rechts 

M05029 58.3 57.5 

M07061 56.8 56.0 

Mi13520 59.6 / 

M07120 58.2 58.1 

Mi13732 56.7 57.2 

M08008 58.5 57.3 

M08007 60.1 60.4 

M04042 58.6 / 

M08047 44.4 43.5 

M04059 56.5 55.7 

M07102 57.2 56.9 

M07029 49.6 52.4 

M04118 58,4 58,3 

Mi13475 61.4 61.6 

M08028 60.3 60.7 

M08005 58.1 59.5 

N0412 55.8 55.5 

M04032 56.9 56.7 

M07028 59.4 58.7 

M08046 55.7 56.8 

M02071 56.1 59.0 

Avg: 56.9 56.9 

Std. Dev. 3.83 3.98 
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Het caput fibulae vormt de breedste, sterkst ontwikkelde extremiteit en bevindt zich aan de laterale en 

distale kant van de extremitas proximalis van de tibia. Het distale uiteinde van de fibula vormt de 

malleolus lateralis die breder is dan de mediale malleolus. Proximaal en distaal staat de fibula in nauw 

contact met de tibia via de facies articularis capitis respectievelijk de facies articularis malleoli. Ter hoogte 

van het corpus fibulae is een brede interosseusruimte aanwezig (Fig. 42). 

 

 

 

  

Fig. 42: (a) Craniale zijde van de fibula: 1=malleolus lateralis; 2=corpus fibulae; 3=caput fibulae – (b) Caudale zijde van de fibula: 

legende cfr. (a) – (c) Mediaal aanzicht van de fibula:  legende cfr. (a) – (d) Lateraal aanzicht van de fibula: legende cfr. (a) 

 

Fig. 43: Verschillende gradaties van kromming ter hoogte van de schacht van de 

fibula in beeld gebracht 
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2.2.6 Tarsus 

 

De tarsus bestaat uit zeven verschillende, niet-vergroeide beenderen die verdeeld zijn over drie rijen (Fig. 

44, Fig. 49 en Fig. 50).  

Proximaal interageert de tarsus met de cochlea tibiae, de mediale malleolus en de laterale malleolus. De 

distale rij maakt contact met de verschillende metatarsaalbeenderen. Dit is het tarsometatarsaalgewricht. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Afzonderlijke beenderige structuren van de tarus: crurale rij (calcaneus en talus), centrale rij (os tarsi centrale of OTC) en 

de metatarsale rij (os tarsale I of OT I, os tarsale II of OT II, os tarsale III of OT III en os tarsale IV of OT IV) 
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2.2.6.1 Proximale of crurale rij 

 

De meest proximale of crurale rij bestaat uit twee beenderen: de talus en de calcaneus. De calcaneus ligt 

lateraal en strekt zich door middel van zijn tuber calcanei proximaal verder uit dan de talus. 

 

2.2.6.1.1 Talus 

 

De talus is het mediaal gelegen bot in de crurale rij en bestaat uit een corpus tali, trochlea tali, collum tali 

en caput tali. Zijn totale lengte bedraagt 7-8 mm (Fig. 45). 

De trochlea tali is een onderdeel van het corpus tali en bezit twee kammen waarmee de talus een 

gewricht vormt met de cochlea tibiae en de fibula. Dit is het talocruraal gewricht. De laterale trochleakam 

is beter ontwikkeld en meer verheven dan zijn mediale equivalent.  

Het corpus tali wordt door een sterk ontwikkelde hals (collum) gescheiden van het caput tali, dat een 

gewricht vormt met het os tarsi centrale (os naviculare), dat de centrale rij van de tarsus uitmaakt.  

 

 

 

 

  

Fig. 45: (a) Dorsaal aanzicht van de rechtertalus: 1=corpuset trochlea tali; 2=collum tali; 3=caput tali – (b) Plantair aanzicht van 

de rechtertalus: 1=corpus tali; 2=collum tali; 3=caput tali; 4=trochlea tali 
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2.2.6.1.2 Calcaneus 

 

De calcaneus bevindt zich lateraal en plantair van de talus en meet in lengte 11 tot 12 mm. Aan de 

mediale zijde van de calcaneus wordt een zeer sterk ontwikkeld sustentaculum tali aangetroffen, dat 

eveneens plantair van de talus gelegen is. Proximaal bezit het hielbeen een tuber calcanei (Fig. 46). 

 

 

 

Fig. 46: (a) Dorsaal beeld van de rechter calcaneus: 1=tuber calcanei; 2=sustentaculum tali – (b) Plantair beeld van de rechter calcaneus: 

1=tuber calcanei – (c) Mediaal beeld van de rechter calcaneus: 1=sustentaculum tali; 2=tuber calcanei 
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2.2.6.2 Centrale rij 

 

Bij C. jacchus draagt slechts één beenderige structuur bij tot de centrale rij. Dit is naar analogie met het 

os carpi centrale ter hoogte van de carpus een os tarsi centrale of ook os naviculare genoemd (Fig. 47). 

Het os tarsi centrale bevindt zich distaal van de talus, aan de mediale zijde van het tarsaalgewricht en is 

gebogen, met een bredere mediale zijde. Proximaal en distaal wordt een duidelijk gewrichtsvlak 

aangetroffen. 

 

 

 

 

 

Fig. 47: Rechter os tarsi centrale of os naviculare (dorsomediaal aanzicht): 1=facies articularis met os tarsale I, II en III; 2=facies articularis 

met talus 
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2.2.6.3 Distale of metatarsale rij 

 

De metatarsale rij bestaat bij het penseelaapje uit vier afzonderlijke beenderen, respectievelijk het os 

tarsale primum of os cuneiforme mediale, os tarsale secundum of os cuneiforme intermedium, os tarsale 

tertium of os cuneiforme laterale en os tarsale quartum of os cuboideum. Het os cuneiforme mediale is 

goed ontwikkeld. De grootte van de overige drie beenderen neemt toe van mediaal naar lateraal (Fig. 48). 

 

 

  

Fig. 48: (a) Rechter os tarsale I (plantair aanzicht): 1=facies articularis met os metatarsale I; 2=facies articularis met OT II; 3=facies 

articularis met OTC – (b) Rechter os tarsale II (dorsaal aanzicht): 1=facies articularis met OTC; 2=facies articularis met OMT II – (c) 

Rechter os tarsale III (dorsaal aanzicht): 1=facies articularis met OTC; 2=facies articularis met OMT III – (d) Rechter os tarsale IV 

(dorsaal aanzicht): 1=facies articularis met tuberositas OMT V; 2=facies articularis met OMT IV (en V); 3=facies articularis met 

calcaneus 
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Fig. 49: (a) Doromediaal aspect van de rechter tarsus: 1=malleolus lateralis; 2=trochlea (corpus) tali; 3=OT IV; 4=OT III; 5=OT II; 

6=OT I; 7= os naviculare; 8=caput tali; 9=collum tali; 10=malleolus medialis – (b) Close-up van de dorsale zijde van de rechter tarsus: 

1=malleolus lateralis; 2=corpus tali; 3=caput tali; 4=calcaneus; 5=OT IV; 6=OT III; 7=OT II; 8=OTC; 9=collum tali; 10=malleolus 

medialis – (c) Plantair aspect van de rechter tarsus: 1=malleolus medialis; 2=OTC; 3=OT I; 4=OMT I; 5=OMT V; 6=OT IV; 

7=calcaneus; 8=malleolus lateralis – (d) Close-up van de plantaire zijde van de rechter tarsus: 1=cochlea tibiae; 2=malleolus medialis; 

3=talus; 4=OTC; 5=OT I; 6=calcaneus; 7=malleolus lateralis 
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Fig. 50: (a) Mediaal aanzicht van de rechter tarsus: 1=OT I; 2=OTC; 3=calcaneus; 4=malleolus medialis; 5=talus; 6=OT III; 7=OT II 

– (b) Lateraal aanzicht van de rechter tarsus: 1=OT IV; 2=talus; 3=calcaneus – (c) Vergelijkend beeld tussen de linker tarsus en  de 

linker carpus (dorsaal aanzicht) 
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2.2.7 Metatarsus 

 

De gemiddelde lengtes van de verschillende metatarsaalbeentjes (OMT I tot V) werden berekend samen 

met hun bijhorende standaarddeviatie (Tabel 8). Deze gemiddelden zijn gebaseerd op de resultaten uit 

Tabel 7. 

Tabel 7: Lengte van de opgemeten metatarsalia (in mm) 

           
Identificatie 

I 
Links 

I 
Rechts 

II 
Links 

II 
Rechts 

III 
Links 

III 
Rechts 

IV 
Links 

IV 
Rechts 

V 
Links 

V 
Rechts 

M05029 11.7 10.9 20.7 21.0 22.4 22.2 22.9 23.1 23.4 23.6 

Mi13520 11.7 / 20.7 / 23.2 / 24.4 / 24.1 / 

M07120 12.2 12.2 21.7 21.7 25.7 26.0 26.2 25.4 25.9 25.5 

Mi13732 12.2 11.3 20.0 20.3 23.1 23.3 24.8 25.0 24.9 25.1 

M08008 12.0 11.2 20.8 21.1 24.4 24.8 26.3 24.9 25.0 24.5 

M08007 12.0 11.9 22.0 21.6 23.5 24.8 25.1 25.3 26.0 25.7 

M04042 11.9 11.2 21.2 21.2 23.8 23.7 24.8 24.7 24.5 24.4 

M08047 11.4 10.7 18.9 18.5 21.2 19.8 22.2 21.9 22.3 22.2 

M04059 10.8 10.6 20.2 19.8 22.3 21.8 24.1 23.1 24.7 24.1 

M07102 13.2 12.8 21.1 21.2 23.4 23.4 24.7 24.8 24.3 24.2 

M07029 11.8 11.2 21.0 20.7 23.1 21.7 24.5 22.5 24.0 23.7 

Mi13475 11.4 11.3 20.4 20.5 24.1 22.5 25.4 22.8 25.0 24.5 

M08028 12.0 12.1 19.7 19.3 22.3 21.6 23.6 23.1 24.0 24.1 

M08005 11.9 11.7 20.6 20.8 22.7 22.2 24.3 23.9 23.3 23.3 

N0412 10.1 10.0 18.6 18.8 20.9 21.2 22.0 22.0 23.0 22.8 

M04032 11.4 11.3 19.8 19.6 22.1 21.8 23.3 23.0 24.0 24.1 

M07028 11.6 12.1 21.1 22.2 23.1 24.8 25.2 25.9 25.1 25.7 

M08046 12.3 11.4 20.3 21.1 22.6 22.3 22.9 23.1 24.9 25.1 

M02071 12.3 / 21.2 21.5 23.1 23.4 24.5 24.5 24.7 24.7 

 

Tabel 8: Gemiddelden en standaarddeviaties van OMT I, II, III, IV en V links en rechts (in mm). 

 OMT Gemiddelde links (standaarddeviatie) Gemiddelde rechts (standaarddeviatie) 

I 11.8 (0.64)  11.4 (0.68) 

II 20.5 (0.87) 20.6 (1.03) 

III 23.0 (1.10) 22.9 (1.56) 

IV 24.3 (1.21) 23.8 (1.24) 

V 24.4 (0.94) 24.3 (0.96) 
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Het os metatarsale primum is duidelijk het kortste van de vijf metatarsalia (Fig. 52). De lengte van de 

metatarsaalbeentjes neemt toe vanaf mediaal naar lateraal, waarbij het os metatarsale quartum het 

verste naar distaal reikt als het skelet van de achtervoet in zijn geheel en intact bekeken wordt. Wanneer 

echter de lengte van de beenderen afzonderlijk werd gemeten, kon worden opgemerkt dat het vijfde en 

meest laterale metatarsaalbeen de langste structuur is. Het proximale uiteinde van dit bot (tuberositas 

ossis metatarsalis V) bevindt zich echter meer proximaal dan deze van de andere metatarsalia.  

De basisstructuur van de ossa metatarsalia is onderling sterk vergelijkbaar. Ze worden gekenmerkt door 

een duidelijk ten opzichte van de diafyse verbrede proximale extremiteit of basis. Op die manier 

interageren zij met de distale rij van de tarsus ter vorming van het tarsometatarsaal gewricht. Een lange 

en goed ontwikkelde schacht (corpus) zorgt voor de verbinding tussen de proximale en distale extremiteit 

(caput). De metatarsalia zijn significant langer dan de metacarpalia (Fig. 53). Plantair ter hoogte van het 

metatarsophalangeaal gewricht worden bij elk os metatarsale twee ellipsvormige sesamsbeentjes 

aangetroffen, de ossa sesamoidea metatarsalia. Het axiale sesamsbeentje is telkens opmerkelijk groter 

dan het abaxiale (Fig. 51).  

 

 

Fig. 51: De ellipsvormige ossa sesamoidea metatarsalia: 1=axiale sesamsbeentje; 2=abaxiale sesamsbeentje 
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Bij het penseelaapje vormt elk metatarsaalbeentje een gewricht met een specifiek tarsaalbeen. Het os 

metatarsale primum situeert zich tegenover het os cuneiforme mediale aan de mediale zijde van de 

ondervoet. Het os cuneiforme intermedium vormt een gewricht met het os metatarsale secundum, terwijl 

het os cuneiforme laterale en os cuboideum interageren met respectievelijk het derde en vierde 

metatarsaalbeen. Op deze manier vormt de proximale extremiteit van elk metatarsaalbeen een gewricht 

met de distale extremiteit van één tarsaalbeentje, uitgezonderd het meest laterale os metatarsale (OMT V)  

dat alleen zijdelings contact maakt met het os cuboideum. 

 

 

Fig. 52: (a) Dorsale zijde van de linker metatarsus: 1=caput OMT I; 2=caput OMT II; 3=caput OMT III; 4=caput OMT IV; 5=caput OMT 

V; 6=tuberositas OMT V; 7=OT IV; 8=OT III; 9=OT II; 10=OT I; 11=basis OMT I; 12=corpus OMT I – (b) Plantaire zijde van de  linker 

metatarsus: 1=caput OMT V; 2=caput OMT IV; 3=caput OMT III; 4=caput OMT II; 5=caput OMT I; 6=basis OMT I; 7=OT I; 8=OT II; 

9=OT III; 10=OT IV; 11=tuberositas OMT V; 12=corpus OMT V 
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2.2.8 Ossa digitorum pedis 

 

 

 

Fig. 54: De rechter achtervoet vergeleken met de rechter voorvoet (dorsaal aanzicht) 

Fig. 53: Vergelijkend beeld van de linker metatarsus en  de 

linker metacarpus (dorsaal aanzicht) 
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2.2.8.1 Phalanx proximalis 

 

De proximale phalanx of het basiskootje is de langste van de aanwezige teenkootjes. Ter hoogte van de 

derde en vierde teen bedraagt de lengte tussen 10 en 11 mm. De proximale phalanx van de tweede en 

vijfde teen is korter (van 9 tot 10 mm), maar de kortste is deze van de hallux (5-6 mm) (Fig. 55). Het 

proximale teenkootje is bovendien in alle digiti van de achtervoet aanwezig, ook in de mediale teen (Fig. 

54). 

 

De basis van de phalanx proximalis is breder dan de schacht of corpus en vormt een gewricht met het 

respectievelijke os metatarsale door middel van de fovea articularis. Een lichte kromming naar caudaal 

wordt waargenomen. De distale extremiteit is het caput phalangis proximalis en wordt gekenmerkt door 

een beperkte verbreding en de aanwezigheid van een duidelijke trochlea met twee afzonderlijke kammen 

(een laterale en een mediale), waardoor het een soepel beweegbaar gewricht kan vormen met de distaal 

gelegen phalanx media (articulatio interphalangea proximalis). 

 

 

 

 

Fig. 55: Proximale phalanx (dorsaal): 1=caput phalangis proximalis; 2=basis phalangis proximalis 
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2.2.8.2 Phalanx media 

 

De phalanx media of het middenkootje bevindt zich distaal van het basiskootje en proximaal van de 

distale phalanx. De morfologische structuur ervan komt overeen met deze van de phalanx proximalis, 

maar het kroonbeen is opmerkelijk korter dan het basiskootje: tussen 7 en 8 mm bij de derde en vierde 

teen; ter hoogte van de tweede en vijfde teen bedraagt de lengte 5,5 tot 7 mm (Fig. 56). 

 

De basis van het middenkootje is breder dan de schacht, die korter er meer gedrongen is dan deze van 

de proximale phalanx. Distaal bevindt zich eveneens een goed ontwikkelde trochlea met een laterale en 

mediale kam, ter vorming van het distale teengewricht (articulatio interphalangea distalis). Ter hoogte van 

de hallux wordt geen phalanx media aangetroffen. Plantair in het distale teengewricht wordt een klein, 

langwerpig en dwars georiënteerd sesamsbeentje aangetroffen (Fig. 57). 

 

 

Fig. 56: Phalanx media (dorsaal): 1=caput van het middenkootje; 2=basis van het middenkootje 

Fig. 57: Os sesamoideum distale 
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2.2.8.3 Phalanx distalis 

 

Zoals reeds hoger vermeld, verschilt de morfologie van de distale phalanx of os unguiculare naargelang 

de cheiridia waar deze aangetroffen worden. Bij het penseelaapje wordt aan de mediale teen een 

nagelbeen (3-3,5 mm lang) met ungula waargenomen, terwijl de overige tenen een klauwbeentje (5-6 mm 

lang, dubbele gele pijl op Fig. 59a) met tegula hebben als meest distale beenderige structuur (Fig. 58). 

 

 

Fig. 58: Vergelijkend beeld tussen de distale phalangen ter hoogte van het voorbeen en het achterbeen: de hallux bezit een 

nagelbeen (os ungulare, bekleed met een platte nagel of ungula), terwijl de andere tenen en vingers aan het apicale uiteinde een 

scherp klauwbeen (os unguiculare, bedekt met een klauw of tegula) hebben. De morfologie van het os unguiculare verschilt bij de 

pollex in vergelijking met de andere cheiridia 
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2.2.8.3.1 Klauwbeen 

 

Bij C. jacchus bezit het tweede tot en met het vijfde klauwbeentje een goed ontwikkelde, scherpe tegula 

of klauw. De klauwbeenderen (ossa unguicularia) hebben eenzelfde basisstructuur en worden bijgevolg 

opgebouwd uit een duidelijke basis met een facies articularis, die de meest proximale extremiteit van het 

botje uitmaakt, en een corpus met een convexe margo dorsalis en concave facies solearis die uitlopen in 

een scherpe punt (apex). De klauwbeenderen kennen een kromming naar plantair. Ter hoogte van de 

basis phalangis distalis wordt dorsaal een processus extensorius waargenomen. Het tuberculum 

flexorium dat zich ventraal aan de klauw bevindt, is veel duidelijker ontwikkeld (Fig. 59). 

 

  

Fig. 59: (a) Lateraal beeld van het klauwbeen (os unguiculare) van de tweede teen – (b) Close up van het klauwbeen van de tweede 

teen: 1=incisura unguicularis; 2=tuberculum flexorium; 3=facies articularis; 4=processus extensorius – (c) Dorsaal aanzicht van het 

klauwbeen: 1=apex van het klauwbeen; 2=basis van het klauwbeen 
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De klauwbeenderen zijn bilateraal afgeplat en hebben een gebogen margo dorsalis die distaal een diepe 

incisura unguicularis vertoont. Beiderzijds wordt een crista unguicularis onderkend, die distaal overgaat in 

de incisura unguicularis. Aan het gewrichtsvlak worden een foramen soleare axiale en abaxiale 

aangetroffen. Met behulp van scanning elektronenmicroscopie kunnen deze structuren adequaat in beeld 

gebracht worden (Fig. 60). 

 
 



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

82 
 

 

 

 

2.2.8.3.2 Nagelbeen 

 

Het nagelbeen of os ungulare is dorsoventraal afgeplat, dit in grote tegenstelling tot de bilateraal 

afgeplatte klauwbeenderen. Bovendien bestaat deze distale phalanx uit een sterk verbrede basis 

phalangis distalis met een facies articularis, die het meest proximale onderdeel van de phalanx vormt. 

 

  

Fig. 60: (a) Lateraal elektronenmicroscopisch beeld van het klauwbeen: 1=incisura unguicularis; 2=apex van het klauwbeen; 3=facies 

solearis; 4=crista unguicularis; 5=tuberculum flexorium; 6=facies articularis; 7=processus extensorius; 8=facies parietalis; 8=margo 

dorsalis– (b) Lateraal en proximaal aanzicht van het klauwbeen: 1=apex van het klauwbeen; 2=facies solearis; 3=tuberculum 

flexorium; 4=foramen soleare; 5=processus extensorius; 6=margo dorsalis; 7=incisura unguicularis; 8=margo dorsalis – (c) Plantair en 

lateraal beeld van het klauwbeen na 80° tilt: 1=apex van het klauwbeen; 2=facies solearis; 3=tuberculum flexorium; 4=basis van het 

klauwbeen; 5=processus extensorius; 6=margo dorsalis – (d) Dorsaal en proximaal aanzicht van het klauwbeen na 80° tilt: 1=facies 

articularis; 2=processus extensorius; 3=margo dorsalis; 4=incisura unguicularis; 5=apexvan het klauwbeen; 6=facies solearis; 

7=tuberculum flexorium; 8=margo dorsalis – (e) Proximaal aanzicht van het klauwbeen na 80° tilt: 1=tuberculum flexorium; 2=foramen 

soleare abaxiale; 3=foramen soleare axiale; 4=facies articularis; 5=processus extensorius – (f) Plantair beeld van het klauwbeen na 

80° tilt: 1=apex van het klauwbeen; 2=facies solearis; 3=tuberculum flexorium  
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Distaal hiervan wordt het nagelbeen smaller ter vorming van de schacht of het corpus phalangis distalis 

dat afgeplat is en een vlakke facies dorsalis en facies plantaris heeft (Fig. 61). 

 

De apicale tuft of tuberositas phalangis distalis is het meest distale uiteinde van het nagelbeen en tevens 

het gedeelte dat de platte nagel of ungula draagt. In tegenstelling tot de klauwbeenderen, die in een 

scherpe klauw eindigen, is de vrije rand van de apicale tuft dorsaal licht convex en plantair sterk verdikt 

en afgerond (Fig. 62 en Fig. 63).  

 

  

Fig. 61: (a) Dorsaal aanzicht van het nagelbeen van de hallux: 1=tuberositas phalangis distalis; 2=corpus phalangis distalis; 3=basis 

phalangis distalis – (b) Plantair beeld van het nagelbeen van de hallux: 1=basis phalangis distalis; 2=tuberositas phalangis distalis; 3=corpus 

phalangis distalis 
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Fig. 62: (a) Scanning elektronenmicroscopisch beeld van het dorsaal aanzicht van het nagelbeen van de hallux: 1=tuberositas 

phalangis distalis; 2=corpus phalangis distalis; 3=basis phalangis distalis – (b)  Dorsolateraal beeld van het nagelbeen van de hallux 

met 60° tilt: 1=tuberositas phalangis distalis; 2=corpus phalangis distalis; 3=facies articularis (thv basis phalangis distalis) – (c) Dorsaal 

en laterodistaal aanzicht van het nagelbeen van de hallux met 60° tilt : 1=basis phalangis distalis; 2=corpus phalangis distalis; 

3=tuberositas phalangis distalis – (d) Dorsaal aanzicht van het nagelbeen van de hallux: 1=tuberositas phalangis distalis; 2=basis 

phalangis distalis; 3=corpus phalangis distalis 
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Fig. 63: (a) Scanning elektronenmicroscopisch beeld van de plantaire zijde van het nagelbeen: 1=tuberositas phalangis distalis; 

2=corpus phalangis distalis; 3=basis phalangis distalis – (b) Apicaal beeld van het nagelbeen na 45° tilt: 1=corpus phalangis distalis; 

2=tuberositas phalangis distalis; 3=basisphalangis distalis – (c) Lateraal aanzicht van het nagelbeen (plantaire zijde naar boven 

gericht op de foto) na 45° tilt: 1=tuberositas phalangis distalis; 2=corpus phalangis distalis; 3=basisphalangis distalis – (d) Lateraal 

en proximaal aanzicht van de plantaire zijde van het nagelbeen na 45° tilt: 1=tuberositas phalangis distalis; 2=corpus phalangis 

distalis; 3=facies articularis (thv de basis phalangis distalis) – (e) Nagelbeen vanuit apicaal perspectief na 55° tilt: 1=corpus phalangis 

distalis; 2=tuberositas phalangis distalis; 3=basis phalangis distalis 
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DISCUSSIE 

 

Tijdens het uitvoeren van deze studie werd al snel duidelijk dat er geen eenduidig standaardmodel kan 

worden opgesteld met betrekking tot de anatomie van C. jacchus. Variaties worden binnen de normale 

adulte individuen waargenomen in de anatomie van zowel de wervelkolom als het achterbeenskelet. 

 

1. Wervelkolom 

 

1.1 Cervicale wervels 

 

Het penseelaapje beschikt over zeven halswervels, net zoals de meeste zoogdieren. Uitzonderingen 

hierop zijn de zeekoe en de luiaard die respectievelijk zes en acht of negen cervicaalwervels hebben 

(Nickel et al., 1986). De hogere primaten en de mens hebben echter steeds zeven halswervels (Swindler 

en Wood, 1973). 

De atlas is eenvoudig te onderscheiden van de andere halswervels door zijn specifieke anatomie: er is 

geen duidelijk wervellichaam en twee sterk ontwikkelde dwarsuitsteeksels (alae atlantis). Zijn vorm laat 

het dier toe om het hoofd tesamen met de eerste halswervel vlot te draaien. De atlasvleugels zijn 

noodzakelijk om het hoofd goed te kunnen verankeren aan de wervelkolom met behulp van de spieren 

die instaan voor de beweeglijkheid van het hoofd. In tegenstelling tot bij de mens (Swindler en Wood, 

1973) worden bij het penseelaapje zowel een foramen alare als foramen vertebrale laterale aangetroffen. 

Het foramen alare ontstaat ventraal van de atlasvleugel, ter hoogte van de fossa atlantis. Het foramen 

vertebrale laterale mondt dorsocraniaal uit in het foramen vertebrale. Het foramen alare en foramen 

vertebrale laterale komen samen craniodorsaal uit op de arcus dorsalis van de atlas. 

De tweede halswervel of axis is een zeer belangrijke schakel in de ketting om het hoofd te laten bewegen. 

De dens axis is de beenderige adaptatie waar de atlas op aansluit en zorgt zo voor het roterend 

vermogen van het hoofd. De dens axis, de kamvormige processus spinosus dorsaal op de wervelboog en 

de caudoventrale uitloper van het wervellichaam zijn drie kenmerkende eigenschappen waardoor de 

tweede halswervel eenvoudig te onderscheiden is van de andere wervels. In alle gedomesticeerde 

diersoorten is de axis de langste halswervel, behalve bij het varken en de mens (Nickel et al., 1986). In C. 

jacchus is de totale lengte van de wervel niet zo uitgesproken, waardoor deze eerder gelijkt op deze in 

het humane skelet.  
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De laatste vijf halswervels vertonen veel anatomische overeenkomsten. De lengte van de wervellichamen 

neemt af van craniaal naar caudaal en van het spinaaluitsteeksel neemt deze toe van C3 tot C6. Bij de 

laatste twee halswervels zijn deze uitsteeksels vergelijkbaar in lengte. Een duidelijk foramen 

transversarium wordt bij alle cervicale wervels waargenomen behalve bij de laatste (C7) die de overgang 

vormt naar de rugwervels. De processus transversi van de derde tot zesde halswervel worden 

gekenmerkt door een opsplitsing in een tuberculum dorsale en ventrale. Net zoals bij de axis, puilt het 

wervellichaam van C3 tot C5 ver naar caudaal uit. Deze uitloper is het best ontwikkeld bij C3 (ongeveer 3 

mm) en het minst bij C5 (ongeveer 1 mm). Een specifieke eigenschap van de zesde halswervel is de 

aanwezigheid van een sterk ontwikkelde lamina ventralis, die de overgang van hals- naar rugwervels 

aankondigt. 

De Terminologia Anatomica (1998) vermelden dat de zevende halswervel in de humane anatomie 

aangeduid wordt als vertebra prominens, omwille van de verschillen in morfologie met de voorgaande 

halswervels en de langere processus spinosus. In de diergeneeskundige nomenclatuur wordt deze 

terminologie niet gehanteerd. Voor het penseelaapje geldt dat C7 anatomisch gezien meer gelijkenissen 

vertoont met de thoracale wervels dan met de cervicale en dus een overgangswervel is. Het uitgesproken 

verschil in lengte van het spinaaluitsteeksel wordt echter niet waargenomen. De lengte van het 

spinaaluitsteeksel van C6 en C7 benadert elkaar. In sommige aapjes reikt dit uitsteeksel bij C6 net iets 

hoger dan bij C7, maar het omgekeerde wordt ook gezien. 

 

1.2 Thoracaal skelet 

 

De overgang van cervicale naar thoracale wervels is duidelijk door een aantal aanknopingspunten. Zo 

staat de processus spinosus van een cervicale wervel loodrecht naar dorsaal georiënteerd, terwijl deze 

bij een thoracale wervel naar dorsocaudaal wijst. Dit is discreet te zien bij de eerste drie thoracaalwervels, 

maar is zeer uitgesproken ter hoogte van T4 tot T8. De thoracale wervels corresponderen allen met een 

ribbenpaar, in tegenstelling tot de halswervels (uitgezonderd C7, die bilateraal contact maakt met de 

eerste rib).  

Bij de lagere vertebraten komen ribben voor over de gehele wervelkolom (Nickel et al., 1986). Bij de 

zoogdieren staan enkel de ruggenwervels in contact met ribben. Ter hoogte van de lumbaalstreek zijn de 

processus transversi zo sterk ontwikkeld dat deze de processus costales genoemd worden en dus de 

ribben vervangen. 

Bij het penseelaapje worden 12 of 13 ruggenwervels aangetroffen. Dit is vergelijkbaar met het aantal in 

het menselijke lichaam (12 wervels) enerzijds en bij de carnivoren en herkauwers (13 wervels) anderzijds. 
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Een andere gelijkenis met de humane thoracale regio betreft de progressieve toename van de lengte van 

de wervellichamen: bij de mens zijn de craniale ruggenwervels korter dan de caudale en wordt er een 

graduele toename in lengte van craniaal naar caudaal waargenomen (Swindler en Wood, 1973; Nickel et 

al., 1986). Bij de penseelaapjes wordt dergelijke lengtetoename eveneens opgemerkt.  

Vergelijkbaar met de processus accessorius die aanwezig is bij carnivoren (Nickel et al., 1986), worden 

deze ook vanaf T9 gezien bij het penseelaapje. Deze processus accessorii persisteren ter hoogte van de 

lendenwervels en worden in de helft van hun lengte ventraal uitgehold, waardoor een duidelijk verschil 

ontstaat in de breedte van het craniale en caudale deel. 

Via de sleutelbeenderen wordt de verbinding gemaakt tussen het voorbeenskelet en dat van de thorax, 

door middel van de aanhechting aan het sternum. Het corpus sterni bestaat bij carnivoren uit zes 

beenderen, bij herkauwers en paarden uit vijf en bij de mens en het varken uit vier sternebrae. Bij de 

gedomesticeerde zoogdieren zoals de hond of de herkauwers is het manubrium sterni niet goed 

ontwikkeld, aangezien bij deze dieren ook geen sprake is van de aanwezigheid van een clavicula (Nickel 

et al., 1986). Het aantal sternebrae waaruit het sternum van het penseelaapje bestaat, is onderhevig aan 

variaties. Zo werden er individuen aangetroffen met een volledig ontwikkeld sternum met zeven 

sternebrae, terwijl in één geval slechts vijf beenderen werden aangetroffen. Aangezien echter niet van elk 

individu in deze studie het sternum beschikbaar was, kunnen hieruit niet genoeg conclusies getrokken 

worden. Bij de gedomesticeerde huisdieren (uitgezonderd de herkauwers) is het sternum hoger dan dat 

het breed is (Nickel et al., 1986). Bij de mens en het penseelaapje is dit echter niet het geval: het sternum 

bij deze soorten is dorsoventraal afgeplat (Swindler en Wood, 1973). 

 

1.3 Lumbale wervels 

 

De wervels in de lumbale regio zijn makkelijk te onderscheiden van de rugwervels aan de hand van hun 

morfologie. Lumbaalwervels hebben een langer wervellichaam, waardoor de lengte van de lumbale 

vergelijkbaar is met deze van de thoracale regio. Het aantal lendenwervels komt overeen met deze bij de 

gedomesticeerde dieren (zes of zeven). De mens beschikt over slechts vijf lumbale vetertebrae (Swindler 

en Wood, 1973; Nickel et al., 1986). De processus transversi (processus costales) van de lendenwervels 

staan meer ventraal ingeplant op het wervellichaam in vergelijking met de thoracaalwervels. Bovendien 

zijn deze zeer goed ontwikkeld en breed. Ze zijn naar craniaal gericht, maar ter hoogte van L1 worden 

variaties opgemerkt. Bij vijf penseelaapjes wezen de transversaaluitsteeksels duidelijk in caudale richting. 

Deze bevinding was niet gerelateerd met het geslacht of een variërend aantal lumbaalwervels. De 

gewrichtsuitsteeksels zijn zeer sterk ontwikkeld om laterale flexie van de rug te voorkomen. Hierdoor is de 

lendenregio zeer rigide en zijn de spatia interarcualia onderling nauwer (Nickel et al., 1986).  
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1.4 Os sacrum 

 

De lumbosacrale overgang vertoont eveneens opmerkelijke variaties. In twee individuen werd een 

gedeeltelijk gefusioneerde overgangswervel gevonden waarbij de dwarsuitsteeksels vergroeid zijn met de 

sacrumvleugels. Het sacrum bestaat uit drie gefusioneerde wervels, waarbinnen de graad van fusie 

verschilt. Bij carnivoren wordt het os sacrum net als bij het penseelaapje gevormd door drie wervels en 

heeft dit een rechthoekige vorm (Nickel et al., 1986). Het promontorium bevindt zich ventraal en is net als 

bij de mens en andere primaten meer uitgesproken bij het penseelaapje dan bij de huisdieren (Swindler 

en Wood, 1973). 

 

1.5 Staartwervels 

 

De lengte van de staart van C. jacchus is afhankelijk van het aantal wervels waaruit deze bestaat. Hierbij 

moet echter vermeld worden dat niet alle beschikbare skeletten compleet waren en de caudale 

staartwervels dergelijke kleine afmetingen hebben, dat deze zeer makkelijk verloren raken tijdens de 

maceratie. De staarten die met zekerheid volledig waren, bestonden uit 24 tot 28 wervels. Dit maakt dat 

de staart van het penseelaapje bestaat uit een groter aantal wervels dan deze van de gedomesticeerde 

diersoorten (20 tot 23 bij carnivoren en varken) (Nickel et al., 1986). De lengte van de staartwervels 

neemt toe vanaf Co4 tot Co10 waarna deze weer afneemt. Het wervelkanaal reikt tot de derde of vierde 

staartwervel.  

Net zoals bij de carnivoren en het rund (Nickel et al., 1986) worden bij C. jacchus ook processus hemales 

aangetroffen. Bij het penseelaapje komen zowel processus hemales voor als arcus hemales. De 

hemaalbogen komen voor tot de zesde staartwervel, waarna vanaf Co7 enkel nog de hemaaluitsteeksels 

persisteren. De eerste twee hemaalbogen hechten vast op de tussenwervelschijven van respectievelijk 

Co1-Co2 en Co2-Co3. Ze zijn niet benig vergroeid met de wervels aangezien deze ook geen processus 

hemales hebben. Hierdoor blijven ze moeilijker bewaard in de geprepareerde skeletten. De derde tot 

vijfde hemaalbogen hechten vast ter hoogte van de craniale extremiteit van de wervel en vormen de 

verbinding tuseen de beide hemaaluitsteeksels. Op Co7 en meer caudaalwaarts komen geen 

hemaalbogen meer voor maar tot Co13 of Co14 worden de hemaaluitsteeksels ventraal nog wel duidelijk 

waargenomen. 
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2. Achterbeenskelet 

 

In vergelijking met de beenderen van het voorbeen blijkt dat de beenderen van het achterbeenskelet 

langer zijn. Dit is vooral goed waarneembaar voor het os femoris in vergelijking met de humerus, de tibia 

en fibula ten opzichte van radius en ulna en de metatarsaalbeenderen tegenover de 

metacarpaalbeenderen. Dit kan verklaard worden door het gegeven dat het penseelaapje een 

boomklimmer is en de achterbenen dienen bij te dragen tot zowel de voortbeweging als de steun voor het 

behouden van een goede houding tijdens het klimmen (Kimura, 2003). 

 

2.1 Beenderig bekken 

 

Volgens onderzoek van Hershkovitz (1977) bezit het os ischii geen sterk ontwikkeld tuber ischiadicum, 

wat ervoor zorgt dat het bekken van het penseelaapje wordt beschouwd als een van de meest 

gegeneraliseerde en met de minste diersoortspecifieke kenmerken van alle primatenspecies. Bij het 

uitvoeren van dit eigenste onderzoek blijkt echter dat er wel een duidelijk tuber ischiadicum 

waarneembaar is.  

Wanneer het bekken van C. jacchus vergeleken wordt met dat van de meest courante huisdieren, wordt 

opgemerkt dat deze het meeste gelijkenissen vertoont met het bekken van carnivoren zoals hond en kat. 

Het ilium bij beide soorten is zeer gelijkend. De vorm van tuber sacrale en ala ossis ilii vertoont zeer veel 

overeenkomsten tussen het penseelaapje en de kat. Het os ischii van C. jacchus is echter sterker 

ontwikkeld dan deze bij carnivoren. De publicatie van Casteleyn et al. (2012) maakte al melding van de 

aanwezigheid van een groot foramen obturatum. In dit onderzoeksverslag werd de aanwezigheid van een 

foramen obturatum met een beduidend grote diameter bevestigd, wat een opmerkelijke waarneming is 

aangezien de relatief rudimentaire ontwikkeling van het os ischii.   

Een onduidelijkheid in de literatuur betreft het verschil in diameter van het bekken tussen vrouwelijke en 

mannelijke dieren. Hershkovitz (1977) beschreef een grotere diameter van het vrouwelijke bekken, 

gerelateerd aan de voortplanting. Het bekken zou bij de vrouwtjes groter zijn om ervoor te zorgen dat de 

bevalling optimaal en onder goede omstandigheden kan plaatsvinden en de nakomelingen vlot kunnen 

uitgedreven worden tijdens de partus. Hershkovitz (1977) baseerde deze theorie op eerder onderzoek 

van Wettstein (1963). Recenter onderzoek van Kohn et al. (1997) ontkrachtte deze denkwijze echter. Er 

werd geen duidelijk dimorfisme aangetroffen in de diameter van het bekken of de lengte van de lange 

beenderen. De studie van Casteleyn et al. (2012) schaarde zich achter de resultaten van Kohn et al. 



Anatomie van de wervelkolom en het achterbeenskelet van het penseelaapje (Callithrix jacchus) 

91 
 

(1997) Voor zijn publicatie werd gebruikgemaakt van de resultaten bekomen door het opmeten van tien 

aapjes, meerbepaald zeven vrouwelijke en drie mannelijke dieren. Eveneens werden hierbij geen 

aanwijzingen van seksueel dimorfisme aangetroffen. Ook in het hier beschreven onderzoek kon geen 

duidelijk verschil aangetoond worden tussen de bekkenopening in mannelijke en vrouwelijke dieren, maar 

aangezien in deze studie slechts van een beperkt aantal dieren het geslacht bekend was en in de meeste 

gevallen de verbinding tussen de heupbeenderen onderling en tussen het sacrum en de heupbeenderen 

niet bewaard is gebleven na maceratie, kan op deze vraag geen eenduidig antwoord geformuleerd 

worden.  

Hoewel dit onderzoek handelt over het skelet van het normale, adulte penseelaapje, werd eveneens een 

interessant kenmerk opgemerkt in een juveniel exemplaar: net als bij de carnivoren (Nickel et al., 1986) 

komt een extra beenderige structuur voor in het bekken vooraleer de verbening volledig voltrokken is: 

namelijk een os acetabulare. Dit wordt aangetroffen ter hoogte van het acetabulum en is gelegen tussen 

het os ilium, os pubis en os ischii. Ook bij het veulen kan dergelijke structuur teruggevonden worden 

(Nickel et al., 1986). 

 

2.2 Os femoris 

 

Een belangrijk punt van discussie in de beschikbare literatuur van de anatomie van het skelet is de aan- 

of afwezigheid van een trochanter tertius ter hoogte van het os femoris. Uit onderzoek van Hershkovitz 

(1977) bleek dat een duidelijk ontwikkelde trochanter tertius slechts werd aangetroffen bij één individu 

van elf onderzochte dieren, terwijl bij twee andere exemplaren een aanzet hiertoe werd beschreven. Bij 

acht andere beschikbare aapjes werd echter geen dergelijke trochanter gevonden. Hershkovitz (1977) is 

echter de enige auteur die gewag maakt van de eventuele aanwezigheid van een trochanter tertius. Uit 

later onderzoek van Casteleyn et al. (2012) bleek dat bij geen enkele van de tien door hem onderzochte 

apen een trochanter tertius kon aangetroffen worden. In de hier beschreven studie werd speciaal de 

aandacht gevestigd op het voorkomen ervan. Daarbij is gebleken dat bij geen enkele van de 21 

beschikbare skeletten een duidelijk ontwikkelde trochanter tertius kon waargenomen worden. Echter in 13 

individuen kon wel een vergelijkbare structuur, in de vorm van een tuberositas glutea, worden 

aangetroffen. Deze bevond zich ter hoogte van het proximale derde van de femur en aan de laterale zijde, 

distaal van de trochanter major. De tuberositas glutea is een specifiek kenmerk voor de mens en hogere 

primaten (Swindler en Wood, 1973; Nickel et al., 1986). 

Bij de kat en de mens reikt de trochanter major niet verder dan de meest proximale punt van het caput 

ossis femoris (Nickel et al., 1986). Bij de hond zijn beide hoogtes gelijk en bij herkauwers strekt de 

trochanter major zich uit boven de femurkop, wat eveneens het geval is voor C. jacchus. 
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2.3 Patella 

 

Over de patella zijn voorgaand geen gegevens beschreven. Enkel de ovoïede vorm ervan werd vermeld 

(Casteleyn et al., 2012). De afrondingen van de knieschijf zijn proximaal en distaal zeer op elkaar 

gelijkend, waardoor een duidelijk onderscheid tussen beide extremiteiten moeilijker is dan bij andere 

diersoorten waar wel een goed ontwikkelde apex en basis worden waargenomen. 

 

2.4 Tibia 

 

Het proximale uiteinde van de tibia vormt, zoals hierboven reeds beschreven, samen met enerzijds de 

distale condylen van de femur en anderzijds de patella het benige gedeelte van het kniegewricht. Deze 

structuren staan in verbinding met elkaar door onder andere pezen, ligamenten, gekruiste banden en 

menisci om zo het kniegewricht zijn beweeglijkheid te geven. Doordat de tibia een onderdeel vormt van 

de knie is het proximale uiteinde ervan voorzien van sterk ontwikkelde gewrichtsvlakken die interageren 

met de condylen van de femur. Tussen de gewrichtsvlakken en de condylen bevinden zich de menisci: 

elk kniegewricht bezit een laterale en mediale meniscus die functioneert als schokdemper tijdens de 

voortbeweging (Nickel et al., 1986). 

 

2.5 Fibula 

 

De fibula is op geen enkele plaats benig vergroeid met de tibia, net zoals bij de gedomesticeerde 

carnivoren, de mens en het varken (Nickel et al., 1986). Bij het paard, het rund en de kleine herkauwers 

zijn beide beenderen niet meer van elkaar te scheiden.  
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2.6 Tarsus 

 

De tarsus is een complex gewricht en bestaat uit verschillende beenderen en niveaus. Het penseelaapje 

beschikt net als de carnivoren, het varken en de mens over zeven afzonderlijke tarsaalbeenderen, dit in 

tegenstelling tot het paard (zes tarsalia) en het rund (vijf tarsalia met een os centroquartale) (Nickel et al., 

1986). De talus is een zeer belangrijke schakel in de beweging van de ondervoet en dus in de algemene 

voortbeweging van het penseelaapje (Hébert et al., 2012). Het katrolbeen bestaat uit drie duidelijke delen: 

een corpus en caput tali en zeer uitgesproken collum tali. Bij carnivoren, primaten en de mens wordt 

dergelijk ontwikkeld collum eveneens beschreven (Nickel et al., 1986). Lateraal hiervan wordt de 

calcaneus aangetroffen, met een duidelijk tuber calcanei waarop de tendo calcaneus communis aanhecht, 

een zeer belangrijke structuur zowel voor de voortbeweging als voor de houding van het achterbeen. Aan 

de voorzijde vormt de calcaneus een gewricht met de talus: het subtalair gewricht of articulatio 

talocalcanea. 

 

2.7 Metatarsus 

 

Bij het penseelaapje worden, net als bij onder andere carnivoren en mensen, vijf metatarsalia 

aangetroffen. Dit zijn lange beenderen. De vorm en structuur van de ossa metatarsalia lijken sterk op 

deze van de ossa metacarpalia van het voorbeen. Een groot verschil tussen metacarpus en metatarsus 

situeert zich echter in de lengte van de beenderen: metatarsalia zijn langer en in vergelijking fijner dan 

metacarpalia. 

 

2.8 Ossa digitorum pedis 

 

Aan elke teen van de achtervoet worden drie phalangen waargenomen, behalve ter hoogte van de 

mediale teen of hallux, die twee phalangen bezit. Bovendien wordt ter hoogte van de hallux nog een 

merkwaardigheid opgemerkt: de distale phalanx bezit geen tegula of klauwtje zoals bij de andere tenen 

wordt aangetroffen, maar een platte nagel of ungula. Deze ungula is is te vergelijken met de platte nagel 

die gezien wordt aan de distale phalanx van elke vinger of elke teen van het humane skelet (Swindler en 

Wood, 1973). Dit gegeven zorgt ervoor dat de anatomie en morfologie van de distale phalanx van de 

hallux zeer verschillend is dan deze van de andere tenen. De tweede tot en met de vijfde teen bezitten 

een goed ontwikkeld klauwbeen, dat zijdelings gecomprimeerd wordt (Hamrick, 1998).  
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De afgeplatte nagel van de hallux is een eigenschap die specifiek voorkomt bij primaten en niet bij andere 

diersoorten. Afgeplatte nagels dragen bij tot het bevorderen van de mogelijkheid om voedsel te 

verzamelen en vast te grijpen. Dit gaat immers vlotter zonder scherpe klauwen. Bovendien zorgt de 

afwezigheid van scherpe tegulae er ook voor dat de dieren zich makkelijker en sneller kunnen 

voortbewegen op grotere boomstammen. Aangezien het penseelaapje het grootste deel van zijn leven 

doorbrengt door hoog in de bomen te klimmen, is deze adaptatie zeer aangewezen voor deze activiteit 

(Hamrick, 1998).  

De aanwezigheid van een platte ungula zorgt ervoor dat de distale phalanx van de hallux breder is dan 

deze van de overige tenen. Aan de ventrale zijde van het nagelbeen heeft de diepe buigpees zijn insertie. 

Ter hoogte van het nagelbeen hecht deze pees dus distaal aan dan op de tegula. Het tuberculum 

flexorium van het nagelbeen is namelijk zeer zwak ontwikkeld, zodat de buigpees hier niet op kan 

aanhechten (Hamrick, 1998).  

De tegulae bedekken het grootste gedeelte van de klauwbeenderen, uitgezonderd aan de plantaire zijde, 

waar duidelijk wordt opgemerkt dat de beide plantaire en laterale randen van het klauwtje elkaar niet 

raken en dus het klauwbeen aan deze zijde niet bedekken. De platte nagel van de hallux vormt zich enkel 

ter hoogte van de tuberositas phalangis distalis en reikt nooit tot aan de basis phalangis distalis.  
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