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B. Abstract 

Ondanks de hoge frequentie van elleboogfracturen is het volledige ontstaansmechanisme 

ervan nog niet bekend. In deze studie werd getracht om aan de hand van analyse van 3D 

reconstructies gebaseerd op CT-beelden van de elleboog meer inzicht te krijgen in het 

mechanisme. Om deze analyse mogelijk te maken werd in samenwerking met verschillende 

ziekenhuizen een databank van 3D modellen van elleboogfracturen opgesteld. De focus in de 

analyse werd in het bijzonder op de radiuskopfracturen gelegd waar vermoed werd dat de 

fractuur ontstaat door contact met het capitellum. Bij verdere evaluatie van de databank werd 

duidelijk dat er op basis van de huidige methodiek niet verder kon worden gegaan. Om een 

steeds terugkerende positie van de elleboog te associëren met een bepaalde fractuurlijn, is het 

nauwkeurig bepalen van de voorarmrotatie essentieel. Tot op heden is het onmogelijk om op 

basis van CT-beelden na te gaan in welke positie, uitgedrukt in graden pro- of supinatie, de 

elleboog is ingescand. Om dit mogelijk te maken werd aan de hand van 3D reconstructies van 

de volledige voorarm geprobeerd de voorarmrotatie te analyseren. Er werden vier 

reproduceerbare methodes ontwikkeld voor het bepalen van de totale bewegingsgraad van de 

voorarmrotatie. Gebaseerd op een kadaverstudie gepubliceerd door Van Riet et al. werd 

nagegaan of aan de hand van de langste as in de radiuskop de specifieke pro- of 

supinatiepositie bepaald kan worden. De langste as werd met een goede intra- en 

interonderzoekersbetrouwbaarheid bepaald en in 90% van de radiuskoppen was er sprake van 

een duidelijk ellipsvormige radiuskop. De ligging van de langste as werd als relatieve waarde 

uitgedrukt ten opzichte van de berekende bewegingsgraad. Zo werd geconcludeerd dat 

wanneer de langste as loodrecht staat op de lijn getrokken tussen de anterieure hoek en 

posterieure hoek van de incisura radialis, gekeken in het axiale vlak, er eerder sprake is van 

een elleboog in pronatie en niet in neutraalstand zoals verklaard door Van Riet et al. Om in de 

toekomst de specifieke voorarmrotatie uit te drukken in absolute waarden is een cartesisch 

coördinatenstelsel nodig. Hiervoor werd een reproduceerbaar referentievlak in de humerus 

bepaald en twee mogelijkheden als oorsprong voor het stelsel voorgesteld.  
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C. Inleiding 

1. Situering onderwerp 

Het ellebooggewricht is het tweede meest geluxeerde gewricht bij de volwassenen, na de 

schouder. Tijdens de kindertijd is dit zelfs de meest frequente luxatie die typisch veroorzaakt 

wordt door een val op uitgestrekte arm. Bij een dergelijke luxatie maakt men een onderscheid 

tussen simpele luxaties waarbij er geen fracturen aanwezig zijn en de complexe luxaties die 

geassocieerd gaan met fracturen van de distale humerus, radiuskop, proximale ulna en/of 

processus coronoïdeus. (1, 2) Elleboogluxaties kunnen leiden tot invaliderende 

restverschijnselen zoals recurrente instabiliteit, posttraumatische contracturen en 

degeneratieve artritis. Bovendien zijn er veel uiteenlopende behandelingsopties voor de 

verschillende soorten letsels. De oorzakelijke krachten en het mechanisme van de 

elleboogluxatie zijn nog niet volledig begrepen. Over de relatieve bijdrage en volgorde waarin 

de schade aan de weke delen optreedt, heerst er nog geen consensus. (3) De hoge frequentie, 

de mogelijke restverschijnselen en de aanwezigheid van onbevestigde theorieën omtrent het 

onderliggende mechanisme zijn doorwegende argumenten voor verder onderzoek. Op CT-

beelden gebaseerde 3D modellen voorzien meer gedetailleerde informatie over het gebroken 

bot en bieden de mogelijkheid tot betere analyse van de breukkarakteristieken dan 2D 

beelden. Analyse op basis van 3D beelden wordt steeds frequenter en systematisch toegepast 

en het biedt de mogelijkheid aan tal van toepassingen. Deze techniek bewees reeds zijn 

waarde bij de knieën, schouders en enkels. (4) Voor de elleboog staat het onderzoek echter 

nog in zijn kinderschoenen. Verschillende studies gebruikten deze CT-gebaseerde 3D 

methode voor de evaluatie van de kinematica van de voorarm. (5, 6) Meer recent werd dit 

principe ook toegepast op fracturen van de elleboog, in het bijzonder ter hoogte van de 

radiuskop. Bij geïsoleerde radiuskopfracturen werd de morfologie van de breukfragmenten en 

de verdeling en locatie van de breuklijn geanalyseerd. (7-9) Deze studies bevestigden de 

meerwaarde van onderzoek door middel van 3D reconstructies op basis van CT-beelden. In 

deze thesis is het vooropgestelde doel het ontstaansmechanisme van de 

elleboogfractuurluxaties te achterhalen om op die manier een betere behandeling te kunnen 

instellen en eventueel een classificatie op basis van 3D modellen op te stellen.  

 

Om dit te kunnen kaderen, wordt eerst de basisanatomie van de elleboog en de biomechanica 

beschreven. De beenderige structuren zorgen in combinatie met de weke delen stabilisatoren 
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voor de stabiliteit van de elleboog en zijn complexe kinematica. Kennis van de anatomie en 

biomechanica van de elleboog is essentieel om de lokalisatie van de breuken en de etiologie 

ervan te begrijpen. Verder wordt een overzicht gegeven van de huidige classificatiesystemen 

van elleboogfracturen. 

2. Literatuurstudie 

2.1 Anatomie van de elleboog 

2.1.1 Osteologie 

De beenderige anatomie speelt een belangrijke rol in het verstaan van het mechanisme en de 

werking van de betrokken ligamenten en spieren. Het ellebooggewricht wordt gevormd door 

de articulatievlakken tussen de distale humerus, proximale radius en proximale ulna. De 

humerus is het langste bot in de bovenarm met een cilindervormige diafyse die verbreedt naar 

het distale uiteinde waar het de mediale en laterale condyl vormt. De mediale condyl bestaat 

uit de spoelvormige trochlea en de laterale condyl, uit de capitellaire sfeer. (10-12) Lateraal 

en proximaal van het capitellum bevindt zich de laterale epicondyl die als oorsprong dient 

voor het lateraal collateraal ligamentencomplex en de supinator-extensor spiergroep. De 

mediale epicondyl is prominenter en steekt verder uit. De epicondyl ligt mediaal en superieur 

van de trochlea en is van belang als oorsprong van het mediaal ulnair collateraal ligament en 

de pronator-flexor spiergroep. Op de anterieure zijde is er de fossa coronoidea en fossa 

radialis waarin respectievelijk de processus coronoïdeus van de ulna en de radiuskop plaats 

nemen tijdens de flexietoestand van de elleboog. Op de posterieure zijde accommodeert de 

fossa olecrani, het olecranon tijdens extensie. (Figuur 1) De radius bestaat aan zijn proximale 

zijde uit een cilindervormige radiuskop, waarbij het concave oppervlak articuleert met het 

capitellum. Het oppervlak van de radiuskop is meestal geen perfecte cirkel maar eerder 

ellipsvormig. (12-14) De perifere rand van de radiuskop articuleert op zijn beurt met de 

incisura radialis. Op het meest distale deel van de radiushals ontstaat de tuberositas radii dat 

de insertieplaats vormt van de bicepspees. (10-12) De posterieure zijde van de proximale ulna 

bestaat uit het olecranon dat de insertieplaats vormt van de tricepspees. Anterieur is er de 

incisura semilunaris die articuleert met de trochlea. Op het distale deel van de incisura bevindt 

zich de processus coronoïdeus dat de insertieplaats is van de brachialispees. Lateraal van de 

processus coronoïdeus bevindt zicht de incisura radialis. Distaal van deze incisura vormt zich 

de crista supinatorius waar het lateraal ulnair collateraal ligament aanhecht. Het mediale 



 

   10 

aspect van de processus coronoïdeus vormt de insertieplaats van het mediaal ulnair collateraal 

ligament. (10-12, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Osteologie van het ellebooggewricht. Anterieur (links) en posterieur (rechts) zicht op de rechter 
elleboog. (16) 

2.1.2 Gewrichten 

Het ellebooggewricht is een zeer congruent gewricht dat gevormd wordt door drie 

articulatievlakken. (Figuur 2) Er zijn drie functioneel verschillende gewrichten die in 

eenzelfde kapsel liggen namelijk: het ulnohumerale gewricht, het humeroradiale gewricht en 

het proximale radio-ulnaire gewricht. Het ulnohumerale gewricht is een scharniergewricht dat 

flexie en extensie toelaat. Het proximale radio-ulnaire gewricht is een rolgewricht dat rotatie 

toelaat. Het humeroradiale gewricht is een bolgewricht. (3, 10, 11, 13)  

Figuur 2: Articulatievlakken van de elleboog. (17) 
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2.1.3 Ligamenten 

De combinatie van de botstructuren met de capsuloligamentaire stabilisatoren leveren de 

statische beperking van de beweging in de elleboog. Tot de statische weke delen stabilisatoren 

behoren zowel het anterieure en posterieure kapsel als de collaterale complexen, die de 

mediale en laterale verdikkingen van het kapsel zijn. (Figuur 3-5) (10-12) Deze twee 

complexen dragen het meest bij tot de primaire stabiliteit van het ellebooggewricht. Het 

voorste kapsel strekt zich uit van proximaal boven de fossa radialis, tot distaal op de rand van 

de processus coronoïdeus en lateraal tot het annulair ligament. (Figuur 5) Het achterste kapsel 

hecht proximaal aan boven de fossa olecrani, distaal langs de mediale en laterale articulaire 

marge van de incisura semilunaris, en lateraal wordt het continu met de annulair ligament. Het 

kapsel wordt vooraan aangespannen in extensie en achteraan bij flexie. Het draagt het meest 

bij tot de stabiliteit bij elleboogextensie. (12)  

Het mediaal collateraal ligamentencomplex (MCL) bestaat uit drie componenten: de 

anterieure bundel (AMCL), de posterieure bundel (PMCL) en de transverse bundel. (Figuur 4) 

De oorsprong van het MCL bevindt zich op het anteroinferieure oppervlak van de mediale 

epicondyl. De AMCL die insereert op het anteromediale aspect van de processus coronoïdeus, 

is de sterkste component van het collateraal ligamentencomplex. Het is in staat een 

significante stabiliteit te bieden tegen valguskrachten, waardoor het één van de belangrijkste 

statische stabilisatoren van de elleboog is. De AMCL kan op zijn beurt verder opgesplitst 

worden in een anterieure en posterieure band. (10-12, 18) De PMCL is een minder goed 

gedefinieerde bundel van het MCL. De insertieplaats bevindt zich meer distaal op het mediale 

deel van het olecranon. De transverse bundel van MCL loopt van de tip van het olecranon 

naar de mediale ulna, juist distaal van de processus coronoïdeus. Dit ligament zou weinig of 

geen rol spelen in de elleboogstabiliteit. (10-12, 18) 

Het lateraal collateraal ligamentencomplex (LCL) bestaat uit vier componenten: het radiaal 

collateraal ligament, het lateraal ulnair collateraal ligament, het annulair en het accessoire 

collaterale ligament. (Figuur 3) Het LCL ontspringt vanuit het inferieure oppervlak van de 

laterale epicondyl. Het ringvormige annulair ligament hecht aan de anterieure rand van de 

incisura radialis en draait zich rond de radiuskop om vervolgens aan te hechten op de 

posterieure rand. De anterieure insertie wordt aangespannen gedurende supinatie en de 

posterieure oorsprong wordt aangespannen bij pronatie. (11) Het accessoire collaterale 

ligament is niet bij iedere persoon aanwezig en draagt bij tot het stabiliseren van het annulair 

ligament, in het bijzonder tegen een inwerkende varuskracht. Het lateraal ulnair collateraal 
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ligament draagt in belangrijke mate bij tot de varus en posterolaterale stabiliteit door zijn 

insertie distaal van de posterieure aanhechting van het annulair ligament op de crista 

supinatorius. Het radiaal collateraal ligament ontspringt ter hoogte van laterale epicondyl en 

insereert op het annulair ligament. Het draagt bij tot het stabiliseren van de radiuskop. (10-12, 

18) 

 

Figuur 3 en 4: Lateraal (links) en mediaal (rechts) collateraal ligamentencomplex. (17) 

Figuur 5: Anterieur zicht van de het elleboogkapsel en de collaterale ligamenten. (17) 

2.1.4 Biomechanica 

De elleboog staat samen met de schouder in voor het positioneren van de hand in de ruimte. 

Het grote verschil met de schouder is dat de bewegingsgraad bij de elleboog veel beperkter is. 

(12) We onderscheiden twee verschillende bewegingen in het ellebooggewricht namelijk: 

flexie-extensie en pronatie-supinatie. (Figuur 6) 
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Figuur 6: Elleboogbewegingen. Extensie – Flexie (A) en Supinatie – Pronatie (B). (19) 

Flexie en Extensie 

De flexie – extensie beweging gebeurt voornamelijk in het ulnohumerale gewricht. De 

bewegingsas voor flexie – extensie wordt gedefinieerd als de as getrokken door de centra van 

het capitellum en de trochleaire sulcus van de humerus. De flexie – extensie as is zowel 6-8 ° 

valgus en 5-7 ° intern geroteerd ten opzichte van de humerus (Figuur 7 en 8). De normale 

gemiddelde bewegingsgraad (ROM) van de elleboog in flexie-extensie bedraagt 150° waarbij 

0° als maximale extensie wordt beschouwd en 150° als maximale flexie. In sommige gevallen 

kan er een graad van hyperextensie aanwezig zijn. (1, 10-12, 19) Een ROM van 30° tot 130° 

is vereist voor het uitvoeren van de meeste dagdagelijkse activiteiten.  

Extensie wordt gelimiteerd door verschillende factoren namelijk: de impact van de processus 

olecrani in de fossa olecrani, het aanspannen van AMCL en de flexorspiergroep. (10, 11) 

Flexie wordt gelimiteerd door de impact van de processus coronoïdeus in de fossa coronoida, 

de impact van de radiuskop op de fossa radialis, de anterieure spiermassa en de aanwezige 

tensie in de m. Triceps brachii. (10, 11)  
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Figuur 7 en 8: Flexie – extensie as (FEA) van de elleboog. De FEA is zowel 6-8 ° valgus en 5-7 ° intern 
geroteerd ten opzichte van de humerus (rechts). (19) 

 
Pronatie en Supinatie 
  
Het radiocapitellaire en proximale radio-ulnaire gewricht van de elleboog laten een pronatie 

en supinatiebeweging van de voorarm toe. (Figuur 6B) Matsuki et al. rapporteert dat de 

rotatieas van de voorarm door het centrum van de radiuskop loopt naar het posterieure en 

laterale deel van distale ulna. (4) (Figuur 9). Tijdens deze beweging blijft de ulna ter plaatse 

en de radius proneert en supineert errond. Het is niet de volledige radius die draait rond de 

ulna maar het is de distale radius die cirkelt rond de distale ulna. (Figuur 11) De proximale 

radius draait om zijn eigen centrum op het capitellaire oppervlak. (19) (Figuur 6B) Baeyens et 

al. toonden aan dat het centrum van de radiuskop zich beperkt (1,96 mm ± 0,24 mm) 

verplaatst van een posterieure locatie ten opzichte van de ulna in supinatie naar een meer 

anterieure locatie in pronatie. (5) Captier et al en Kim et al. bevestigden dit. (14, 20) Matsuki 

et al. toonde aan dat de gemiddelde locatie van de as ter hoogte van de distale ulna 1,9 mm 

(SD 0,7 mm) posterieur en 0,5 mm (SD 0,9 mm) lateraal ligt ten opzichte van het zwaartepunt 

van distale ulna. Tijdens de voorarmrotatie van supinatie naar pronatie treedt er een 

significante posterieure verschuiving op. (4)  

De maximale bewegingsgraad (ROM) wordt beïnvloed door de flexie- en extensiegraad van 

de elleboog. De positie van de elleboog heeft een significant effect op de bewegingsgraad. (9, 

21, 22) De totale ROM neemt progressief toe naarmate de flexie van de elleboog van 0° 

(129.3° ± 22,2) naar 90° (152,8 ± 14,4) verandert. (9) (Tabel 1) Voor de meeste activiteiten in 

het dagelijks leven volstaat 100° voorarmrotatie, waarbij 50° supinatie en 50° pronatie. (11, 

12) Verlies van pronatie kan in een beperkte mate gecompenseerd worden met een 

schouderabductie beweging. Supinatieverlies kan daarentegen niet opgevangen worden. (12) 

De pro – en supinatiebewegingen worden vooral beperkt door de passieve werking van de 

antagonistische spiergroep, minder door de ligamenten. (11) 
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Figuur 9 en 10: Pro- en supinatieas (links) en verschuiving centrum van rotatie op distale ulna (rechts) (4)  

 
Figuur 11: Distale radius roteert rond distale ulna tijdens pro- en supinatiebeweging (9) 

Tabel 1: Volledige bereik van voorarmrotatie, maximale pronatie en maximale supinatie bij 0°, 45° en 90° flexie 
van de elleboog (9) 

Elleboogflexie 0°	   45°	   90°	  

Totale bereik van 

voorarmrotatie 
129.3 ± 22.2° 143.4 ± 11.7° 152.8 ± 14.4° 

Maximale Pronatie 41.1 ± 15.5° 57.7° ± 8.3° 57.3 ± 5.9° 

Maximale Supinatie 88.2 ± 12.3° 85.7 ± 8.0° 95.5 ± 18.2° 

2.2 Elleboogstabiliteit 

Het ellebooggewricht is een zeer congruent en stabiel gewricht. De biomechanische stabiliteit 

is het gevolg van de combinatie van zowel actieve als passieve stabilisatoren. De goed op 

elkaar afgestemde articulatievlakken tussen de humerus en de ulna en de capsuloligamentaire 

structuren spelen de belangrijkste rol in de passieve stabiliteit. De actieve stabiliteit wordt 

verzorgd door de werking van de krachten geproduceerd door de verschillende spieren. (11, 

12, 19, 23) 
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Passieve beenderige stabilisatoren 

De radiuskop is een belangrijke secundaire stabilisator tegen valgusstress en is 

verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de valgusstabiliteit. Het wordt de belangrijkste 

stabilisator wanneer het mediaal collateraal ligament, meer specifiek het AMCL beschadigd 

is. Indien er sprake is van een intact MCL, is de radiuskop minder belangrijk. (10-12) Het 

olecranon draagt bij tot zowel varus als valgusstabiliteit wanneer het aangrijpt in de fossa 

olecrani in de humerus bij volledige extensie van de elleboog. De processus coronoïdeus heeft 

een belangrijk aandeel in het voorkomen van posterieure dislocatie doordat de processus 

fungeert als een steunbeer wanneer hij aangrijpt in de fossa coronoidea bij volledige 

flexietoestand. (10, 12, 23) 

Passieve weke delen stabilisatoren 

De anterieure bundel van mediaal collateraal ligament is de belangrijkste mediaal 

stabiliserende structuur. Het draagt bij tot 70% van de valgus stabiliteit van de elleboog en 

speelt ook een rol in de posteromediale stabiliteit. De anterieure band van de AMCL loopt het 

grootste risico om schade op te lopen bij valgusstress in extensie. De posterieure band 

daarentegen is meer kwetsbaar wanneer de elleboog zich in flexietoestand bevindt. Complete 

ruptuur van het AMCL leidt tot valgus en interne rotatoire instabiliteit voor de volledige 

flexiebeweging. De PMCL draagt maar in beperkte mate bij tot de valgusstabiliteit. Deze 

bundel heeft echter wel een rol in de posteromediale rotatoire stabiliteit. De derde bundel, de 

transverse, levert zo goed als geen bijdrage tot de valgusstabiliteit. Het LCL is de 

voornaamste bescherming tegen varus en draagt bij tot de externe rotatoire stabiliteit. Het 

lateraal ulnair collateraal ligament speelt een rol in de posterolaterale rotatoire stabiliteit. Het 

radiaal collateraal ligament draagt bij tot varus stabiliteit en weerstand tegen posterolaterale 

rotatoire instabiliteit. Het annulair ligament stabiliseert voornamelijk het proximale radio-

ulnaire ligament. (3) Het LCL fungeert meer als één functioneel werkend geheel dan het 

MCL. (10-13, 24) Het anterieure kapsel voorziet stabiliteit in volledige extensie waarbij het 

hyperextensie onderdrukt. 

Actieve stabilisatoren  

De spieren die het ellebooggewricht kruisen, gedragen zich als dynamische stabilisatoren 

doordat ze het gewricht samendrukken waardoor er minder beweeglijkheid mogelijk is aan de 

articulaire oppervlakken van het gewricht. De stabiliteit wordt verhoogd en er wordt 

bescherming geboden aan de capsuloligamentaire structuren. Bij het ontstaan van 

valgusstress, die typisch ontstaat bij een werpbeweging die groter is dan de sterkte van MCL, 

kan de contractie van de flexor – pronator groep de nodige dynamische stabilisatie voorzien 
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aan het mediale deel van de elleboog waardoor een letsel aan de MCL kan voorkomen 

worden. Vooral de bijdrage van de m. Flexor carpi ulnaris en de m. Flexor digitorum 

superficialis is hier belangrijk. De m. Anconeus zou een dynamische stabilisator zijn tegen 

varusstress. (10-12, 23) 

2.3. Elleboogluxatie 

2.3.1 Inleiding 

De elleboog is het meest geluxeerde gewricht tijdens de kindertijd en het tweede meest 

frequente bij volwassenen. De jaarlijks incidentie situeert zich rond 6,1 per 100 000 personen. 

Een elleboogluxatie kan voorkomen in associatie met fracturen van de distale humerus, 

radiuskop, proximale ulna en/of processus coronoïdeus. In deze gevallen spreken we van 

complexe elleboogluxaties. Wanneer de luxatie optreedt met afwezigheid van fracturen, 

spreekt men van een eenvoudige luxatie. Wanneer een luxatie optreedt in combinatie met een 

fractuur van de radiuskop en processus coronoïdeus spreekt men van een “Terrible triad”, 

omwille van het hoog percentage aan complicaties die hierbij optreden. De meest gevreesde 

complicatie is het ontstaan van persisterende instabiliteit. (3) 

2.3.2 Ellebooginstabiliteit 

Ellebooginstabiliteit wordt volgens O’Driscoll ingedeeld in vijf criteria: het tijdsaspect (acuut, 

chronisch, recurrent), de betrokken gewrichten, de richting van verplaatsing (valgus, varus, 

anterieur, posterolateraal rotatoir), de graad van verplaatsing (subluxatie, luxatie) en de 

eventuele aanwezigheid van geassocieerde fracturen. De verschillende structuren die instaan 

voor de stabiliteit tegen valgus en varusmomenten werden reeds beschreven. De 

geassocieerde fracturen worden verder nog uitgewerkt. (15, 25, 26) 

Graad van instabiliteit 

Men onderscheidt hierin drie graden. (Figuur 12) Graad I is een gesubluxeerde elleboog 

waarbij het LCL gedeeltelijk of volledig gescheurd is. In deze situatie spreekt men van een 

posterolaterale rotatoire subluxatie. Dit kan spontaan reduceren. Bij graad II is de elleboog 

volledig geluxeerd waarbij de mediale rand van de ulna rust op de trochlea. De elleboog kan 

gereduceerd worden met een minimale kracht, eventueel zelfs door de patiënt zelf. Graad III 

wordt opgesplitst in drie gevallen. In het eerste geval is het AMCL intact waarbij de elleboog 

stabiel blijft bij valgusstress na reductie. In het tweede geval is het volledige MCL gescheurd.  
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Hierdoor zal er varus, valgus en rotatoire instabiliteit zijn na reductie. In het laatste geval is al 

het weke weefsel rond de distale humerus beschadigd. Dit resulteert in ernstige instabiliteit. 

(25, 26) 

 

Figuur 12: Ellebooginstabiliteit: 3 graden van instabiliteit. Graad 1 – Graad 2 – Graad 3. (27)  

2.3.3 Mechanisme van luxatie 

Over het mechanisme van luxatie is er geen duidelijk consensus en is nog verder onderzoek 

nodig. Vooral de sequentie van beschadiging van de ligamentaire structuren en het kapsel zijn 

nog niet volledig opgehelderd. De eerste manier waarop de verschillende dislocaties kunnen 

opgesplitst worden, is op basis van de complexiteit van de luxatie. Zoals eerder besproken 

wordt daarin onderscheid gemaakt tussen twee groepen namelijk simpele luxaties en 

complexe luxaties. Verder kan men ook de luxaties onderverdelen aan de hand van de richting 

waarin de verplaatsing zich heeft voorgedaan. Hierbij maakt men een opsplitsing in 

posterieure luxaties, posterolaterale of posteromediale, anterieure luxaties en divergente 

luxaties. (Figuur 13) De posterieure luxatie is veruit het meest voorkomende type (80%) en 

het is ook deze soort luxatie die voorkomt bij het ontstaan van de “Terrible triad”. (2, 28) Bij 

posterieure luxaties komen de radius en ulna posterieur van de humerus te liggen. Men maakt 

verder nog een onderscheid in deze groep tussen posterolateraal en posteromediaal. De 

frequentie van de posterolaterale luxatie is veel hoger dan de posteromediale. Bij een 

posterolaterale luxatie komen de ulna en radius lateraal van de humerus terecht terwijl bij een 

posteromediale luxatie deze botstructuren aan de mediale zijde van de humerus komen te 

liggen. (2, 29) 

Anterieure luxaties komen veel minder voor en worden vaak veroorzaakt door een terugslag 

na een posterieure dislocatie of ontstaan door een rechtstreekse hoge impact op het posterieure 
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deel van de elleboog. Deze vorm van luxatie wordt vooral gezien bij kinderen en gaat vrijwel 

altijd gepaard met een olecranonfractuur. (2, 15) 

Een zelden voorkomende vorm van dislocatie is de divergente elleboogdislocatie, veroorzaakt 

door een hoogenergetisch trauma. Bij deze luxatie komt de distale humerus tussen de 

proximale radius en ulna te liggen. Het annulair ligament en het bindweefselvlies dat de 

radius en ulna verbindt (membrana interossea) worden hierbij gescheurd. (2, 15) 

 

Figuur 13: Elleboogluxatie op basis van de verplaatstingsrichting van de voorarmbotten. (30) 

Elleboogluxaties, de posterolaterale in het bijzonder, treden typisch op bij het vallen op een 

uitgestrekte arm. (3, 25-27, 29) (Figuur 14) De elleboog ervaart een axiale compressiekracht 

bij het neerkomen op de hand. Het lichaam gaat vervolgens intern roteren ten opzichte van de 

elleboog. Dit houdt in dat de voorarm extern gaat roteren ten opzichte van de humerus. 

Hierdoor ontstaat een supinatiemoment. Doordat de mechanische as vervolgens door de 

laterale zijde van de elleboog loopt, ontstaat er ook een valgusmoment. De combinatie van 

valgus, supinatie en axiale compressie kan dan resulteren in een posterolaterale rotatoire 

luxatie. (3, 25-27, 29) Dit kan klinisch gereproduceerd worden door de “lateral pivot shift 

test”.  
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Figuur 14: Luxatiemechanisme (axiale compressie, valgus en supinatie) bij val op uitgestrekte arm. (27) 

Over het ontstaan en verloop van de elleboogluxatie zijn twee verschillende mechanismen 

beschreven. Het eerste mechanisme werd beschreven door O’Driscoll. Bij dit mechanisme, 

dat ook gekend is als de Horii cirkel, ontstaat het eerste letsel ter hoogte van het LUCL en 

eindigt het mechanisme met een ruptuur van het MCL. (Figuur 15) O’Driscoll maakt een 

onderverdeling in drie stappen. Hij stelt dat de combinatie van axiale compressie, externe 

rotatie, flexie en een valgusmoment aanleiding geeft tot progressief scheuren van de 

stabiliserende ligamenten. (2, 3, 29) De eerste stap wordt gekenmerkt door een volledige 

afscheuring van het LUCL dat mogelijks ook gepaard gaat met een verder doorscheuren van 

de andere structuren van het lateraal collateraal ligamentair complex. (2, 3, 15) 

De tweede stap bestaat uit het doorscheuren van het anterieure gewrichtskapsel. Deze scheur 

zorgt in combinatie met het volledig afscheuren van het LUCL en lateraal collateraal complex 

voor het optreden van een posterolaterale instabiliteit. Een ruptuur van het LUCL is een 

vereiste voor het optreden van posterolaterale ellebooginstabiliteit maar is op zich niet 

voldoende om deze instabiliteit te veroorzaken. (2) 

Het doorscheuren van het MCL is de finale stap in het proces van een volledige 

elleboogluxatie. Soms wordt er een opdeling gemaakt waarbij de eerste groep een ruptuur 

bevat van de MCL met uitzondering van het anterieure deel van het mediale ligamentair 

complex. De tweede subgroep wordt dan gedefinieerd als een volledige ruptuur van het MCL 

.Wanneer dit ligament als laatste scheurt, zal er een ernstige posterieure instabiliteit optreden 
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die gepaard gaat met valgus instabiliteit. (2, 15) In dit proces kunnen ook de musculaire 

structuren beschadigd raken. Een letsel aan de m. Brachialis of aan de flexor-

pronatorspiergroep zal verder bijdragen tot het optreden van instabiliteit. (2) 

 
Figuur 15: Progressie van de weke delen beschadiging in een cirkel van lateraal naar mediaal die verloopt in 
drie fases. (26) 

Verschillende recente studies spreken dit mechanisme echter tegen en suggereren dat de 

volgorde van de schade aan de weke delen mediaal begint. (3, 29, 31) Elleboogluxaties zijn 

volgens hen het resultaat van een hyperfysiologisch valgusmoment op een elleboog in 

extensie. Het MCL, in het bijzonder de AMCL, is de belangrijkste stabilisator tegen 

valgusstress die ontstaat bij het vallen op een uitgestrekte arm. Hierbij zou er dus eerst een 

ruptuur moeten optreden van MCL voordat een luxatie kan optreden. (31) De overtuiging dat 

het mechanisme mediaal begint is gebaseerd op het feit dat zowel in studies op kadavers als in 

klinische observatiestudies, bleek dat de incidentie van ruptuur van het MCL hoger ligt dan 

het LCL bij elleboogluxaties. Na het falen van MCL, zou het scheuren van LCL afhangen van 

de overblijvende inwerkende krachten. Bovendien was de processus coronoïdeus bijna altijd 

betrokken wanneer het LUCL volledig gescheurd was en zelden of nooit wanneer het LUCL 

nog deels of volledig intact was. Als derde reden wordt de schade aan het capitellum en 

radiuskop aangehaald. Het gaat hier om een impactschade, wat opnieuw een belangrijk 

valgusmoment suggereert. (3, 29) O’Driscoll et al. toonde op zijn beurt echter aan dat bij 

kadavers waarbij een posterieure luxatie werd uitgelokt, een intact AMCL kon worden 

teruggevonden. (27) Dit toont aan dat zoals reeds vermeld in de inleiding, er nog geen 

consensus is over de sequentie van de schade aan de weke delen bij een elleboogluxatie. 
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2.4 Elleboogfracturen 

Zoals hierboven besproken bestaat het ellebooggewricht uit drie verschillenden botstructuren 

namelijk de humerus, radius en ulna. Wanneer er een trauma optreedt, kunnen elk van deze 

structuren een fractuur oplopen. Welke fractuur of welke fracturen er wanneer ontstaan, zijn 

vooral afhankelijk van de aard van het trauma. Hierbij zijn van belang: de richting en de 

grootte van het krachtmoment, rotatiebeweging van arm, stand van de hand en de stevigheid 

van de botten en omliggende ligamentaire structuren. Bij een luxatie kunnen er fracturen 

geassocieerd zijn en men spreekt dan van complexe luxaties. De posterieure luxatie zorgt voor 

een axiale compressie van de radiuskop op het capitellum waardoor er bij deze luxatie 

frequent een radiuskopfractuur optreedt. Ook een fractuur van de processus coronoïdeus is 

vaak geassocieerd met een posterieure dislocatie aangezien de schuifkracht ervoor zorgt dat 

de processus botst met de trochlea. (2) Een olecranonfractuur is typisch bij een anterieure 

luxatie. (15) Bij elk van de drie botten kan men ook nog eens een extra onderverdeling maken 

naargelang in welk deel van het bot de fractuur zich bevindt. Zo kan men in de proximale 

radius onderscheid maken tussen een radiuskopfractuur en een radiushalsfractuur. Bij de ulna 

wordt er een opsplitsing gemaakt tussen olecranonfracturen en processus 

coronoïdeusfracturen. Deze breuken kunnen individueel geclassificeerd worden. Een 

overzicht van de mogelijke classificatiesystemen wordt gegeven in het volgende deel. 

2.4.1 Radiuskopfractuur  

De hoofdclassificatie die vandaag gebruikt wordt voor het toekennen van een type aan een 

radiuskopfractuur is de classificatie van Mason. (Figuur 16) Het doel van deze classificatie is 

het maken van een goede indeling die uiteindelijk kan dienen als richtlijn om de behandeling 

te bepalen. De Mason classificatie verdeelt de radiuskopfracturen op basis van de locatie van 

de breuk en de mate van verbrijzeling of verplaatsing van de fractuur. 

Een Type I breuk van de radiuskop wordt in de Mason Classificatie gedefinieerd als een 

fissurale breuk die niet verplaatst is of een breuk van de rand eveneens zonder verplaatsing. 

Een Type II breuk kan beschreven worden als een breuk van de rand van de radiuskop waarbij 

er wel een verplaatsing kan vastgesteld worden. Met deze verplaatsing doelt men op het feit 

dat het gebroken deel van de radius een impressie vertoont door de impact van het capitellum 

en niet meer mooi gealigneerd ligt met het radiale articulatieoppervlak.  

Bij een Mason Type III radiuskopbreuk vindt men een verbrijzeling van de volledige 

radiuskop met een verplaatsing ten opzichte van de initiële positie.(2, 15, 32-35) 
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Figuur 16 : Originele Mason Classififcatie(36) 

Broberg en Morrey rapporteerden dat men enkel van een type 2 breuk kan spreken wanner het 

breukfragment groter is dan 30% van het articulatieoppervlak en meer dan 2mm verplaatst is. 

Johnson voegde aan de klassieke indeling een Type IV toe, in deze gevallen gaan de fracturen 

gepaard met luxatie van de elleboog. (15, 32-35, 37) Hotchkiss past de klassieke verdeling 

van Mason aan op basis van klinische parameters zoals de onmogelijkheid tot voorarmrotatie 

en de mogelijkheid tot herstel van de breuk. (32, 33, 35) (Tabel 2) 

Tabel 2: Overzicht Mason classificatie en 3 veelgebruikte aanpassingen (37) 

Classificatie Beschrijving 
Mason 
I 
II 
III 

 
Niet-verplaatste fractuur 
Verplaatste partiële kopfractuur 
Verplaatste volledige kopfractuur 

Johnson 
I 
II 
III 
IV 

 
Niet-verplaatste fractuur 
Verplaatste partiële kopfractuur 
Verplaatste volledige kopfractuur 
Fractuur met elleboogluxatie 

Broberg en Morrey 
I 
II 
III 

 
< 2mm verplaatsing 
> 2mm verplaatsing en > 30% articulair oppervlak 
Verbrijzelingsfractuur (multipele fragmenten) 

Hotchkiss 
I 
II 
III 

 
Geen bewegingsbeperking, geen operatieve behandeling nodig 
Verplaatste fractuur met herstel via “open reduction internal fixation (ORIF)” 
Verplaatste fractuur geen herstel mogelijk via ORIF (in plaats excisie of prothese) 

 
2.4.2 Processus coronoïdeusfractuur 

Deze fracturen worden ingedeeld op twee verschillende manieren. De eerste en oudste manier 

is volgens de classificatie van Regan en Morrey die zich baseert op de grootte van het 

fragment dat afbreekt. De Regan en Morrey Classificatie bestaat uit drie types processus 

coronoïdeusfracturen. Type I wordt gedefinieerd als een avulsie van de tip van de processus. 

Wanneer er een groter fragment afgebroken is dat kleiner is dan 50% van de totale grootte van 

de processus coronoideus, spreekt men van een Type II. Dit fragment kan solitair of 
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verbrijzeld zijn tot verschillende kleinere stukjes. Elke breukfragment dat groter is dan 50% 

van de totale grootte van de processus coronoïdeus wordt toegewezen aan de categorie van 

een Type III breuk.(2, 15, 35, 38-40) O’Driscoll zijn classificatie daarentegen steunt op de 

anatomische locatie waar de breuk optreedt. Breuken kunnen zich voordoen ter hoogte van de 

tip, het anteromediale of basale facet. Deze drie grote groepen kunnen dan nog verder 

onderverdeeld worden in subgroepen op basis van de grootte van het deel dat bij de breuk 

betrokken is (Figuur 17). Wanneer het gaat om een groot fragment of als er een anteromediaal 

fragment aanwezig is, is er een grote kans op instabiliteit en wordt er chirurgisch ingegrepen. 

(2, 35, 38-40)  

Figuur 17: De O'Driscoll classificatie voor de fracturen van de processus coronoïdeus. (39) 

2.4.3 Olecranonfractuur 

Voor het beschrijven van een olecranonfractuur is de meest gebruikte classificatie de Mayo 

classificatie. (Figuur 18) Deze classificatie is opgebouwd uit drie types die verder opgesplitst 

worden op basis van het al dan niet verbrijzeld zijn van het botfragment dat afgebroken is. 

Mayo Type I definieert een simpele olecranonfractuur zonder verplaatsing van de ulna. 

Verder wordt er dan van Type I A gesproken bij een solitair botfragment en van een Type I B 

bij twee of meerder botfragmenten. 

Mayo Type II wordt beschreven als een verplaatste olecranonbreuk zonder aantasting van de 

omliggende structuren. 

Mayo Type III kan aangeduid worden als breuken van het olecranon die verplaatst zijn en die 

samengegaan met andere letsels aan omliggende weke delen die uiteindelijk leiden tot een 

instabiliteit in het ulnohumeraal gewricht. Beide types worden dan opnieuw verder 

onderverdeeld in subtypes A en B op basis van het al dan niet aanwezig zijn van verbrijzeling 

van het botfragment. Bij een multifragmentaire of verplaatste fractuur zal chirurgisch 

ingegrepen worden. (41) 
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Figuur 18: The Mayo Classification voor olecranonfracturen. (41)	  
2.4.4 Complexe fracturen 

Bij een trauma van de elleboog ontstaan er vaak meerdere breuken. Hierdoor ontstaat er een 

complexe breuk waarbij vaak meerdere van de botten van het ellebooggewricht betrokken 

zijn. Het is ook vanzelfsprekend dat deze breuken veel ingewikkelder zijn om goed te 

behandelen en dat meervoudige breuken de prognose negatief beïnvloeden. 

 “Terrible triad” is een begrip die een specifiek soort complexe breuk van het 

ellebooggewricht beschrijft. Een dergelijk letsel kan het best omschreven worden als een 

elleboogtrauma dat bestaat uit een radiuskopbreuk gecombineerd met een fractuur van de 

processus coronoïdeus en een posterieure of posterolaterale dislocatie. (Figuur 19) Zoals de 

naam reeds doet vermoeden is dit een zeer ernstige letsel dat moeilijk te behandelen is 

aangezien deze triade een grote instabiliteit in het ellebooggewricht veroorzaakt. (35, 42) 

Deze breuk ontstaat typisch door een val op een uitgestrekte arm. (Figuur 14)  

 

Figuur 19: Terrible triad: Radiuskopfractuur, fractuur van processus coronoïdeus en posterieure luxatie. (35) 
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 D. Methodologie 

Om het mechanisme van elleboogfracturen nader te onderzoeken was er nood aan een 

databank met beeldvorming van elleboogfracturen. Daarvoor werd beroep gedaan op de door 

ziekenhuis bewaarde beelden. De focus werd hier uitsluitend gelegd op CT-beelden omwille 

van de mogelijkheid tot omzetting in 3D modellen. Aan de hand van operatieverslagen en 

patiëntengegevens werd gezocht naar elleboogfracturen waarbij zowel de geïsoleerde breuken 

van radiuskop, olecranon, processus coronoïdeus en distale humerus als de complexe breuken 

in aanmerking kwamen. Vervolgens werd de beeldvorming opgevraagd voor de 

desbetreffende patiënt waarna gekeken werd naar bruikbare CT-beelden. Om tot een grote 

database te komen van elleboogfracturen werd samengewerkt met de volgende ziekenhuizen: 

Heilig Hartziekenhuis Lier, Amphia Ziekenhuis Breda, Erasmusziekenhuis Brussel, AZ Sint - 

Lucas Brugge, AZ Monica Antwerpen, AZ Sint - Lucas Gent en het Universitair ziekenhuis 

Gent. 

 

De beelden werden opgeslagen in DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine) extensie en geïmporteerd in Mimics 19.0.0® (Materialise, Leuven, België). Dit is 

een beeldverwerkingssoftware voor 3D design dat in het bijzonder gebruikt wordt voor het 

omzetten van 2D data tot 3D modellen. Het opbouwen van een 3D model van de elleboog 

vereist segmentatie van de radius, ulna en humerus van het omgevend weefsel. Aan de hand 

van een semi-automatische drempel die ingesteld wordt op de densiteit van mineraal bot 

(1250 – 4095 Hounsfield units) werden de beenderige structuren afgescheiden. Deze 

“Hounsfield” waarden zijn een maat voor de attenuatiegraad van de weefsels. Hierbij dient 

nauwkeurig te worden gekeken dat er geen kleine botfragmenten buiten het gekozen interval 

vallen. Op basis van deze gesegmenteerde data kan een eerste 3D model geconstrueerd 

worden. Iedere botstructuur werd individueel gesegmenteerd met als doel om van ieder bot 

over een eigen 3D model te beschikken (Figuur 20) 
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E. Resultaten 

Het samenvoegen van de opgehaalde CT-beelden van de verschillende ziekenhuizen leidde tot 

een databank van 125 elleboogfracturen. De volledige databank aan beelden werd omgezet in 

3D modellen. Op basis van analyse van zowel de 2D beelden als de 3D reconstructies werd de 

aanwezige pathologie gediagnosticeerd. 42 CT-beelden konden niet gebruikt worden voor 

analyse omwille van de volgende redenen: Mimics-incompatibele extensie (14), 

postoperatieve beelden (6), aanwezigheid van contrastvloeistof (3), niet gereduceerd na 

luxatie (3) en onscherpe/slechte kwaliteit (16). Op basis van de diagnose werden de bruikbare 

beelden onderverdeeld in de volgende categorieën van fracturen: radiusnek (2), radiuskop 

(47), olecranon (8), processus coronoïdeus (9), distale humerus (8) en combinatiefracturen 

(9).  
Tabel 3: Onderverdeling 125 CT-beelden 

CATEGORIE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANTAL	  (%)	  
Onbruikbaar 42	  (34%)	  
           Extensie 14	  
           Postoperatief 6	  
           Contrast 3	  
           Niet - gereduceerd 3	  
           Slechte kwaliteit/Onscherp 16	  
Radiuskopfractuur 47	  (38%)	  
Radiusnekfractuur 2	  (2%)	  
Olecranonfractuur 8	  (6%)	  
Processus Coronoïdeusfractuur 9	  (7%)	  
Combinatiefractuur 9	  (7%)	  
Distale humerusfractuur 8	  (6%)	  
TOTAAL: 125	  (100%)	  

Figuur 20: Eindresultaat segmentatie (links) en 3D model als 
eindproduct (rechts). 
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F. Discussie 

De verzamelde databank bestaat uit een grote variëteit aan pathologieën. Hierbij dient wel 

rekening gehouden te worden met het grootte aantal aan niet bruikbare beelden. Verder is er 

een beperking van de verzamelde databank aangezien enkel patiënten waarbij een volledige 

beeldvorming is gedaan, werden geïncludeerd. Aangezien niet bij elke patiënt met een 

elleboogfractuur een CT-scan wordt genomen, komt een deel van de fracturen met eventueel 

ander geassocieerde letsels misschien niet aan bod. Het doel was om een analyse uit te voeren 

op de 3D modellen. De aanwezigheid van de verschillende breuken en de wisselwerking 

tussen de ulna, humerus en radius maakten het onmogelijk om het luxatiemechanisme in zijn 

geheel te analyseren. Zowel de positie (flexie/extensie en pronatie/supinatie) van de voorarm 

als het gebrek aan een reproduceerbaar en betrouwbaar cartesisch coördinatenstelsel in de 3D 

gereconstrueerde elleboog dat rekening houdt met de drie botstructuren, maakt het moeilijk 

om de volledige elleboog te analyseren. Hiervoor zijn duidelijke referentiepunten nodig op de 

botten. Op basis van het beoordelen van de beelden in de databank, werd duidelijk dat dit 

problematisch kan zijn. De vele onscherpe beelden maken dit moeilijk. Bovendien wordt 

gewerkt met fracturen waardoor men moet vermijden dat de gekozen referentiepunten 

mogelijks in het breukvlak liggen. Verder is de gekozen topogram voor de afname van de CT 

– scan zo klein mogelijk om de stralingsbelasting zo laag mogelijk te houden voor de patiënt. 

Hierdoor wordt de lijst met referentiepunten sterk beperkt. In de overgrote meerderheid van 

de verkregen beelden is bijvoorbeeld de tuberositas radii niet meegescand waardoor dit niet in 

aanmerking kan komen als referentiepunt. 

 

Door de complexiteit werd geopteerd om de focus in de analyse te verplaatsen naar de 

evaluatie van de fractuurlijnen van de radiuskop. Aan de hand van de 3D modellen van 

solitaire radiuskopfracturen werd op elk model de breuklijn bepaald. Een dergelijke fractuur 

ontstaat wanneer de radiuskop tegen het capitellum wordt gedrukt. Op basis van 

systematische evaluatie van de verschillende modellen werd de hypothese ontwikkeld dat de 

specifieke ligging van de breuklijn kan verklaard worden door een bepaald 

fractuurmechanisme. Uit deze redenering werd het doel ontwikkeld om na te gaan in hoeveel 

pro- of supinatie de voorarm geroteerd stond, wanneer de fractuur ontstond. Er is echter 

voorlopig nog geen nauwkeurige methode beschreven om op basis van CT-beelden van de 

elleboog na te gaan in welke positie de elleboog gescand is. 
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Omwille van deze reden werd het doel van het onderzoek verlegd naar het ontwikkelen van 

een correcte methodologie voor 3D analyse. Om dit mogelijk te maken is er nood aan het 

definiëren van reproduceerbare referentievlakken in de elleboog met een cartesisch 

coördinatenstelsel en de bepaling van de voorarmrotatie. In deel 2 van deze thesis 

onderzoeken we de mogelijkheid om dit te bepalen op ellebogen zonder voorgeschiedenis van 

pathologie. De hierdoor verkregen inzichten kunnen ons later helpen met het toepassen van 

een systematische analyse op de verkregen databank van modellen van elleboogfracturen. 

G. Besluit 

Analyse van de 3D modellen van elleboogfracturen uit de verzamelde databank met als doel 

meer inzicht te krijgen in het luxatiemechanisme is voorlopig nog niet mogelijk wegens te 

complex. De focus werd hierbij gelegd op de radiuskopfracturen waarbij vermoed werd dat de 

fractuur ontstaat door de impact op het capitellum. Om een steeds terugkerende positie te 

kunnen associëren met een bepaalde fractuurlijn, moet de specifieke voorarmrotatie bepaald 

kunnen worden op CT-beelden. Dit gecombineerd met het ontbreken van een bruikbaar 

cartesisch stelsel maakt een vergelijkende verdere analyse onmogelijk.  
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A. Inleiding 

1. Situering doel van het onderzoek 

In deel 1 werd tot de conclusie gekomen dat analyse van 3D modellen van radiuskopfracturen 

met als doel meer inzicht te krijgen in het luxatiemechanisme van de elleboog voorlopig nog 

niet mogelijk was. Om dit mogelijk te maken is er nood aan goed reproduceerbare 

referentievlakken op basis van een cartesisch stelsel in de verschillende botstructuren van de 

elleboog. Zonder een cartesisch stelsel kunnen verdere berekeningen niet gekaderd worden en 

is er geen klinische betekenis. Door de analyse van 3D modellen van radiuskopfracturen kan 

de locatie en grootte van het breukfragment en de verdeling van de breuklijn achterhaald 

worden. Om hier een eventuele correlatie en gemeenschappelijk fractuurmechanisme in te 

vinden moet de graad van voorarmrotatie bepaald kunnen worden. In recent uitgevoerde 

studies met een gelijkaardig doel, stelt zich namelijk het probleem dat alle te onderzoeken 3D 

modellen in dezelfde rotatiegraad moeten georiënteerd worden aangezien men een 

vergelijkende analyse beoogt. Zo wordt geprobeerd bevindingen uit studies op kadavers toe te 

passen op 3D of wordt er teruggrepen naar een 2D doorsnede voor het bepalen van de 

rotatiestand. (13, 21) In deze thesis stellen we twee doelen voorop: het bepalen van een 

cartesisch coördinatenstelsel en de bepaling van de voorarmpositie op 3D gereconstrueerde 

beelden. 

2. Huidige technieken voor het bepalen van voorarmrotatie 

De rotatiebeweging van de voorarm werd reeds uitgebreid besproken in deel 1. Het doel van 

deze studie is niet het bepalen van de actieve of de passieve maximale pro- of supinatiegraad. 

Deze materie is nog steeds het onderwerp van vele studies. (4, 9, 21, 22) Het doel is op basis 

van CT-beelden van de elleboog na te kunnen gaan in welke positie de elleboog ingescand is. 

Tot op heden zijn er drie methoden bekend.  

2.1 The noncircular shape of the radial head, R. Van Riet et al., 2003 (13) 

Op basis van 27 bovenste ledematen van kadavers werd onderzoek gedaan naar de vorm van 

de radiuskop door middel van het meten van de kortste en langste diameter. Het centrum van 

de radiuskop werd gevonden door de diameter van de radiuskop minutieus te meten in 

meerdere posities. Het onderzoek bevestigde dat de radiuskop niet rond is. Verder werd ook 

een x-y referentiesysteem ontwikkeld ter hoogte van het centrum van de radiuskop. Er werd 
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een eerste lijn getrokken door de anterieure en posterieure hoek van de incisura radialis, in het 

axiale vlak. De y-as werd gedefinieerd als een tweede lijn parallel met de eerste door het 

centrum van de radiuskop. De x- as is een derde lijn, loodrecht op de y-as en door het 

centrum. (Figuur 21) Deze metingen gebeurden nadat de voorarmen in neutrale positie 

werden geplaatst. De neutrale positie werd omschreven als de positie waarbij de processi 

styloidei van zowel de radius als ulna in een lijn parallel met de humerusschacht geplaatst 

worden. 

Figuur 21: Voorstelling x- as en y-as door centrum radiuskop. (13) 

Van Riet et al. verklaart dat op basis van empirische observatie de langste as van de 

ellipsvormige radiuskop loodrecht georiënteerd staat op de incisura radialis, wanneer er 

sprake is van neutrale stand. Wanneer de langste as een hoek maakt ten opzichte van deze 

loodrechte positie, geeft deze hoek de pro- of supinatiestand van de voorarm weer. 

2.2 Biometry of the radial head: biomechanical implications in pronation and 

supination, G. Captier et al., 2002 (14) 

Captier et al. onderzochten de radii van 96 kadavers met analyse van de vorm en grootte van 

de radiuskop als doel. De vorm van de radiuskop werd als ellipsvormig beschouwd wanneer 

het verschil tussen de maximale diameter en de minimale diameter groter was dan 1 mm. 

Deze metingen werden rechtstreeks gedaan op het bot door gebruik van een caliper met een 

nauwkeurigheid van 0,5 mm of na projectie van de vorm van de radiuskop op papier. 57% 

van de radiuskoppen werden als ellipsvormig gedefinieerd en 43% als cirkelvormig. Er werd 

verklaard dat de excentrische ligging van het centrum van de fovea radialis resulteert in een 

verplaatsing van het centrum van de radiuskop tijdens de pro- en supinatiebeweging. Dit werd 

reeds bevestigd. (5, 14, 20) In volledige supinatie komt het centrum van de fovea radialis 
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excentrisch posterieur te liggen. In maximale pronatie verplaatst de fovea radialis meer naar 

anterieur. (Figuur 22) Deze bevindingen bieden de mogelijkheid om onderscheid te maken 

tussen volledige pronatie- en supinatiepositie op basis van het centrum van de fovea radialis te 

bepalen. Er kan echter enkel een vage indruk bekomen worden tussen volledige pronatie – 

neutraal – volledige supinatie. Deze methode kan niet gebruikt worden voor het bepalen van 

de specifieke voorarmrotatie. Bovendien is het bepalen van de fovea radialis subjectief en 

moeilijk reproduceerbaar, in het bijzonder wanneer de CT-beeldkwaliteit niet optimaal is. 

Figuur 22: De verplaatsing van het centrum van de fovea radialis. (14) 

2.3 Quantitative measurement of radial head fracture location, Van Leeuwen et 

al., 2012 (8) 

Analyse van radiuskopfracturen werd toegepast door Van Leeuwen et al. en Eygendaal et al. 

(7, 8) Om hun berekeningen toe te passen werd de voorarmrotatie voor iedere patiënt 

gestandaardiseerd op basis van de positie van tuberositas radii ten opzichte van de ulna. Dit 

werd beschreven door Hutchinson et al. (21) Op basis van een onderzoek op kadavers werd 

aangetoond dat de tuberositas radii zich bevindt op 42,6° tegen de wijzers van de klok in, ten 

opzichte van de ulna met de voorarm in volledige supinatie. (Figuur 23) Gebaseerd op deze 

bevindingen definieert Van Leeuwen et al. vervolgens de neutraalstand van de voorarm als de 

stand waarbij het meest prominente punt van de tuberositas radii zich op 132° kloksgewijs 

bevindt. (8) 
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Figuur 23: Coupe door de tuberositas radii met de voorarm in volledige supinatie met de aangeduide assen voor 
de hoekberekeningen. (21) 

Na analyse en toepassing van deze methode op 3D modellen worden enkele kritische 

opmerkingen vastgesteld. Zoals reeds vermeld in de discussie van deel 1, wordt in de 

verschillende ziekenhuizen de regio die gescand wordt bij een elleboogfractuur zo klein 

mogelijk gehouden. Vandaar dat de ingestelde topogram, de tuberositas radii vaak niet of niet 

volledig bevat waardoor deze methode niet toepasbaar is. Een tweede opmerking is dat men 

spreekt over een bereik van 34 – 51° voor de rotationele positie van het centrum van de 

radiale tuberositeit. (21) Er is met andere woorden een belangrijke foutmarge. Verder gaat 

Van Leeuwen et al. uit van een maximale supinatie van 85° om zo de radius terug te draaien 

naar de neutrale stand. Er is echter geen universeel aanvaarde waarde voor maximale 

supinatie. Hutchinson bootste bovendien maximale supinatie na door de radius te laten rusten 

op de tuberkel van Lister en de ulnaire zijde van de distale radius. Op basis van deze 

opmerkingen wordt de betrouwbaarheid om deze methode te gebruiken voor 3D analyse in 

vraag gesteld. 

2.4 Conclusie huidige technieken 

Van de drie besproken technieken om de voorarmrotatie te bepalen, lijkt het principe van de 

langste as volgens Van Riet et al. de best toepasbare methode in deze studie. De twee andere 

technieken zijn omwille van de hoger vernoemde argumenten minder bruikbaar. Vandaar 

werd geopteerd om de methode van Van Riet et al. toe te passen en te evalueren op normale 

ellebogen. Het vooropgestelde doel is om na te gaan of de langste as kan gebruikt worden om 

de graad van pro-of supinatie te bepalen. 
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3. Bepalen van de positie van de langste as van de radiuskop bij 

maximale pro en supinatie 

Om de ligging van de langste as te analyseren gedurende de volledige voorarmrotatie en de 

correctheid van de bevindingen van Van Riet et al. na te gaan, moet deze langste as bepaald 

worden in de twee uiterste posities. Zo wordt het mogelijk om na te gaan hoe de langste as 

georiënteerd staat ten opzichte van de lijn getrokken door de anterieure en posterieure hoek 

van de incisura radialis, in het axiale vlak. Op basis van deze bevindingen kan nagegaan 

worden of de langste as bruikbaar is voor het bepalen van de graad van voorarmrotatie. De 

loodrechte stand van de langste as ten opzichte van de incisura radialis, kan uitgezet worden 

ten opzichte van de volledige bewegingsgraad (ROM). Zo kan een idee over de 

voorarmrotatie bekomen worden aan de hand van de ligging van de langste as. Op deze wijze 

wordt een relatieve waarde bekomen en geen specifieke positie uitgedrukt in graden. Om dit 

mogelijk te maken en over een absolute waarde te beschikken dient een cartesisch 

coördinatenstelsel gedefinieerd te worden in de elleboog. Hiervoor heb je een reproduceerbaar 

referentievlak en een duidelijk definieerbare oorsprong of ‘zero point’ nodig. 

4. Bepalen van een referentiesysteem in de elleboog voor het bekomen 

van absolute waarden 

4.1 Cartesisch coördinatenstelstel  

Dit is een orthogonaal coördinatenstelsel waarbij er voor elke dimensie een as is en de assen 

onderling loodrecht op elkaar staan. Een punt in driedimensionale ruimte wordt aangegeven 

met (x,y,z). Het snijpunt van de drie assen wordt de oorsprong genoemd en aangegeven als 

(0,0,0). De verkregen CT-beelden waarop de 3D modellen zijn gebaseerd, zijn nooit op exact 

dezelfde positie genomen waardoor de gekozen herkenningspunten op de botten sterk 

verschillen qua coördinaten wanneer ze onderling vergeleken worden. Daardoor is er nood 

aan een goed gedefinieerd en reproduceerbaar assenstelsel zodat de waarden en verschillen 

tussen de 3D modellen als een geheel geanalyseerd en gestandaardiseerd kunnen worden voor 

iedere onderzochte elleboog.  

In 2004 werd door het ISB (International Society of Biomechanics) voor elk gewricht een 

lokaal assenstelsel gegenereerd waarop het coördinatensysteem in het gewricht gebaseerd is. 

Het ISB publiceerde deze aanbevelingen met de bedoeling om verdere feedback en 

aanpassingen te krijgen met de hoop een universeel systeem te kunnen produceren dat 



 

   36 

gebruikt kan worden door zowel onderzoekers als in de klinische praktijk. Het 

coördinatensysteem in de radius is gedefinieerd op een voorarm in neutrale positie en 90° 

flexie. De oorsprong is het meest caudaal-laterale punt op de processus styloideus radii. De y-

as verloopt van dit punt naar het meest caudale punt in de laterale epicondyl. De x-as loopt 

naar anterieur en loodrecht op het vlak gevormd door de oorsprong, het meest caudale-

mediale punt op de processus styloideus van de ulna en het meest caudale punt in de laterale 

epicondyl. De z-as wordt gevormd door de lijn loodrecht op de x- en y-as en is gericht naar 

rechts. (43) 

Omori et al. pasten het originele referentiesysteem van het ISB aan. Het zwaartepunt van het 

proximale articulatieoppervlak van de radius werd gekozen als oorsprong. De y-as loopt 

parallel met de radiusschacht. De z-as is de lijn loodrecht op de y-as en het vlak gebaseerd op 

de y-as en de tip van de processus styloideus radii. De x-as is de lijn loodrecht op het vlak 

gebaseerd op de x- en y-as. (44) (Figuur 24) 

Er zijn verschillende lokale coördinatenstelsels gedefinieerd. (4, 43, 44) In sommige gevallen 

gaat het om kleine aanpassingen maar er is nog geen universeel aanvaard en toegepast stelsel. 

Deze coördinatenstelsels werden voorgesteld zonder controle van de reproduceerbaarheid in 

3D modellen. Daarom werd er gezocht naar een relevant en bruikbaar coördinatensysteem 

voor het bepalen van de voorarmrotatie. 

Figuur 24: Lokaal coördinatensysteem van de radius volgens Omori et al. (44) 

4.2 Bepalen van referentievlakken 

De aanwezigheid van reproduceerbare vlakken in de botstructuren van het te onderzoeken 

gewricht, biedt mogelijks een belangrijke meerwaarde. Deze vlakken bieden de mogelijkheid 
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om hun relatie ten opzichte van elkaar te analyseren tijdens de verschillende bewegingen. 

Verder bieden ze een referentiepunt om hoeken en afstanden te vergelijken, aangezien dit vlak 

steeds te bepalen is. Tot op heden is er nog geen dergelijk vlak bepaald in de elleboog. Het is 

essentieel dat het gebaseerd is op nauwkeurig reproduceerbare punten. Hierbij moet rekening 

gehouden worden met het feit dat deze punten niet gelegen zijn in het breukfragment en ze 

steeds beschikbaar zijn op de CT-beelden. De gekozen punten moeten steeds makkelijk aan te 

duiden zijn, zelfs wanneer er sprake is van een mindere kwaliteit van CT-beelden. Omwille 

van het korte topogram en de hoge frequentie van radiuskopfracturen, werd er geopteerd om 

het vlak te definiëren in de distale humerus. Een reproduceerbaar humeraal vlak kan in de 

toekomst helpen correcte metingen uit te voeren om de pronatie- en supinatiepositie te 

bepalen. 

B. Methodologie 

1.  Databank CT-beelden van normale ellebogen 

1.1 Vrijwilligers: Exclusiecriteria 

Er werden CT-beelden afgenomen van acht gezonde personen waarbij rekening werd 

gehouden met de volgende exclusiecriteria: aanwezigheid van chronische ziektes, jonger dan 

18 jaar, geen voorgeschiedenis van pathologie of operatie aan het bovenste lidmaat. De 

verkregen CT-beelden werden eerst gecontroleerd op abnormaliteiten en pathologie door twee 

orthopedische chirurgen van het Universitair Ziekenhuis Gent. De gemiddelde leeftijd van de 

vrijwilligers was 28,9 jaar. (leeftijdsinterval, 22 – 59).  

1.2 Beeldvormingstechniek en positie 

De distale helft van de humerus en de volledige lengte van de radius en ulna tot en met het 

begin van de proximale rij carpalen werden gescand met een CT-scanner (Somatom Volume 

Zoom - Siemens). Ongeveer 1200 slices van een dikte van 0,6 mm werden verkregen bij 

iedere scan. Er werden beelden afgenomen in twee posities namelijk in maximale supinatie 

(Figuur 26) en in maximale pronatie (Figuur 25). Deze positie werd omschreven als de meest 

extreme positie die voor de vrijwilliger kon worden aangehouden zonder actieve 

spiercontractie. Om beweging en afwijking van deze positie tijdens het nemen van de CT-

scan te vermijden, werd een zandzak geplaatst ter hoogte van het distale uiteinde van de hand. 

De beschreven houding werd gerealiseerd in zijlig met de armen boven het hoofd en de 

elleboog in volledige extensie. Omwille van de invloed van de flexietoestand op de pro – en 
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supinatiemogelijkheid en bestraling van het hoofd te vermijden, werd gekozen voor volledige 

armextensie. Op deze manier werden 16 verschillende ellebogen gescand. Twee ellebogen 

waren niet bruikbaar voor onze studie omdat deze gescand werden in supinatie en neutrale 

stand. Eén elleboog werd niet geïncludeerd omwille van een voorgeschiedenis van een 

radiuskopfractuur. De beelden werden opgeslagen in DICOM (Digital Imaging and 

Communication In Medicine) extensie. Deze beelden werden ingeladen in Mimics 19.0.0 ® 

(Materialise, Leuven, België) voor het maken van 3-dimensionele (3D) modellen zoals 

beschreven in deel 1.  

Figuur 25 en 26: Scanpositie in pronatie (links) en scanpositie in supinatie (rechts). 

2. Analyseren van de positie van de langste as ten opzichte van het 

proximaal radio-ulnaire gewricht in maximale pro- en supinatiepositie 

2.1 Bepalen voorarmrotatie van de voorarm 

Van elke elleboog werden de CT-beelden van zowel pronatie als supinatie omgezet tot 3D 

modellen. Op basis van beide reconstructies werden vier verschillende methodes ontwikkeld 

om het bereik van de pro-en supinatiebeweging te bepalen. 

De eerste manier om pro-of supinatie van de elleboog te bepalen, steunt op de hoek tussen de 

langste as van ellipsvormige radiuskop in pronatie en in supinatie. De tweede methode maakt 

gebruik van vlakken die overeenkomen met het proximaal en distaal radio-ulnair gewricht. De 

derde methode maakt enkel gebruik van een vlak dat overeenkomt met het distale radio-ulnair 
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gewricht op de radius. De laatste methode drukt de bewegingsgraad uit in functie van de 

processus styloïdeus van de radius en het centrum van de rotatieas in de distale ulna.  

 

Volgens het principe van Van Riet et al. wordt er gestart op een axiale coupe ter hoogte van 

de radiuskop. (13) Deze coupe wordt bekomen door 3-Matic Research 10.0.0 ® (Materialise, 

Leuven, België) het vlak te laten bepalen dat best overeenkomt met het gewrichtsoppervlak 

van de radiuskop en dit in Mimics 19.0.0 ® te importeren. Dit vlak op de radiuskop wordt 

gebruikt om de CT-beelden te “reslicen”. Op deze manier worden de CT-beelden opnieuw 

georiënteerd volgens de richting van dit vlak en ontstaat er een axiale coupe doorheen de 

radiuskop (Figuur 27). 

Figuur 27: Reslicen tot axiale coupe door radiuskop 

Vervolgens wordt de langste as van de radiuskop bepaald. In het venster met de axiale 

doorsnede van de radiuskop wordt gezocht naar de eerste volledige doorsnede waarbij de 

buitenrand duidelijk zichtbaar is. De volledige rand moet scherp te zien zijn en centraal wordt 

nog duidelijk de contour van de fovea radialis gezien. (Figuur 28) 

 

Figuur 28: Bepalen van correcte axiale coupe 
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Door het programma wordt in deze slice de best passende ellipsvorm bepaald en worden de 

langste as (Lmax), de loodrechte as op deze langste as (L⊥) en de coördinaten van het 

centroïd berekend. (Figuur 29) Bij de eerste methode wordt rekening gehouden met ‘Lmax’. 

De ‘L⊥’-waarde wordt later gebruikt om na te gaan als de radiuskop wel degelijk 

ellipsvormig is. Het bepalen van deze ellips, in het bijzonder de ‘Lmax’, wordt in dezelfde 

coupe driemaal herhaald om fouten van de richting en lengte van de langste as te vermijden. 

Bij de elleboog in pronatie wordt de langste as benoemd als ‘AsPro’. 

Figuur 29: Bepalen van de langste as in radiuskop. 

Als extra controle wordt de langste as opnieuw bepaald in één coupe onder en één coupe 

boven de gekozen snede. Deze twee nieuwe assen moet ongeveer dezelfde richting volgen als 

de eerder bepaalde langste as. De snijpunten van ‘AsPro’ met de rand van de radiuskop 

worden aangeduid als ‘As1’ en ‘As2’. Deze punten en de in de volgende stappen 

gedefinieerde punten, worden later gebruikt om hoeken en vlakken te bepalen. Vervolgens 

worden de twee uiterste punten van de incisura radialis ulnae aangeduid in dezelfde coupe als 

‘AsPro’. Deze worden als ‘pu1’ en ‘pu2’ benoemd. (Figuur 30) Bij het toekennen van deze 

twee punten wordt gecontroleerd op de 3D-reconstructie of beide punten wel degelijk deel 

uitmaken van de incisura radialis op de ulna.  

Figuur 30: Aanduiden twee uiterste punten van de incisura radialis.  
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Door deze punten te bepalen, wordt er een eerste hoek gevormd tussen ‘AsPro’ en het lijnstuk 

gevormd door ‘pu1’ en ‘pu2’. Deze hoek wordt benoemd als ‘meting as’ en wordt op dezelfde 

manier bepaald als in de studie van Van Riet et al. (13) 

Belangrijk bij het noteren van de waarde van deze hoek is dat door Mimics 19.0.0 ® bij het 

meten van de hoek tussen twee lijnstukken of twee vlakken steeds de kleinste hoek 

weergegeven wordt. Bij het aflezen van de hoek wordt gekeken of het nodig is om de 

supplementaire hoek van de verkregen waarde te gebruiken. Dit wordt gecontroleerd door de 

richting te bepalen waarin de as moet draaien tijdens de beweging van pronatie naar supinatie.   

 

Voor het bepalen van de volgende hoek worden het distale en proximale radio-ulnair gewricht 

gedefinieerd. Als eerste wordt er een derde punt bepaald om samen met ‘pu1’ en ‘pu2’ het 

proximale radio-ulnair vlak te vormen. Hier wordt gekozen voor het meest distale punt van de 

incisura radialis ulnae. Dit nieuwe punt, ‘pu3’, vormt samen met de tweede andere punten op 

de incisura, het vlak ‘pu’ dat representatief is voor het proximale radio-ulnair gewricht. 

(Figuur 31) 

 
Figuur 31: Bepalen van het proximaal radio-ulnair vlak. 

Hetzelfde principe wordt toegepast om een vlak te vormen dat overeenkomt met het distale 

radio-ulnair gewricht. De drie punten (dr1, dr2 en dr3) die bepaald worden, zijn de drie 

uiterste punten die de driehoekige structuur van de incisura ulnaris radii bepalen. (Figuur 32) 

Hierdoor wordt een tweede vlak, het ‘dr’-vlak, gedefinieerd. Vervolgens wordt er een nieuwe 

hoek berekend door de hoek tussen het ‘pu’-vlak en ‘dr-vlak’ te bepalen, de hoek ‘Pu-Dr’. Net 

zoals bij de hoek ‘meting as’ wordt opnieuw gecontroleerd of de supplementaire waarde moet 

genomen worden. 
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Figuur 32: Bepalen van het distaal radioulnair vlak 

Om het rotatiepunt in het gewrichtsoppervlak van de distale ulna met de metacarpalen te 

bepalen wordt de ulna geëxporteerd naar 3-Matic Research 10.0.0®. Daar wordt de beste 

passende cirkel voor de distale ulna bepaald en het centrum van deze cirkel wordt in Mimics 

19.0.0 ® geïmporteerd. Dit punt wordt aangeduid als ‘rotatiepunt dulna’. (figuur 33) 

 

Figuur 33: Aanduiden van “rotatiepunt dulna”  

Deze stappen worden opnieuw doorlopen voor de CT-beelden in supinatie van dezelfde 

elleboog. Om de pronatie en supinatie reconstructies samen te brengen, worden de 3D-

reconstructies van de ulna en radius in zowel pro- als supinatiepositie in 3-Matic Research 

10.0.0 ® geladen samen met ‘AsPro’ en ‘AsSup’. Aangezien deze beelden van twee 

verschillende CT-scans komen en elk hun eigen coördinatenstelsel hebben, zijn deze niet 

gealigneerd. In 3-Matic Research 10.0.0 ® worden ze eerst gealigneerd zoals weergeven in 

Figuur 34. 
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Figuur 34: Alignering van de 3D reconstructies in 3-Matic Research 10.0.0 ®   

De beide ulna’s worden gelijkgesteld en komen op elkaar te liggen terwijl de radius in 

supinatie met de ‘AsSup’ volgens eenzelfde richting en afstand als de ulna in supinatie 

verschoven worden. Om een nauwkeurige alignering te maken worden minimaal drie punten 

op de distale ulna en drie punten op de proximale ulna geselecteerd. (Figuur 35). 

Figuur 35: Gecombineerde 3D-reconstructie na alignering in 3-Matic Research 10.0.0 ®  

De gealigneerde 3D-reconstructies worden gekopieerd en beide in het Mimics-venster van de 

elleboog in pronatie geladen. Twee nieuwe punten worden gedefinieerd: ‘Dradius’ op de 

processus styloideus van de radius in pronatie en ‘dradiusSTL’ op de processus styloideus van 

de radius in supinatie. (Figuur 36) De hoek gevormd door deze twee punten en ‘rotatiepunt 

dulna’, wordt ‘Rotatie distale radius’ genoemd en is een eerste manier om de 

bewegingsgraad op de 3D-reconstructie in één venster te bepalen. 



 

   44 

Figuur 36: Bepalen van de hoek ‘Rotatie distale radius’ 

De geïmporteerde langste as van supinatie, ‘AsSup’, wordt net zoals bij ‘AsPro’ uitgedrukt 

door de twee uiterste punten van het lijnstuk, hier benoemd als ‘stlas1’ en ‘stlas2’.  

Het distale radio-ulnair gewrichtsoppervlak van de STL wordt bepaald door de punten 

‘stldr1’, ‘stldr2’ en ‘stldr3’ op de radius in supinatie positie. (Figuur 37) Zo wordt het vlak 

‘stldr’ gevormd naar analogie van het ‘dr’ vlak op de radius in pronatie. 

Figuur 37: Bepalen van het distale radio-ulnaire gewrichtsoppervlak op de toegevoegde radius in supinatie 

Door de beide 3D-reconstructies in één venster te laden en te aligneren worden de beperkte 

meetfouten door het apart bepalen van het ‘pu’ vlak op de pronatie- en supinatiebeelden, 

weggewerkt. Vervolgens wordt de hoek tussen ‘AsSup’ ten opzichte van het ‘pu’-vlak 

berekend. Deze wordt bekomen door de hoek tussen het lijnstuk bepaald door ‘stlas1’ en 

‘stlas2’ en het lijnstuk tussen ‘pu1’ en ‘pu2’. Aan de hand van de hoeken ‘meting as’ in 

pronatie en ‘meting as’ in supinatie (bepaald in éénzelfde venster) wordt op een tweede 

manier uitspraak gedaan over de bewegingsgraad. Deze methode is onderhevig aan een 

bepaalde foutmarge ten gevolge van het afzonderlijk bepalen van het vlak waarop de axiale 

coupe, waarin de langste as bepaald wordt, gebaseerd is. De langste as van de radiuskop in 
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supinatie wordt geïmporteerd en toegepast in de axiale coupe, gebaseerd op de radiuskop in 

pronatie. De hoek tussen de twee verschillende vlakken geeft een idee over de grootte van de 

meetfout. Hoe groter de hoek tussen deze vlakken, hoe groter de fout. (Figuur 38) 

 

Figuur 38: Verschil (4,46°) tussen de oriëntering van de axiale coupe in supinatie met in pronatie. 

Bij de derde manier wordt gebruik gemaakt van de hoeken gevormd door ‘dr’ en ‘stldr’ elk 

afzonderlijk ten opzichte van ‘pu’. De bewegingsgraad wordt bij de vorige twee methodes 

berekend door het verschil of de som van pro- en supinatie waarde te nemen. Om te weten 

welke wiskundige bewerking gemaakt moet worden, wordt gekeken naar het ‘pu’-vlak. Indien 

bij het draaien van de pronatie-as naar de supinatie-as het ‘pu’-vlak overschreden wordt, 

worden de hoeken opgeteld. Is dit niet het geval dan wordt de supinatiehoek van de 

pronatiehoek afgetrokken. 

Als laatste manier wordt de bewegingsgraad berekend door de hoek te berekenen tussen het 

‘dr’-vlak en ‘stldr’-vlak. Opnieuw moet gecontroleerd worden of de supplementaire waarde 

gebruikt moet worden. (Figuur 39) 

Figuur 39: Hoek bepalen tussen ‘dr’ en ‘stldr’ vlak  
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Tabel 4: Een overzicht van de gekozen punten en vlakken en de bepaalde hoeken 

Punten Omschrijving 

As 1 

As 2 
Snijpunten langste as met de buitenrand van de radiuskop 

Pu 1 Posterieure punt op de incisura radialis op dezelfde CT-coupe als de langste as 

Pu 2 Anterieure punt op de incisura radialis op dezelfde CT-coupe als de langste as 

Pu 3 Meest inferieure punt van de incisura radialis 

Dr 1 

Dr 2 

Dr 3 

Drie punten op de driehoekige structuur van de incisura ulnaris van de radius 

Stldr 1 

Stldr 2 

Stldr 3 

Drie punten op de driehoekige structuur van de incisura ulnaris van de 
geïmporteerde radius 

Vlakken Omschrijving 

Pu – vlak Vlak representatief voor het proximaal radio-ulnair gewricht, gevormd door 
‘pu1’,’pu2’ en ‘pu3’ 

Dr – vlak Vlak representatief voor het distaal radio-ulnair gewricht, gevormd door 
‘dr1’,’dr2’ en ‘dr3’ 

Stldr - vlak Vlak representatief voor het distaal radio-ulnair gewricht van de geïmporteerde 
radius, gevormd door ‘stldr1’,’stldr2’ en ‘stldr3’ 

Hoeken Omschrijving 

Hoek 1: Rotatie distale 
radius 

Hoek tussen drie punten: de processus styloideus van de radius, het 
rotatiepunt in de distale ulna en de processus styloideus van de 

geïmporteerde radius. 

Hoek 2: meting as Hoek tussen twee lijnstukken, het lijnstuk dat de 
langste as bepaalt door ‘As1’ en ‘As2’ en het lijnstuk tussen 

‘pu1’ en ’pu2’  

Hoek 3: Pu - Dr Hoek tussen twee vlakken, het ‘pu’-vlak en ‘dr’-vlak 

Hoek 4: Dr - Stldr Hoek tussen twee vlakken, het ‘dr’-vlak van de elleboog in pronatie en het 
‘stldr’-vlak van de elleboog in supinatie 
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2.2 Bepalen van de ligging van de langste as  

Zoals reeds besproken werd de langste as van de radiuskop bepaald. Van Riet et al. 

beschreven dat in neutrale positie de langste as loodrecht georiënteerd staat ten opzichte van 

de lijn getrokken tussen de anterieure en posterieure hoek van de incisura radialis. (Figuur 21) 

(13) Door het bepalen van de langste as in zowel maximale pronatie als maximale supinatie 

kan de rotatie van deze as tijdens de beweging van pronatie naar supinatie gevolgd worden. 

De totale hoek die gemaakt wordt tijdens deze rotatie, geeft een idee over de totale 

bewegingsgraad. Via deze methode kan de stand waarbij de langste as loodrecht staat 

uitgedrukt worden ten opzichte van de totale bewegingsgraad. Om de waarden te kunnen 

vergelijken met de verschillende ellebogen, wordt deze positie uitgedrukt in het percentage 

ten opzichte van de totale bewegingsgraad. Bij volledige pronatie is er sprake van 0% en bij 

volledige supinatie van 100%. Zo kan de correctheid van de methode van Van Riet et al. 

nagegaan worden. Volgens dit principe zou de langste as loodrecht staan, wanneer ongeveer 

50% van de totale bewegingsgraad bereikt is indien we ervan uit gaan dat de pronatie en 

supinatie maximaal zijn. Dit zijn dus relatieve waarden ten opzichte van de totale 

bewegingsgraad. 

3. Bepalen van een referentiesysteem in de elleboog voor het bekomen 

van absolute waarden 

3.1 Definiëren van een cartesisch coördinatenstelsel in radiuskop 

Als zero point werden twee mogelijkheden voorop geschoven, namelijk het centrum van de 

radiuskop en het centrum van de capitellaire sfeer. Er werd gekozen voor het zwaartepunt van 

het proximaal articulatieoppervlak ter hoogte van de radiuskop omdat dit deel uitmaakt van de 

voorarmrotatie-as en nauwkeurig te bepalen is. Bovendien wordt dit bepaald volgens 

hetzelfde principe als het bepalen van de langste as. (Figuur 40) Het oriënteren van de x-, y-, 

en z-as is gebaseerd op drie gedefinieerde vlakken. (Figuur 41) Het vlak dat aan de basis ligt 

voor de x- as wordt gevormd op basis van drie punten namelijk: ‘pu1’, ‘pu2’ en het ‘zero 

point’. De y-as wordt bepaald aan de hand van het vlak loodrecht op het ‘vlak x-as’, het ‘zero 

point’ en het rotatiepunt ter hoogte van de distale ulna. De z-as volgt het vlak loodrecht op 

twee eerder gedefinieerde vlakken. De x-as loopt van het ‘zero point’ naar de anterieure hoek 

van de incisura radialis, ‘pu2’. De y-as loopt naar proximaal, richting de humerus, en de z-as 

naar lateraal. (Figuur 42) Bij de tweede mogelijkheid met het centrum van de capitellaire sfeer 
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als oorsprong, zou de x-as naar het centrum van de trochlea lopen. De y-as staat vervolgens 

hier loodrecht op georiënteerd en de z-as staat loodrecht op het hieronder gedefinieerde 

humeraal vlak. 

Figuur 40 en 41: Bepalen van ‘vlak x’ (links) en overzicht 3 vlakken (rechts)  

 

Figuur 42: Overzicht cartesisch coördinatenstelsel met het centrum van de radiuskop als oorsprong 

	  	  

3.2 Bepalen van een reproduceerbaar humeraal vlak  

Om de positie en onderlinge relatie tussen de drie botten (ulna, humerus en radius) te bepalen 

is er nood aan een referentievlak in elk van de drie botstructuren. Voor een goed definieerbaar 

vlak hebben we drie punten nodig die makkelijk en nauwkeurig reproduceerbaar zijn. Het 

eerste punt dat we bepalen is het centrum van de trochlea. De rand van de trochlea kan goed 

weergegeven worden door middel van een cirkel. Op basis van drie aangeduide punten wordt 
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de best passende cirkel weergegeven. De gekozen punten zijn het meest superieure, inferieure 

en posterieure punt op de trochleaire rand. (Figuur 43) 

Figuur 43: Bepalen van de trochleaire cirkel 

 
Het capitellum wordt beter beschreven door middel van een sfeer. In de sagittale coupe waar 

duidelijk de ronding van het capitellum te zien is, worden drie punten aangeduid. Op deze 

doorsnede van het capitellum wordt het meest superieure, anterieure en inferieure punt 

gemarkeerd op de gekozen coupe. Om de best passende sfeer te kunnen bepalen zijn er vier 

punten nodig. Het vierde punt wordt op de coronale coupe bepaald, namelijk het punt op de 

capitellaire rand dat recht over het midden van de radiuskop ligt. (Figuur 44) 

Figuur 44: Bepalen van de capitellaire sfeer op basis van 4 punten   

Het derde punt voor het definiëren van humeraal vlak is de plaats waar het humeraal bot het 

dunst is op de sagittale snede. Dit staat gelijk aan de plaats waar het bot het dunst is tussen de 

fossa olecrani en de fossa coronoidea. (Figuur 45) Op basis van deze drie punten wordt het 

humeraal vlak gedefinieerd. (Figuur 46) 
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Figuur 45: Bepalen van het derde punt voor het definiëren van het humerale vlak op de sagittale snede  

 

Figuur 46: Voorstelling humeraal vlak op 3D model. Anterieur – Mediaal - Posterieur 

4. Statische analyse 

Statistische analyses werden gedaan met behulp van SPSS Statistics® versie 23.0.0 software 

(IBM®). Intra- en interonderzoekervariabiliteit werd telkens geanalyseerd door het bepalen 

van de Intraclass Correlatie Coëfficiënt (ICC, two-way random, absolute agreement). Er werd 

gebruik gemaakt van Two-Way Random analyse omdat de beide onderzoekers alle ellebogen 

gemeten hebben en de waarden extrapoleerbaar moeten zijn naar een populatie van 

onderzoekers. Absolute agreement wordt gebruikt om de systematische variabiliteit tussen de 

onderzoekers in kaart te brengen en om te zien hoe goed de absolute scores met elkaar 

overeenkomen. De Intraclass Correlatie Coëfficiënt (ICC) is de uitbreiding voor continue 

variabelen van de kappa-coëfficiënt bij analyse van de intra- en interonderzoekervariabiliteit. 
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Deze volgt dan ook dezelfde indeling van sterkte. In deze studie gebruiken we de indeling 

volgens Fleiss, volgens deze indeling is een ICC-waarde tot 0,40 een slechte overeenkomst, 

waarden tussen 0,40 en 0,75 duiden op een goede overeenkomst. Een uitstekende 

overeenkomst komt overeen met een ICC die groter is dan 0,75. 

4.1 Langste as radiuskop 

Analyse van de verschillen tussen de langste as en loodrechte as om uitspraak te doen over de 

vorm van de radiuskop werd gedaan met een gepaarde Student’s t-test na bevestiging van een 

normaalverdeling van de waarden door middel van een Shapiro-Wilks test voor normaliteit.  

Het verband tussen de lengte van langste diameter en de lengte van de diameter loodrecht 

erop werd vergeleken door middel van de Pearson Correlatie en gevisualiseerd door een 

scatterplot. 

4.2 Bewegingsgraad (ROM) 

De verschillende methodes voor het berekenen van de totale bewegingsgraad werden 

geanalyseerd om hun reproduceerbaarheid aan te tonen. De Intraclass Correlatie Coëfficient 

(ICC) werd gebruikt om de gevonden waarden per elleboog tussen de twee onderzoekers te 

vergelijken, alsook de verschillen in waarden bekomen door dezelfde onderzoeker. 

4.3 Humeraal vlak 

Zowel de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid als de reproduceerbaarheid van het 

gedefinieerde humeraal vlak, werd nagegaan. Op twintig verschillende ellebogen werd het 

humeraal vlak bepaald door twee verschillende onderzoekers met als doel de 

interonderzoekervariabiliteit te bepalen. Om de intra-onderzoekervariabiliteit te bepalen 

werden deze twintig ellebogen tweemaal geanalyseerd door dezelfde persoon. Er werd 

gekozen om dit vlak te bepalen op tien 3D modellen van normale ellebogen en tien 3D 

modellen van radiuskopfracturen uit de verzamelde databank beschreven in deel 1. 

Om de intra- en interonderzoekervariabiliteit tussen de gekozen punten aan te duiden wordt 

opnieuw de ICC bepaald. De punten worden onderverdeeld in hun x,y,z-coördinaten en 

vergeleken tussen de onderzoekers onderling en per onderzoeker apart. Bij berekenen van de 

betrouwbaarheid wordt de ICC beïnvloed door de variantie tussen de verschillende 

coördinatenstelsels. Om het probleem van de grote spreiding tussen de waarden op te lossen 

wordt gezocht naar een manier om de verschillende 3D-reconstructies in éénzelfde 

coördinatenstelsel te krijgen. Het aanpassen van het coördinatenstelsel per elleboog is echter 

niet mogelijk in Mimics 19.0.0® of 3-Matic Research 10.0.0. Als alternatief wordt 
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geprobeerd om elke humerus te aligneren met het coördinatenstelsel van de eerste elleboog. 

Op deze manier worden de coördinaten aangepast aan het coördinatenstelsel van de eerste 

humerus en wordt het grote verschil in variantie weggewerkt maar het verschil tussen de 

waarden blijft gelijk. 

C. Resultaten 

1. Langste as en vorm van de radiuskop 

De betrouwbaarheid van de verschillende bepalingen van de langste as van de onderzoeker 

(intra) en tussen beide onderzoekers onderling (inter) werd geanalyseerd. 

Tabel 5: Intraonderzoekerbetrouwbaarheid bepaling langste diameter 

 
Intraclass 
Correlatie 

95% 
Betrouwbaarheidsinterval F Test met waarde 0 

Ondergrens Bovengrens Waarde df1 df2 Sig 

Onderzoeker 
1 

Enkelvoudige 
metingen 

,993 ,980 ,998 295,636 15 15 ,000 

Gemiddelde metingen ,996 ,990 ,999 295,636 15 15 ,000 

Onderzoeker 
2 

Enkelvoudige 
metingen 

,994 ,983 ,998 311,259 15 15 ,000 

Gemiddelde metingen ,997 ,991 ,999 311,259 15 15 ,000 
 
Tabel 6: Interonderzoekerbetrouwbaarheid bepaling langste diameter 

De ICC-waarden voor intra-onderzoekerbetrouwbaarheid bij het bepalen van de langste as 

zijn 0,993 en 0,994. De interonderzoekerbetrouwbaarheid heeft een ICC van 0,991.  

  

 
Intraclass 
Correlatie 

95% 
Betrouwbaarheidsinterval F Test met waarde 0 

Ondergrens Bovengrens Waarde df1 df2 Sig 

Interonderzoeker 1-2 Enkelvoudige 
metingen 

,991 ,971 ,997 247,228 15 15 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,995 ,985 ,998 247,228 15 15 ,000 
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Tabel 7: Gepaarde Student’s t-test ter vergelijking van Lmax en L⊥ bij de radiuskop 

 

Gepaarde verschillen 

t df 

Sig. 
(2-

zijdig) Gemiddelde 
Standaard 
deviatie 

Standaard-
afwijking 

gemiddelde 

95% Betrouwbaarheids-
interval 

Ondergrens Bovengrens 

Paar 1 Ond1 
Lmax – 
Ond1 
L⊥ 

1,6845   ,53320 ,13330 1,4003 1,9686 12,637 15 ,000 

Paar 2 Ond2 
Lmax – 
Ond2 
L⊥ 

1,8804 ,70530 ,17632 1,5046 2,2562 10,664 15 ,000 

 

Het verschil tussen de lengte van de langste as en de as loodrecht daarop is significant 

(P<0,001) verschillend en dit bij beide onderzoekers met een gemiddelde afwijking van 

1,6845 mm bij onderzoeker 1 en 1,8804 mm bij onderzoeker 2.  

Tabel 8: Verband tussen Lmax en L⊥ door middel van Pearson Correlatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Pearson correlatie van de Lmax tov de L⊥ bedraagt 0,975 met een P-waarde kleiner dan 

0,001. Deze correlatie werd geïllustreerd door middel van een scatterplot waarbij de Lmax op 

de x-as werd uitgezet ten opzichte van de overeenkomstige L⊥ op de y-as. 

 Lmax L⊥  

Lmax   Pearson 
Correlatie 

1 ,975** 

Sig. (2-zijdig)  ,000 

N 16 16 

L⊥   Pearson 
Correlatie 

,975** 1 

Sig. (2-zijdig) ,000  

N 16 16 
**. Correlatie is significant op het 0.01 level (2-zijdig). 
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Figuur 47: Scatterplot Lmax ten opzichte van L⊥ 

Tabel 9: Beschrijvende parameters van Lmax en L⊥ 

 Lmax L⊥ 

N   Geldig 16 16 

Ontbrekend 0 0 
Gemiddelde 23,6076 21,9231 
Std. Deviatie 2,32374 2,14204 
Minimum 19,715 18,611 
Maximum 28,783 27,367 

Na controle van het verschil tussen de diameters voldoen achttien van de twintig ellebogen 

aan het criterium van Captier et al. om als ellipsvormig (verschil diameters > 1 mm) 

omschreven te worden.(14) 
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2. Bewegingsgraad 

De betrouwbaarheid van de metingen die de bewegingsgraad bepalen, werd per meetmethode 

en tussen de twee onderzoekers onderling geëvalueerd.  

Tabel 10: Interonderzoekerbetrouwbaarheid meetmethodes voor de bewegingsgraad 

 
Intraclass 
Correlatie 

95% 
Betrouwbaarheidsinterval F Test met waarde 0 

Ondergrens Bovengrens Waarde df1 df2 Sig 

 
Hoek: 

Meting as 

Enkelvoudige 
meting ,784 ,423 ,929 7,712 12 12 ,001 

Gemiddelde 
metingen 

,879 ,595 ,963 7,712 12 12 ,001 

 
Hoek: 
PU-Dr 

Enkelvoudige 
meting 

,929 ,793 ,978 27,558 12 12 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,963 ,885 ,989 27,558 12 12 ,000 

 
Hoek: 

Dr -STLDr 

Enkelvoudige 
meting 

,985 ,951 ,995 122,383 12 12 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,992 ,975 ,998 122,383 12 12 ,000 

 
Hoek: 

Rotatie Distale 
Radius 

Enkelvoudige 
meting 

,991 ,972 ,997 213,259 12 12 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,996 ,986 ,999 213,259 12 12 ,000 

 

De ICC-waarden van de verschillende meetmethodes bedragen 0,784; 0,929; 0,985; 0,991. 

 

De drie meetmethodes werden vergeleken met de meest objectieve methode namelijk hoek 

‘Rotatie distale Radius’ (ICC-waarde: 0,991). Zo wordt nagegaan hoezeer de waarden voor 

elke onderzoeker reproduceerbaar zijn met gebruik van de verschillende methodes. 
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Tabel 11: Vergelijking methodes voor bepaling van bewegingsgraad voor elke onderzoeker afzonderlijk  

 
Intraclass 
Correlatie 

95% 
Betrouwbaarheidsinterval F Test met waarde 0 

Ondergrens Bovengrens Waarde df1 df2 Sig 

 
DrSTLDr – Rotatie 

distale radius O1 

Enkelvoudige 
meting 

,986 ,955 ,996 133,385 12 12 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,993 ,977 ,998 133,385 12 12 ,000 

 
DrSTLDr – Rotatie 

distale radius O2 

Enkelvoudige 
meting 

,984 ,950 ,995 120,128 12 12 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,992 ,974 ,998 120,128 12 12 ,000 

 
PuDr- Rotatie 

distale radius O1 

Enkelvoudige 
meting 

,973 ,914 ,992 78,765 12 12 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,986 ,955 ,996 78,765 12 12 ,000 

 
PuDr-Rotatie Distale 

radius O2 

Enkelvoudige 
meting 

,941 ,790 ,983 41,423 12 12 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,970 ,883 ,991 41,423 12 12 ,000 

 
Meting As – Rotatie 

distale radius O1 

Enkelvoudige 
meting 

,891 ,683 ,965 19,170 12 12 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,942 ,811 ,982 19,170 12 12 ,000 

 
Meting As – Rotatie 

distale radius O2 

Enkelvoudige 
meting 

,837 ,564 ,947 11,897 12 12 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,911 ,721 ,973 11,897 12 12 ,000 

 

De hoogste ICC-waarde werd bij zowel onderzoeker 1 als 2 teruggevonden bij vergelijking 

van de hoek ‘rotatie distale radius’ met de hoek tussen de distale radiusvlakken, 

respectievelijk 0,986 en 0,984. De reproduceerbaarheid van de hoek ‘Meting-as’ was het 

laagst bij beide onderzoekers, met ICC-waarden van 0,891 en 0,837. Deze methode is 

onderhevig aan een bepaalde foutmarge ten gevolge van het afzonderlijk bepalen van het vlak 

waarop de axiale coupe, waarin de langste as bepaald wordt, gebaseerd is. De hoek tussen 

deze 2 vlakken geeft een idee over de grootte van de meetfout. (Figuur 38) De gemiddelde 

hoek bedraagt 5,295° ± 1,8378°. 
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Tabel 12: Reslice bias, uitgedrukt in graden 

 N Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie 

Reslice bias 13 1,75 8,30 5,295 1,8738 
Geldig N 13     

3. Ligging van langste as ten opzichte van de totale bewegingsgraad 

De stand waarbij de langste as loodrecht staat op de incisura radialis wordt uitgezet ten 

opzichte van de totale bewegingsgraad. Twee onderzoekers bepaalden op dezelfde 11 normale 

ellebogen de langste as en op welk punt in de bewegingsgraad deze loodrecht staat. Deze 

positie werd uitgedrukt in een percentage van de totale bewegingsgraad. 0% komt overeen 

met volledige pronatie en 100% met volledige supinatie. Er is een duidelijke neiging naar 

maximale pronatie. (Figuur 48) 

Figuur 48: Positie van de langste as ten opzichte van de totale bewegingsgraad voor de 11 ellebogen.  
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Tabel 13: Beschrijvende parameters ligging langste as uitgedrukt in percentage ten opzichte van totale 
bewegingsgraad (ROM). 

 Onderzoeker 1 Onderzoeker 2 

N Geldig 11 11 

Ontbrekend 0 0 
Gemiddelde 12,346 12,006 
Std. Deviatie 11,6589 12,4057 
Minimum ,92 ,21 
Maximum 39,37 39,16 

4. Humeraal vlak 

In tabel 14 wordt een voorbeeld gegeven van het bepalen van de ICC-waarde voor de X-

coördinaat van de trochleaire cirkel. 

Tabel 14: Voorbeeld ICC-berekening X-coördinaat trochleaire cirkel 

 
Intraclas

s Correlatie 

95% 
Betrouwbaarheidsinterval F Test met waarde 0 

Ondergrens Bovengrens Waarde df1 df2 Sig 

Onderzoeker 1 X 
trochleaire cirkel 

Enkelvoudige 
metingen 

1,000 1,000 1,000 87302,042 19 19 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

1,000 1,000 1,000 87302,042 19 19 ,000 

Onderzoeker 2 X 
trochleaire cirkel 

Enkelvoudige 
metingen 

1,000 1,000 1,000 60344,493 19 19 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

1,000 1,000 1,000 60344,493 19 19 ,000 

Interonderzoeker X 
trochleaire cirkel 

Enkelvoudige 
metingen 

1,000 1,000 1,000 40015,322 19 19 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

1,000 1,000 1,000 40015,322 19 19 ,000 

Zowel de intra- als interonderzoekervariabiliteit geven een ICC-waarde van 1 (ofwel >0,999). 

Ook voor de andere coördinaten van alle drie de punten is de gevonden ICC-waarde telkens 1. 

 

Het voorstel om de analysefout door te grote spreiding van de meetwaarden op te lossen, werd 

ter illustratie getest op vijf linkse ellebogen. De resultaten zijn weergeven in bijlage 2 en 3.  
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Tabel 12: Gemiddelde en standaarddeviatie van de ICC-waarde voor de drie referentiepunten. 

 

De gemiddelde intraonderzoeker ICC-waarde voor de trochleaire cirkel is 0,9667 (SD 

0,00603), voor de capitellaire sfeer 0,8313 (SD 0,19806) en voor het smalste punt van de 

humerus 0,9613 (SD 0,02223). De gemiddelde interonderzoeker ICC-waarde voor de 

trochleaire cirkel, de capitellaire sfeer en het smalste punt van de humerus zijn respectievelijk 

0,9557 (SD 0,01620); 0,7517 (SD 0,2250) en 0,9363 (SD 0,00839). 

D. Discussie 

1. Langste as radiuskop 

Het bepalen van de langste as toont een goede intra- en interonderzoekerbetrouwbaarheid. De 

vergelijking van de Lmax met L⊥ bevestigt dat de radiuskop niet steeds cirkelvormig is en er 

eerder sprake is van een ellips. Dit bevestigt de bevindingen van Captier et al. waarbij de 

radiuskop als circulair werd aanzien bij een verschil tussen Lmax en L⊥ kleiner dan 1 mm en 

als ellipsvormig bij een verschil vanaf 1 mm of groter. (14) In deze studie kon 90% van de 

onderzochte ellebogen op deze manier als ellipsvormig gedefinieerd worden. Anderzijds 

betekent dit ook dat er bij 10% een circulaire radiuskop aanwezig is, waar in theorie geen 

langste as kan uit afgeleid worden. Bij radiuskoppen die een cirkelvormige vorm benaderen, 

is de gevonden langste as minder reproduceerbaar omwille van de minieme verschillen in 

diameter. In vergelijking met het onderzoek van Captier et al. ligt het percentage 

ellipsvormige radiuskoppen in onze studie veel hoger, respectievelijk 57% en 90%. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in de verschillende meetmethode. 

Captier et al. evalueert de langste as met behulp van een caliper, met een nauwkeurigheid van 

slechts 0,5 mm. (14) Tevens werden de metingen in deze studie uitgevoerd op kadavers 

Overzicht Intraclass Correlation Coefficient 

 Intra-onderzoeker Inter-onderzoeker 

ICC - waarden Trochleaire 

Cirkel 

Capitellaire 

Sfeer 
Smalste punt 

Trochleaire 

Cirkel 

Capitellaire 

Sfeer 
Smalste punt 

X-coördinaat ,961 ,607 ,949 ,966 ,508 ,931 

Y–Coördinaat ,973 ,982 ,948 ,937 ,953 ,932 

Z-Coördinaat ,966 ,905 ,987 ,964 ,794 ,946 

Gemiddelde 

(Std. Deviatie) 

,9667 

(,00603) 

,8313 

(,19806) 

,9613 

(,02223) 

,9557 

(,01620) 

,7517 

(,22550) 

,9363 

(,00839) 
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waarbij het kraakbeen nog aanwezig was. De onderzochte populatie in deze thesis is ook 

kleiner in vergelijking met de studiepopulatie (N= 96) van Captier et al. (14)  

 

Wanneer er sprake is van een ellipsvormige radiuskop, kan de langste as bepaald worden.  

De positie van deze as ten opzichte van het proximaal radio-ulnair gewricht tijdens maximale 

pro- en supinatie werd geanalyseerd. De voorarmpositie waarbij de langste as loodrecht staat 

op de incisura radialis vertoont een duidelijke voorkeur naar maximale pronatie. (Figuur 48) 

Er is sprake van een gemiddelde positie van 12,346 ±11,6598% waarbij 0% de stand in 

maximale pronatie voorstelt en 100% de stand in maximale supinatie.  

 

Dit spreekt de veronderstelling van Van Riet et al. tegen die beschrijven dat de loodrechte 

positie van de langste as overeenkomt met een neutrale stand. (13) Omwille van deze 

bevindingen wordt besloten dat de methode voor het bepalen van de neutraalstand 

gesuggereerd door Van Riet et al. niet correct en bijgevolg niet bruikbaar is. De positie van de 

loodrechte langste as wordt voorgesteld als een percentage ten opzichte van de totale 

bewegingsgraad (ROM) waardoor het gaat om een relatieve waarde. (Figuur 48) Om dit 

krachtiger voor te stellen aan de hand van absolute waarden wordt een voorstel gedaan om 

een referentiesysteem op te bouwen in de elleboog. Zo worden bij de bepaling van de ligging 

van de langste as ten opzichte van de bewegingsgraad in twee gevallen duidelijk hogere 

percentages bekomen. Deze kunnen mogelijks verklaard worden doordat in deze twee 

gevallen een bijna cirkelvormige radiuskop aanwezig is en daardoor het bepalen van de 

langste as minder nauwkeurig kan gebeuren. Hierdoor moet rekening gehouden worden met 

een mogelijks foute ligging van de langste as. Bovendien wordt de ligging uitgedrukt ten 

opzichte van de totale ROM van die specifieke persoon waardoor het zichtbare grote verschil 

(39,37% en 28,79%) kleiner kan uitvallen wanneer de absolute waarden vergeleken worden. 

Zo kan bij een persoon een hoge relatieve waarde bekomen worden maar door het grote 

verschil in ROM met de anderen, kan dit toch gaan om eenzelfde absolute positie.   

 

Wegens tijdsgebrek konden in deze masterthesis nog geen absolute waarden berekend worden 

maar in de toekomst moet dit mogelijk zijn aan de hand van deze meetmethode. Er kan 

vervolgens gezocht worden om een duidelijke neutraalstand te definiëren. Onderzoek op een 

grote populatie waarbij er op systematische wijze neutraalstand nagebootst wordt tijdens 

beeldvorming, kan helpen met het definiëren van deze stand. 



 

   61 

2.  Bepalen van de totale bewegingsgraad 

De bewegingsgraad (ROM) werd bepaald door vier methoden. De ICC-waarden bevestigden 

de uitstekende reproduceerbaarheid voor de vier methodes. De minst nauwkeurige manier om 

de bewegingsgraad te bepalen, is de methode waarbij de langste as gebruikt wordt. Zoals 

reeds besproken, is de bepaling van de langste as vatbaar voor variatie wanneer de radiuskop 

cirkelvormig is. De bepaling van de langste as in de radiuskop in supinatie en in pronatie 

gebeurt op verschillende CT-beelden. De axiale coupe waarop de langste as bepaald wordt, 

wordt individueel bepaald per scanpositie. Hierdoor kan de richting en de lengte van de 

langste as verschillen wanneer deze in hetzelfde venster geïmporteerd worden. De vlakken 

waarop de coupe georiënteerd wordt, werden initieel bepaald op de 2D beelden in Mimics 

19.0.0®. Hoe kleiner de hoek tussen deze vlakken is, hoe kleiner de fout. De foutmarge door 

deze methode werd als te groot beschouwd. Door het proximale articulatieoppervlak van de 

radiuskop te bepalen in 3D via 3-Matic Research 10.0.0 ® en dit te gebruiken als oriëntatie 

voor de nieuwe coupe, kon deze fout sterk verminderd worden. Er blijft echter een zekere 

foutmarge aanwezig, namelijk een gemiddelde afwijking van 5,29° ± 1,8738 tussen de twee 

vlakken. De methode met de hoogste ICC-waarde is gebaseerd op de rotatie van de processi 

styloïdei ten opzichte van het rotatiepunt in de distale ulna te meten. Deze methode wordt niet 

beïnvloed door reslice fouten en is enkel onderhevig aan fouten ten gevolge van de alignatie 

van de ulna en foutieve plaatsing van de gedefinieerde punten. Deze fouten zijn echter 

miniem. De meting van de totale bewegingsgraad wordt per onderzoeker onderzocht door te 

vergelijken met de meest objectief meetmethode (rotatie distale radius). De 

bewegingsgraadbepaling aan de hand van de distale radiusvlakken sluit het best aan bij deze 

waarden. De methode is ook niet onderhevig aan de reslice bias. Verder onderzoek waarbij de 

vier methodes vergeleken worden met objectief gemeten ROM-waarde die niet onderhevig is 

aan meetfouten door digitale aanduidingen of verschuivingen, is aanbevolen om verder 

uitspraak te doen over de sterkte van de vier meetmethodes. Hierbij kan de bewegingsgraad 

met meettoestellen reeds bij de CT-scan bepaald worden en als referentiewaarde gebruikt 

worden. 

 
Deze studie is uitgevoerd op een beperkt aantal vrijwilligers, waarbij er geen rekening werd 

gehouden met de variatie in functie en anatomie van de elleboog. De methode werd enkel 

toegepast op ellebogen waarbij geen van de reeds vernoemde exclusiecriteria weerhouden 

werden. Bij geen van de onderzochte ellebogen is er een voorgeschiedenis of aanwezigheid 

van pathologie. Dit zou invloed kunnen hebben op de verkregen waarden. Voor het bepalen 
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van de ROM op de verschillende methodes, is het bepalen van het centrum van rotatie ter 

hoogte van de proximale radius en de distale ulna essentieel. Zoals beschreven in deel 1 

toonden recente studies aan dat het centrum van rotatie zowel ter hoogte van de ulna als de 

radius verplaatst gedurende voorarmrotatie. (4, 5, 44) Dit werd niet in rekening gebracht. 

Voor zowel de ulna in pronatie als de ulna in supinatiepositie werd hetzelfde centrum van 

rotatie gebruikt voor het bepalen van de totale bewegingsgraad. Hierdoor is er een zekere 

foutmarge aanwezig.  

 

Het maximale bewegingsbereik (ROM) werd reeds in verschillende studies bepaald met quasi 

dezelfde resultaten. (4, 9, 22) (Tabel 1) Matsuki et al. rapporteerden een ROM van gemiddeld 

157° (SD 9°) met een maximale pronatie van 80° (SD 9°) en maximale supinatie van 77° (SD 

13°). Zoals weergegeven in Bijlage 1 is de ROM in deze studie beduidend lager. Dit is 

mogelijks te wijten aan verschillende redenen. Zoals vermeld in de inleiding was het doel van 

deze studie niet het bepalen en onderzoeken van de maximale ROM. Het ging louter om het 

ontwikkelen van een systematische manier om deze ROM te bepalen. De ellebogen werden 

gescand in de voor de patiënt maximale pro- of supinatiebeweging zonder actieve 

spiercontractie. Deze houding moest houdbaar zijn voor de patiënt gedurende de volledige 

scan. Deze positie kan dus niet aanschouwd worden als een maximale voorarmrotatie. Dit zou 

echter mogelijk geweest zijn met het gebruik van een apparaat dat de patiënt in staat stelt deze 

maximale houding aan te nemen en te kunnen vasthouden. (20, 22) Bovendien werden de 

scans omwille van het vermijden van straling ter hoogte van het hoofd uitgevoerd in 

maximale extensie. Er is aangetoond dat de ROM toeneemt bij toenemende flexie tot 90°. (9, 

22) (Tabel 1) Dit verklaart mogelijks de kleinere ROM bij de onderzochte ellebogen.  

3.  Referentiesysteem in de elleboog voor het bekomen van absolute 

waarden 

3.1 Humeraal vlak  

Als ICC-waarde voor de reproduceerbaarheid van de gedefinieerde punten (trochleaire cirkel, 

capitellaire sfeer, dunste plaats bot op sagittale snede) werd steeds 0,999 of 1 bekomen. 

(Tabel 14) Hoe dichter de ICC een waarde 1 benadert, hoe groter de betrouwbaarheid. De 

bekomen waarden geven de indruk dat er nagenoeg geen verschil aanwezig is tussen de 

coördinaten van de punten wanneer ze een tweede keer of door een andere onderzoeker 

bepaald worden. Op basis van de data wordt er echter vastgesteld dat er wel degelijk een 
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verschil aanwezig is en wordt een overschatting van de betrouwbaarheid op basis van de ICC-

waarde vermoed.  

 

De overschatting is mogelijks het gevolg van twee redenen. De ontwikkelde techniek, 

beschreven in de methode, wordt als het ware toegepast als een vast ingeoefend logaritme 

waarvan niet afgeweken wordt, waardoor elke stap geautomatiseerd is. De tweede en 

belangrijkste reden is dat het aanwezige verschil in de coördinaten geneutraliseerd wordt door 

de grote spreiding in de coördinaten waardoor dit een vertekend beeld geeft van de 

betrouwbaarheid. De verschillende 3D modellen die vergeleken worden, liggen anders 

georiënteerd in Mimics 19.0.0®. Daardoor hebben de verkregen coördinaten geen betekenis. 

Het doel is niet de specifieke ligging van de gedefinieerde punten in de Mimicsruimte te 

bepalen maar het verschil in ligging bij het herhaaldelijk bepalen van deze punten. Omwille 

van deze reden werd naar methodes gezocht om de grote spreiding in de coördinaten teniet te 

doen. De eerste mogelijkheid is om het door ons gedefinieerde Cartesisch coördinatenstelsel 

te implementeren in Mimics 19.0.0® en de coördinaten ten opzichte van deze oorsprong te 

bepalen. De tweede manier is om de betrouwbaarheid te controleren aan de hand van de 

lengte van de lijnstukken tussen de gekozen punten. Met deze methode kan natuurlijk niet de 

betrouwbaarheid van ieder punt apart geanalyseerd worden en kan de foutieve ligging van één 

punt gecompenseerd worden door de foutieve ligging van het ander punt van het lijnstuk. Als 

derde methode worden de coördinaten uitgezet ten opzichte van hun geometrisch middelpunt. 

Zo kan de translatie van dit punt berekend worden waardoor de te grote spreiding van de 

waarden verminderd wordt. De meest haalbare en toegepaste methode is het aligneren van 

elke humerus ten opzichte van één humerus in 3-Matic Research 10.0.0 ®. Hierdoor wordt 

min of meer gewerkt in hetzelfde coördinatenstelsel. De sterke reproduceerbaarheid van het 

humeraal vlak wordt bevestigd. Er moet wel benadrukt worden dat deze ICC-waarden nog 

geen absolute bevestiging zijn. Daarvoor is het aantal van de steekproef, vijf ellebogen, te 

beperkt. Het aanwezig zijn van een grote fout, die in deze steekproef niet aanwezig is, zou 

leiden tot een sterke daling van de ICC-waarde. Een evaluatie op basis van een groter aantal 

ellebogen, kan de sterkte van het humeraal vlak verder evalueren en met meer 

betrouwbaarheid bevestigen.  

3.2  Cartesisch coördinatenstelsel  

Bij het definiëren van de oorsprong van het coördinatenstelsel werd gekozen voor het centrum 

van de radiuskop. Doordat dit punt eenvoudig en nauwkeurig te bepalen is, deel uitmaakt van 
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de rotatieas en vanzelf bepaald wordt tijdens het proces van het bepalen van de langste as, 

werd geopteerd om dit punt als oorsprong te kiezen. Een andere mogelijkheid is het centrum 

van de capitellaire sfeer, die reeds gebruikt wordt als één van de drie punten die het humeraal 

vlak definiëren. Dit punt is eveneens goed reproduceerbaar en heeft het voordeel dat het ook 

nauwkeuriger te bepalen is in geval van radiuskopfracturen, die zeer frequent voorkomen. De 

aanwezigheid van een fractuur van de radiuskop kan ervoor zorgen dat het centrum van de 

radiuskop moeilijker te bepalen is. Verder heerst er discussie over het verloop van de rotatie-

as van de voorarm en zijn er studies die suggereren dat deze as zou starten vanuit het centrum 

van de capitellaire sfeer. Er werd reeds aangetoond dat het centrum van de radiuskop zich 

verplaatst gedurende de voorarmrotatie. (5) De betrouwbaarheid van het centrum van de 

capitellaire sfeer nagaan, is echter moeilijker omwille van het feit dat dit één van drie punten 

is waarop het humeraal vlak gebaseerd is. In verder onderzoek zal moeten bepaald worden 

welk punt best als zero point gekozen wordt. 

E. Besluit 

In 90% van de onderzochte radiuskoppen is er sprake van een ellipsvormige radiuskop. Dit 

staat in contrast met de 57% van Captier et al. (14) Indien er sprake is van een ellipsvormige 

radiuskop is de langste as nauwkeurig te bepalen. Er werden vier goede methoden ontwikkeld 

om op basis van CT-beelden van volledige voorarmen de ROM te bepalen. De langste as staat 

niet loodrecht op de incisura radialis in neutrale rotatie zoals beschreven door Van Riet et al. 

(13) Uitgedrukt ten opzichte van de totale ROM neigt deze loodrechte stand voor te komen bij 

een voorarm in pronatie. Om deze bevindingen in de toekomst om te kunnen zetten naar een 

absolute waarde, werd een reproduceerbaar referentievlak in de humerus gedefinieerd. Naast 

dit vlak werden twee mogelijkheden als zeropoint gedefinieerd die samen een cartesisch 

coördinatenstelsel kunnen opbouwen. Deze bevindingen kunnen in de toekomst gebruikt 

worden om de specifieke positie waarin de elleboog is ingescand, te achterhalen. 
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G. Bijlagen 

Bijlage 1: Overzichtstabel totale bewegingsgraad op vier methoden 

Bepalen van totale bewegingsgraad (ROM) in graden 

  Meting as Pu-Dr Dr-STLDr Rotatie distale radius 

Elleboog 1 
Onderzoeker 1 79,87 77,21 79,21 78,76 

Onderzoeker 2 85,62 79,63 79,65 82,97 

Elleboog 2 
Onderzoeker 1 108,62 100,25 100,88 103,51 

Onderzoeker 2 109,22 95,26 99,89 99,41 

Elleboog 3 
Onderzoeker 1 82,19 74,68 75 79,64 

Onderzoeker 2 83,44 81,04 80,47 77,92 

Elleboog 4 
Onderzoeker 1 86,95 85,2 82,91 83,13 

Onderzoeker 2 89,33 82,08 78,74 80,34 

Elleboog 5 
Onderzoeker 1 145,77 133,36 127,61 129,26 

Onderzoeker 2 125,92 115,99 125,13 129,85 

Elleboog 6 
Onderzoeker 1 109,92 100 102,54 106,5 

Onderzoeker 2 121,28 102,83 108,45 109,54 

Elleboog 7 
Onderzoeker 1 103,07 103,76 103,89 103,45 

Onderzoeker 2 101,56 101,64 102,48 101,35 

Elleboog 8 
Onderzoeker 1 94,56 97,76 97,8 94,45 

Onderzoeker 2 92,53 97,05 97,46 93,11 

Elleboog 9 
Onderzoeker 1 153,84 131,03 130,75 134,11 

Onderzoeker 2 151,14 136,01 130,12 133,07 

Elleboog 10 
Onderzoeker 1 105,67 115,29 115,72 118,14 

Onderzoeker 2 142,6 115,17 115,17 120,82 

Elleboog 11 
Onderzoeker 1 121,61 111,21 119,54 119,26 

Onderzoeker 2 111,05 110,16 117,97 117,62 

Elleboog 12 
Onderzoeker 1 109,59 103,83 108,92 107,99 

Onderzoeker 2 114,02 106,78 110,4 106,82 

Elleboog 13 
Onderzoeker 1 113,35 110,42 113,13 106,93 

Onderzoeker 2 110,51 100,51 109,75 105,77 

Gemiddelde 109,740 102,621 104,368 104,758 

Std. Deviatie 21,093 16,550 16,847 17,440 
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Bijlage 2: ICC-waarden voor de intra- en interbetrouwbaarheid van de 

coördinaten van de referentiepunten van het humeraal vlak  

 
Intraclass 
Correlatie 

95% Betrouwbaarheidsinterval F Test met waarde 0 

Ondergrens Bovengrens Waarde df1 df2 Sig 

Intra 
Onderzoeker 1  
X-coördinaat 
Trochleaire cirkel 

Enkelvoudige 
metingen 

,961 ,735 ,996 46,608 4 4 ,001 

Gemiddelde 
metingen 

,980 ,847 ,998 46,608 4 4 ,001 

Inter 
Onderzoeker 1 en 
2 X -coördinaat 
Trochleaire cirkel 

Enkelvoudige 
metingen 

,966 ,770 ,996 54,869 4 4 ,001 

Gemiddelde 
metingen 

,983 ,870 ,998 54,869 4 4 ,001 

Intra 
Onderzoeker 1  
Y-coördinaat 
Trochleaire cirkel 

Enkelvoudige 
metingen 

,973 ,810 ,997 67,778 4 4 ,001 

Gemiddelde 
metingen 

,986 ,895 ,999 67,778 4 4 ,001 

Inter 
Onderzoeker 1 en 
2 Y -coördinaat 
Trochleaire cirkel 

Enkelvoudige 
metingen 

,937 ,551 ,993 26,270 4 4 ,004 

Gemiddelde 
metingen 

,968 ,711 ,997 26,270 4 4 ,004 

Intra 
Onderzoeker 1  
Z-coördinaat 
Trochleaire cirkel 

Enkelvoudige 
metingen 

,966 ,252 ,997 179,135 4 4 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,983 ,403 ,998 179,135 4 4 ,000 

Inter 
Onderzoeker 1 en 
2 Z-coördinaat 
Trochleaire cirkel 

Enkelvoudige 
metingen 

,964 ,699 ,996 77,010 4 4 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,982 ,823 ,998 77,010 4 4 ,000 

Intra 
Onderzoeker 1  
X-coördinaat 
Capitellaire sfeer 

Enkelvoudige 
metingen 

,607 -,578 ,952 3,556 4 4 ,123 

Gemiddelde 
metingen 

,755 -2,744 ,952 3,556 4 4 ,123 

Inter 
Onderzoeker 1 en 
2 X -coördinaat 
Capitellaire sfeer 

Enkelvoudige 
metingen 

,508 -034 ,926 29,049 4 4 ,003 

Gemiddelde 
metingen 

,674 -,072 ,962 29,049 4 4 ,003 

Intra 
Onderzoeker 1  

Enkelvoudige 
metingen 

,982 ,859 ,998 95,318 4 4 ,000 
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Y-coördinaat 
Capitellaire sfeer 

Gemiddelde 
metingen 

,991 ,924 ,999 95,318 4 4 ,000 

Inter 
Onderzoeker 1 en 
2 Y-coördinaat 
Capitellaire sfeer 

Enkelvoudige 
metingen 

,953 ,174 ,995 124,995 4 4 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,976 ,296 ,998 124,955 4 4 ,000 

Intra 
Onderzoeker 1  
Z-coördinaat 
Capitellaire sfeer 

Enkelvoudige 
metingen 

,905 ,462 ,989 22,145 4 4 ,005 

Gemiddelde 
metingen 

,950 ,632 ,995 22,145 4 4 ,005 

Inter 
Onderzoeker 1 en 
2 Z -coördinaat 
Capitellaire sfeer 

Enkelvoudige 
metingen 

,794 -,057 ,977 19,129 4 4 ,007 

Gemiddelde 
metingen 

,885 -,120 ,988 19,129 4 4 ,007 

Intra 
Onderzoeker 1  
X-coördinaat 
Smalste punt 

Enkelvoudige 
metingen 

,949 ,583 ,995 30,945 4 4 ,003 

Gemiddelde 
metingen 

,974 ,737 ,997 30,945 4 4 ,003 

Inter 
Onderzoeker 1 en 
2 X -coördinaat 
Smalste punt 

Enkelvoudige 
metingen 

,931 ,461 ,993 22,620 4 4 ,005 

Gemiddelde 
metingen 

,964 ,631 ,996 22,620 4 4 ,005 

Intra 
Onderzoeker 1  
Y-coördinaat 
Smalste punt 

Enkelvoudige 
metingen 

,948 ,617 ,994 31,865 4 4 ,003 

Gemiddelde 
metingen 

,973 ,763 ,997 31,865 4 4 ,003 

Inter 
Onderzoeker 1 en 
2 Y -coördinaat 
Smalste punt 

Enkelvoudige 
metingen 

,932 ,585 ,993 28,088 4 4 ,003 

Gemiddelde 
metingen 

,965 ,739 ,996 28,088 4 4 ,003 

Intra 
Onderzoeker 1  
Z-coördinaat 
Smalste punt 

Enkelvoudige 
metingen 

,987 ,899 ,999 133,995 4 4 ,000 

Gemiddelde 
metingen 

,995 ,965 ,999 133,995 4 4 ,000 

Inter 
Onderzoeker 1 en 
2 Z -coördinaat 
Smalste punt 

Enkelvoudige 
metingen 

,946 ,561 ,994 29,065 4 4 ,003 

Gemiddelde 
metingen 

,972 ,719 ,997 29,065 4 4 ,003 
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Bijlage 3: Gemiddelde en standaarddeviatie van de ICC-waarde voor 

de drie referentiepunten 

 ICC TCintra ICC TCinter ICC CSintra ICC CSinter ICC UPSintra ICC UPSinter 

N Geldig 3 3 3 3 3 3 

Ontbrekend 0 0 0 0 0 0 

Gemiddeld ,9667 ,9557 ,8313 ,7517 ,9613 ,9363 

Std. Deviatie ,00603 ,01620 ,19806 ,22550 ,02223 ,00839 

 
 


