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Benodigde informatie:

• vormgeving van de facetgewrichten

• ligging van de mrc’s tov de evolute van convex en concaaf.

Arthrokinematica

van de 

wervelkolom

Maart 2010
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centrodegebieden

De rotatie-assen van de facetgewrichten liggen lumbaal 

en thoracaal ventraal van het wervelkanaal (in de nucleus 

pulposus)

dorsaal
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Het mrc ligt  in elke positie van het gewricht op de momentane loodlijn
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Facetgewrichten zijn

tweekamerig

De rotatie-as moet in beide
kamers liggen op de loodlijn op 

de gemeenschappelijke raaklijn

in het contactpunt.

Afhankelijk van de richting van de rotatie-as 

liggen beide contactpunten wel of niet in het 

zelfde rotatievlak.

Indien er per kamer een apart rotatievlak bestaat, kan de rotatie-as 

meerdere posities hebben en toch op beide loodlijnen liggen. 

Indien beide contactpunten in het 

zelfde vlak liggen, ligt de positie

van de as vast. 
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CERVICAAL

(c3 tm c7)

Bovenliggende  

wervel  concaaf

ventraal

Vormgeving facetgewrichten
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Centrode gebied 3

(centrode dorsaal van evolute kop en kom)

Centrode gebied 3

(centrode dorsaal van evolute kop en kom)

centrode

Centrodegebied 3: Kop>kom homolateraal gedrag

Centrodegebied 2

(centrode tussen evolute kop en kom)

Centrodegebied 2

(centrode tussen evolute kop en kom)
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Centrodegebied 2: kop>kom of kop<kom heterolateraal gedrag

Centrodegebied 2: kop>kom of kop<kom heterolateraal gedrag

Centrodegebied 1

(centrode ventraal van evolute kop en kom)

Centrodegebied 1

(centrode ventraal van evolute kop en kom)
Centrodegebied 1: kop<kom homolateraal gedrag
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In het sagittale vlak (flexie/extensie) is de bovenliggende wervel 

concaaf en de onderliggende convex.

De rotatieassen liggen in centrodegebied 3.

Er is sprake van homolaterale verplaatsing van de contactpunten op 

kop en kom.

Mobiliserende invloed op de kom bestaat uit het verminderen van de rol 

(schommel) = het bevorderen van de glijcomponent in de beweging.

Cervicale wervelkolomCervicale wervelkolom

Mobiliteit van de Cervicale wervelkolom

Kapandji (1974)

Mobiliteit van de Cervicale wervelkolom

Kapandji (1974)

mobiliteit van de cervicale wervelkolommobiliteit van de cervicale wervelkolom
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Gemiddelde rotatie CWK volgens Kapandji (1974)Gemiddelde rotatie CWK volgens Kapandji (1974)

segment rotatie

(l + r)

C2/3 6

C3/4 13

C4/5 13,6

C5/6 13,8

C6/7 10,8

C7/T1 4,7

Totaal 

(C2/T1)

61,9

Gemiddelde rotatie CWK volgens Penning (1987)Gemiddelde rotatie CWK volgens Penning (1987)

segment rotatie

(l + r)

C0/1 2

C1/2 81

700

Gemiddelde lateroflexie CWK volgens Kapandji (1974)Gemiddelde lateroflexie CWK volgens Kapandji (1974)
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Koppelingen tussen rotatie en lateraalflexieKoppelingen tussen rotatie en lateraalflexie


