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‘Rule Of Thumb’
John Scofield 1986

‘C'est une belle épée. Son jeu est net. Il a de l'attaque, pas de feintes perdues, du poignet, 
du pétillement, de l'éclair, la parade juste, et des ripostes mathématiques…’

Victor Hugo 1862



‘If it can be assumed that tendinosis has essentially the same patho-genesis regardless of where it occurs 
in the body, then the examination of specimens from patients who have tennis elbow can serve as a 
model for the investigation of pain in other regions in which tendinosis has been reported, such as the 
rotator cuff, the Achilles tendon, the patellar ligament, the adductors of the hip, the triceps, the flexors 
and extensors of the elbow, and the plantar fascia.’

Kraushaar 1999

‘The common recourse, striving for the golden mean, is not really appropriate, since tolerance of 
imprecise semantics may lead to imprecise, simplistic thinking and imprecise conclusions.’

Kushner 1998

‘Moreover, numerous reports in recent years have shattered previous doctrines and dogmatic belief on 
tendon overuse.’

Benjamin 2006

‘Each step in the formation of connective tissues is shaped by millions of years of evolution to be exactly 
suited to the functional requirements it has to withstand.’

Ottani 2002

‘The regular adaptation of tissue to the predominant force happens according to the ‘form follows 
function’ principle. The statements were consequently placed under a theory known today as ‘Wolff’s Law’ 
and ‘causal histogenesis’ (Pauwels)’

Milz 2005

‘Speaking in anthropocentric terms, to build a tendon makes sense only if we are sure that the functional 
load is applied along a fixed and unchanging direction, because the same layout which represent its 
strength along one direction makes its weakness along any other.’

Ottani 2001
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Abstract

Epicondylitis lateralis (humeri) klachten, ook wel tenniselleboog genoemd, worden in de praktijk van de 
manueel therapeut veelvuldig behandeld. Over de etiologie en een causale behandeling van de 
epicondylitis lateralis is in de literatuur tot op heden geen consensus bereikt. De etiologie van 
epicondylitis lateralis is onbekend. Micro- en macroscopische laesies in de gemeenschappelijke origo van 
de pols- en vingerextensoren zouden aan de epicondylitis lateralis ten grondslag liggen. Deze laesies 
zouden vooral door overbelasting van deze spieren worden veroorzaakt, in het bijzonder van de M. 
extensor carpi radialis brevis. Er zijn minstens 40 verschillende behandelsoorten beschreven. Wat de 
beste behandeling is blijft echter ongewis. Ondanks de veelvoud aan publicaties blijven de antwoorden 
op vele vragen verschuldigd en blijft de ware toedracht van de epicondylitis lateralis nog grotendeels 
onopgehelderd.

Binnen de Manuele Therapie Utrecht wordt een functioneel-morfologisch paradigma toegepast. Vanuit 
deze functioneel-morfologische wetenschapsfilosofie is in 1988 door Riezebos en Lagerberg 
gepubliceerd over ‘de tennispols’ (Riezebos & Lagerberg 1988). Binnen het concept van de carpale 
functiestoring als oorzaak van de epicondylitis lateralis kan een aantal vooralsnog ondoorgronde 
bevindingen worden begrepen die zich niet door overbelasting laten verklaren. 
De literatuurstudie beoogt een inmiddels meer dan 20 jaar bestaand functioneel-morfologisch model 
van de epicondylitis lateralis, genaamd ‘de tennispols’, te falsificeren.

(key-words: tenniselbow, tendinopathy, etiology, musculoskeletal manipulations, wrist)
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AFH angio fibroblastische hyperplasie

ECM extracellulaire matrix

ECRB m. extensor carpi radialis brevis

ECRL m. extensor carpi radialis longus

EL epicondylitis lateralis

EMG electromyografie

FCE fibrocartilagineuze enthese

FCR m. flexor carpi radialis

FCU m. flexor carpi ulnaris

FROM functional range of motion

GAG glycosaminoglycanen

ICTP carboxy terminal telopeptide of type I collagen

MMP matrixmetalloproteinase

MRC momentaan rotatie centrum, instant centre of rotation

MROM maximal range of motion

PG proteoglycanen

PGE2 prostaglandine E2

PICP procollagen type I carboxyterminal propeptide 

ROM range of motion

SLIL scapho-lunate interosseus ligament, lig. scapholunatum interosseum

SLRP small leucine rich repeated proteoglycans

TNF tumor necrosis factor
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 Glossarium

Arthrokinematica De studie van de gewrichtsmechanica waarin de bewegingen die de 
met elkaar articulerende botstukken ten opzichte van elkaar maken 
worden beschreven.

Carpale kinematica De studie van polsbewegingen ongeacht de krachten die de beweging 
veroorzaken.

Enthesopathie Een pathologische verandering van de enthese.

Genexpressie Het proces waarbij informatie van een gen is gebruikt bij de synthese 
van een functioneel genproduct.
Een genproduct is het biochemische materiaal, ofwel RNA of eiwitten, 
ontstaan als gevolg van de expressie van een gen. Een meting van de 
hoeveelheid van het genproduct wordt gebruikt om af te leiden hoe 
actief een gen is. Abnormale hoeveelheden van een genproduct kan 
worden gecorreleerd met ziekte.

Functiestoring Een verandering in de relatie tussen de hoekstandsverandering tussen 
twee bot-elementen en de hiermee gepaard gaande contactareaal-
verplaatsing op de gewrichtsprofielen.

Functionele morfologie De studie van de relaties tussen structuren en activiteiten (functies) en 
de samenhang van functionele structuren (componenten) die het 
organisme in zijn milieu beschrijven. Deze relaties hebben betrekking 
op de architectuur en op de oorzakelijke processen van het ontstaan 
van de structuur.

Glij Een beweging van een concaaf botstuk ten opzichte van een convex 
botstuk, waarbij verschillende punten van concaaf in contact komen 
met één en hetzelfde punt van convex.

Kinematica De studie van bewegingen van objecten ongeacht de massa en de 
krachten.

Mechanobiologie De studie van de veranderingen in weefselstructuur en functie als 
gevolg van mechanische belasting.

Mechanotransductie Het mechanisme waarmee een cel mechanische impulsen vertaalt in 
biochemische signalen.

Patho-fysiologie De studie van de functie van zieke organen.

Rol Een beweging van een convex botstuk ten opzichte van een concaviteit 
met een homolaterale contactareaalverplaatsing zodanig, dat op 
convex en concaaf gelijke afstanden worden afgelegd.
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Rotatiecentrum De as die loodrecht ligt op het vlak waarin een rotatie om de as 
plaatsvindt. Voor elke rotatie bestaat een unieke as waar omheen elk 
punt van een botstuk zuiver roteert. 

Schommel Een beweging van een concaaf botstuk ten opzichte van een convex 
botstuk, waarbij verschillende punten van concaaf in contact komen 
met verschillende punten van convex, zodanig dat de contactarealen 
homolateraal zijn en even groot.

Schuif Een beweging van een convex botstuk ten opzichte van een concaviteit 
met een homolaterale contactareaalverplaatsing zodanig, dat één punt 
van convex in contact komt met verschillende punten van concaaf. 
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4.1  Aanleiding

Manuele therapie wordt grootschalig ingezet bij behandeling van tendinogene klachten in de 
extremiteiten. Ik ben inmiddels gedurende enkele jaren op zoek geweest naar een artikel dat het 
fundament van de manueel therapeutische behandeling bij tendinogene klachten beschrijft. Een 
dergelijk artikel heb ik tot op heden niet aangetroffen en schrijf ik nu zelf.

Dit onderwerp betreft een persoonlijke interesse in de functioneel-morfologische veranderingen die in 
peesmateriaal plaatsvinden als reactie op een functiestoring in het overspannen gewricht. Ofwel: wat is 
de fysiologische reactie van een pees op een arthrogene bewegingsbeperking? 
Om het onderwerp af te bakenen is gekozen voor een anatomische beperking en omvat het projectplan 
een literatuuronderzoek naar de morfologische (en mechanische) veranderingen van de origo(pees) van 
de m. extensor carpi radialis brevis (ECRB) bij een epicondylitis lateralis (EL).

Epicondylitis lateralis klachten, ook wel tenniselleboog genoemd, worden in de praktijk van de manueel 
therapeut veelvuldig behandeld.

Het project ‘De functionele morfologie van de tennispols’ gaat mij zeer aan het hart. In de afgelopen 20 
jaar die ik als manueel therapeut werkzaam ben ik de particuliere praktijk, heb ik mij zeer geregeld druk 
gemaakt over de fundamentele vragen die in dit project worden behandeld.

Discussie Voorstel ConclusiesInleiding Literatuurstudie
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4.2  Literatuuroverzicht

Diagnose
De diagnose epicondylitis lateralis (humeri) (EL), ook wel tennisarm of tenniselleboog genoemd, wordt 
klinisch (Abbott et al 2001; Boisaubert et al 2004; Goguin & Rush 2003; Radpasand 2009) gesteld bij pijn 
op of rond de epicondyl (eventueel met uitstraling naar de dorsale zijde van de onderarm) die optreedt 
of toeneemt bij: bewegingen van de pols, passieve extensie van de elleboog met gelijktijdige 
palmairflexie in de pols, weerstand tegen aktieve extensie van de pols of metacarpale III (Hong et al 2004; 
Struijs et al 2003) en palpatie van de laterale epicondyl (Assendelft et al 2009) en de proximale dorsale 
spierbuiken (Radpasand 2009; Trudel et al 2004). 
Grijpen is pijnlijk, zeker als er kracht wordt vereist. Zo worden alledaagse handelingen als het geven van 
een hand en het tillen van een kopje koffie al bemoeilijkt (Hong et al 2004; Vicenzino et al 2007; Coombes 
et al 2009; Trudel et al 2004).

Incidentie en prevalentie
EL is de meest gediagnostiseerde klacht bij elleboogproblematiek (Hong et al 2004). 
De incidentie van EL bedraagt in de huisartsenpraktijk 5 tot 8 per 1.000 patiënten (per jaar) (Assendelft et 
al 2009). De incidentie is het hoogst (ongeveer 13 per 1.000 patiënten) in de leeftijdscategorie van 40 tot 
50 jaar (Assendelft et al 2009). 
De prevalentie is circa 1% tot 3% waarvan minder dan de helft van de patiënten medische zorg opzoekt 
(Assendelft et al 2009; Goguin & Rush 2003; Radpasand 2009).
Het epidemiologisch verschil tussen vrouwen en mannen is verwaarloosbaar (Assendelft et al 2009; 
Coombes et al 2009). Meestal is de dominante arm aangedaan (Assendelft et al 2009; Coombes et al 
2009).
In 80% van de gevallen is er sprake van een chronisch klachtenbeeld (Radpasand 2009). Statistische data 
tonen aan dat EL geassocieerd kan worden met langdurig ziekteverzuim (Hong et al 2004; Bisset et al 
2005).
Al met al blijkt EL een pijnlijke aandoening die leidt tot functionele beperkingen waardoor de 
maatschappij en gezondheidszorg substantieel worden belast (Bisset et al 2005; Vicenzino et al 2007; 
Coombes et al 2009; Hong et al 2004).

Beloop
EL blijkt een ‘gunstig’ natuurlijk beloop te hebben; 80% van de patiënten is na een periode van een half 
jaar nagenoeg hersteld van de klachten. De prognose is minder gunstig indien ten tijde van het eerste 
consult de klachten inmiddels langdurig bestaan, met ernstige pijn gepaard gaan, indien EL de 
dominante arm betreft en bij recidiverende klachten (Assendelft et al 2009; Boisaubert et al 2004). Een 
gemiddelde herstelperiode van 6 maanden tot 2 jaar wordt gemeld (Alizadehkhaiyat et al 2009; 
Boisaubert et al 2004; Struijs et al 2003; Smidt et al 2002; Coombes et al 2009).

Etiologie
De etiologie van EL is onbekend (Alfredson et al 2000; Alizadehkhaiyat et al 2009; Assendelft et al 2009; 
Bisset et al 2005; Hong et al 2004; Manchanda & Grover 2007; Slater et al 2003; Snijders et al 1987; 
Vicenzino et al 2001; Magnusson et al 2010). 
Micro- en macroscopische laesies in de gemeenschappelijke origo van de pols- en vingerextensoren 
zouden aan EL ten grondslag liggen. Deze laesies zouden vooral door overbelasting (Benjamin et al 2006; 

Discussie Voorstel ConclusiesInleiding Literatuurstudie
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Boisaubert et al 2004; Cutlip et al 2009; Goguin & Rush 2003; Manchanda & Grover 2007; Magnusson et al 
2010) (Alfredson et al 2000; Alizadehkhaiyat et al 2009; Bauer & Murray 1999; Boisaubert et al 2004; Lieber 
et al 1997b; Manchanda & Grover 2007; Puchner 2008; Slater et al 2003; Snijders et al 1987; Stasinopoulos 
& Johnson 2007; Stoeckart et al 1989; Trudel et al 2004; Vicenzino et al 2007). 
Het granulatie- en littekenweefsel dat zich vervolgens vormt, raakt bij herhaalde belasting opnieuw 
beschadigd waardoor het peesweefsel kan degenereren (Assendelft et al 2009).
Er is een relatie aangetoond tussen voor de patiënt herhaaldelijke (Goguin & Rush 2003; Manchanda & 
Grover 2007; Vicenzino et al 2007; Coombes et al 2009; Magnusson et al 2010), zware belasting van de 
polsextensoren en EL (Assendelft et al 2009).

Therapie
Er zijn minstens 40 verschillende behandelsoorten beschreven (Bisset et al 2005; Hong et al 2004; 
Manchanda & Grover 2007; Stasinopoulos & Johnson 2007; Vicenzino et al 2007; Radpasand 2009). Wat de 
beste behandeling is blijft echter ongewis. 
Het wetenschappelijk bewijs voor behandelstrategieën is mager. Van de bestaande behandelsoorten 
blijkt er niet één duidelijk effectiever dan de ander (Hong et al 2004; Manchanda & Grover 2007; 
Radpasand 2009; Trudel et al 2004; Vicenzino et al 2007; Assendelft et al 2009; Stasinopoulos & Johnson 
2007).
In recente wetenschappelijke literatuur hebben diverse systematische reviews verschillende 
onderzoeken bestudeerd waarin uiteenlopende behandelmethoden aan de orde zijn gekomen. Bij 
vrijwel alle studies blijken methodologische zwakten aanwezig zoals bijvoorbeeld een beperkte duur van 
het onderzoek of een selectiebias van de onderzoeksgroep (Hong et al 2004; Radpasand 2009).
Het gebrek aan evidentie wordt veroorzaakt door een aantal factoren waaronder de mogelijkheid dat EL 
een ‘self-limited condition’ is, het gebrek aan data over de patho-fysiologie, de methodologische 
tekortkomingen van de onderzoeken en de multi-conditionele invloeden op het verloop van EL (Hong et 
al 2004).
Zo worden in placebo-gecontroleerde onderzoeken, zowel in de placebogroepen als in de experimentele 
groepen verbeteringen aangetoond (Hong et al 2004).

De interne validiteit van een Randomized Controlled Trial is moeilijk te bewerkstelligen: 
‘However, in a pragmatic trial, comparing different types of interventions, implementation of a blinded 
and unbiased assessment of outcome is difficult. The research physiotherapists were aware of the 
treatment being received by patients in some instances, and the frequency of disclosure was not wholly 
consistent across interventions’ (Smidt et al 2002).

Er zijn aanwijzingen voor de effectiviteit van manipulerende technieken van de elleboog op de korte 
termijn (Assendelft et al 2009; Radpasand 2009).
De veelvuldige toepassing van mobilisatietechnieken staat in schril contrast tegen de nagenoeg 
volledige afwezigheid van de theoretische onderbouwing en roept om nader onderzoek (Coyle & 
Robertson 1998). 

Gezien het gebrek aan wetenschappelijke data over de effectiviteit van interventies en het relatief 
gunstige natuurlijke beloop van EL heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap in haar richtlijn een 
‘wait-and-see’ beleid aanbevolen (Smidt et al 2002): ‘Fysiotherapeutische behandelmethodes (…) worden 
niet aanbevolen’ (Assendelft et al 2009).

Bij de toepassing van richtlijnen blijkt waakzaamheid geboden:
‘The results of internally valid RCTs may not be applicable to the populations, interventions, or outcomes 
specified in a guideline recommendation and therefore should not always be assumed to provide high-
quality evidence for therapy recommendations’ (McAlister et al 2007).

Discussie Voorstel ConclusiesInleiding Literatuurstudie
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Patho-fysiologie
De eerste publicatie over EL, ‘Schreibekrampf’, dateert uit 1873 en is van Runge (Hong et al 2004; Goguin 
& Rush 2003). Sindsdien zijn er diverse patho-fysiologische hypothesen beschreven. 
Tussen het ontstaan van EL en grijpen wordt een relatie gesuggereerd (Hägg & Milerad 1997). Gedurende 
grijpen en knijpen ontstaat een flecterend moment in het polsgewricht. Om palmairflexie in de pols te 
voorkomen dient er een evenwicht van momenten rond de pols te worden gecreëerd. Pols extensoren 
vertonen ter stabilisatie van de pols bij grijpfuncties een verhoogde activiteit (Stoeckart et al 1989; 
Stoeckart et al 1991; Snijders et al 1987; Hägg & Milerad 1997). Omdat de origo van de ECRB klein is, 
worden zodoende grote krachten uitgeoefend op de pees (Stoeckart et al 1989). Dit biomechanische 
model waarmee de oorsprong van de epicondylits lateralis wordt verklaard kan mede verantwoordelijk 
worden gesteld voor het ontstaan van polsklachten (Snijders et al 1987). 
Een verhoogde electromyografische activiteit van de ECRB wordt mede verantwoordelijk gehouden voor 
de instandhouding van EL (Bauer & Murray 1999).
Spierzwakte van de M. biceps brachii, de M. brachialis en de M. brachioradialis zouden kunnen bijdragen 
aan het ontstaan van EL (Shetty & Randolph 2000).
Verondersteld wordt dat een verhoogde dichtheid van nocireceptoren ter plekke van de origo van de 
ECRB de gevoeligheid voor pijnklachten bij patiënten met EL kan verklaren (Slater et al 2003). 
Extreme excentrische belasting van de dorsaalflexoren van de pols kan tot scheuring van peesvezels 
leiden. Het herstel dat hierop volgt is onvolledig of ‘gedesorganiseerd’ en gaat gepaard met een invasie 
van fibroblasten en atypisch granulatieweefsel (Moore 2002).
Trekkrachtbelasting van de ECRB creëert compressiebelasting tussen de origopees van de ECRB, het lig. 
annulare radii en de caput radii waardoor als gevolg van schuring fibrocartilagineuse metaplasie van de 
ECRB ontstaat (Moore 2002).

De overvloed aan pathogenetische hypothesen, die elkaar veelvuldig tegenspreken, vormt een groot 
obstakel in het maken van de juiste keuzen tussen de verschillende therapievormen voor EL (Hong et al 
2004).
De verschillende hypothesen die in de wetenschappelijke literatuur worden gepresenteerd zijn van 
beperkte waarde en kunnen dientengevolge niet leiden tot harde conclusies (Hong et al 2004). Het 
gebrek aan wetenschappelijk bewijs stelt de behandelaar voor een ethisch dilemma (Hong et al 2004).

Nadere studie van de patho-fysiologie van EL ten einde de structuren te kunnen identificeren die de 
oorzakelijke klachten genereren is noodzakelijk. Uit de patho-fysiologie zouden behandelmethoden 
moeten voortkomen die ingrijpen in de causaliteit van EL (Alizadehkhaiyat et al 2009; Hong et al 2004; 
Coombes et al 2009).

Discussie Voorstel ConclusiesInleiding Literatuurstudie
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4.3  Probleemstelling en deelvragen

Binnen de Manuele Therapie Utrecht wordt in plaats van een patho-fysiologisch denkkader een 
functioneel-morfologisch paradigma toegepast. Vanuit deze functioneel-morfologische 
wetenschapsfilosofie is in 1988 door Riezebos en Lagerberg gepubliceerd over ‘de tennispols’ (Riezebos & 
Lagerberg 1988). 
Het ontstaan van EL zou volgens het model begrepen kunnen worden als de functioneel morfologische 
veranderingen die in de ECRB plaatsvinden indien er sprake is van een functiestoring tussen het os 
scaphoideum en het os lunatum tijdens dorsaalflexie in de pols (Riezebos & Lagerberg 1988). 

Deze literatuurstudie richt zich op een andere dan de traditionele behandelmethoden van EL. De 
toepassing van gewrichtsmobilisaties bij de behandeling van EL is niet een nieuw concept. ‘Mobilization 
with movement’ van de elleboog wordt bij de behandeling van EL klachten reeds beschreven in 1992 
(Abbott et al 2001).

Behandeling van de pols bij EL is daarentegen wel een nieuw concept. Alhoewel de eerste publicatie over 
‘de tennispols’ al uit 1988 stamt (Riezebos & Lagerberg 1988), geniet dit inmiddels 20 jaar oude model 
geleidelijk aan steeds meer aandacht, getuigen de op dit artikel geïnspireerde randomized pilot study 
van Struijs (Struijs et al 2003) en de verwijzingen naar de publicatie van dit onderzoek (Bisset et al 2005; 
Boisaubert et al 2004; Manchanda & Grover 2007; Puchner 2008; Stasinopoulos & Johnson 2007; 
Vicenzino et al 2007).

De interventie van Struijs betreft een één-dimensionale manipulatieve handgreep die na zes weken geen 
toename van de gemiddelde polsmobiliteit maar wel een aanzienlijke toename van de pijnvrije 
knijpkracht in het voordeel van de indexgroep toont. Dit verschil is echter niet significant, hetgeen 
vermoedelijk het gevolg is van de zeer geringe omvang van de onderzoekspopulatie (Struijs et al 2003).

Binnen het concept van de carpale functiestoring als oorzaak van EL kan een aantal vooralsnog 
ondoorgronde bevindingen worden begrepen die zich niet door overbelasting laten verklaren. 

ECRB
Zo wordt geregeld melding gemaakt van de selectieve betrokkenheid van de ECRB bij EL (Manchanda & 
Grover 2007; Puchner 2008; Slater et al 2003; Vicenzino et al 2007) en dat deze spier tevens een 
verhoogde elektrische activiteit vertoont vergeleken met een gezonde controlegroep (Bauer & Murray 
1999; Shetty & Randolph 2000). Echter een plausibele verklaring hiervoor wordt niet gevonden (Lieber et 
al 1997b; Snijders et al 1987; Stoeckart et al 1989)
Volgens het model dreigt bij een functiestoring in het ‘scaphoideum-lunatum-complex’ tijdens 
dorsaalflexie de rolcomponent van het os scaphoideum te groot te worden, hetgeen tot een subluxatie 
met verhoogde kapselspanning in het complex leidt. Als compensatie wordt de ECRB geaktiveerd om de 
3e straal (os metacarpale III, os capitatum, os lunatum) als ‘blok’ met het os scaphoideum te kantelen 
zodat de onderlinge ligamentaire spanning wordt gereduceerd (Riezebos & Lagerberg 1988).
In het model wordt op deze wijze verklaard waarom de ECRB een verhoogde activiteit vertoont 
vergeleken met een gezonde groep. 
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Overbelasting en rust
Indien overbelasting verantwoordelijk kan worden gesteld voor EL, dan is het opmerkelijk dat bij rust de 
klachten niet voorspoedig genezen (Alizadehkhaiyat et al 2009; Assendelft et al 2009; Hong et al 2004; 
Manchanda & Grover 2007) en dat de klachten überhaupt worden aangetroffen bij patiënten die 
allerminst met zware inspanning in aanraking komen (Goguin & Rush 2003; Milz et al 2004).
Daar volgens het model de oorzaak van een functiestoring gevonden moet worden in het gedurende 
enige tijd niet bewegen in dat gewricht zal ‘alleen rust’ niet tot verbeteringen kunnen leiden. Immobiliteit 
als oorzaak van de functiestoring verklaart tevens waarom patiënten zonder fysiek zware inspanning 
getroffen kunnen worden (Riezebos & Lagerberg 1988).

Ontsteking
Beschadiging door overbelasting van de polsextensoren wordt verondersteld een rol te spelen en de 
term ‘epicondylitis’ suggereert een ontstekingsmechanisme. Vele studies zijn er echter niet in geslaagd 
om een ontstekingsinfiltraat aan te tonen (Alfredson et al 2000; Benjamin et al 2006; Milz et al 2004; 
Morree de 2001; Vicenzino et al 2007).
In het model is de ECRB vaker actief dan in de ongestoorde situatie. Dit is uiteraard met name het geval 
als de patiënt vaak moet knijpen. In deze functiegestoorde situatie dient de ECRB bij geheel andere 
standen en bewegingscombinaties in de elleboog en pols te functioneren. De richting waarin de 
krachten in de brede, platte origopees van de ECRB werken komen nu niet meer overeen met de 
oorspronkelijke richting waarin de collagene vezels in de pees georiënteerd zijn. Zodoende ontstaan er 
snijmomenten in de pees en knikmomenten bij de intredeplaatsen van de vezels in het bot (Riezebos & 
Lagerberg 1988). 
Het ombouwproces dat voor aanpassing van de origopees noodzakelijk is vereist een hoge stofwisseling 
en wordt ook wel ‘ontsteking’ genoemd. De vermeende ‘ontsteking’ wordt in het model beschouwd als 
een fysiologisch ombouwproces en niet als pathologie (Riezebos & Lagerberg 1988).

Beloop
Zo verklaart het model tevens waarom een groot aantal patiënten met een EL ‘vanzelf’ herstelt. De 
halfwaarde-tijd van collageen bindweefsel bedraagt ongeveer een jaar. Na twee jaar zou de hele pees 
omgebouwd kunnen zijn (Riezebos & Lagerberg 1988). 

Doelstelling
Het uitgangspunt voor de hierna volgende literatuurstudie is een onderzoek naar de ‘houdbaarheid’ van 
het inmiddels 20 jaar oude en nog altijd controversiële beginsel van ‘de tennispols’.
Het functioneel morfologisch model van EL, genaamd ‘de tennispols’, is meer dan 20 jaar geleden 
geponeerd. Heeft het model niets aan zeggingskracht ingeleverd of blijken na analyse van recente 
wetenschappelijke onderzoeken en publicaties de hypothesen van toen aan inflatie onderhevig?

Onderzoeksdoelstelling van de thesis:

De literatuurstudie beoogt een inmiddels meer dan 20 jaar bestaand functioneel-morfologisch model van EL, 
genaamd ‘de tennispols’, te falsificeren.

Vervolgens zou een kennisgeving in de vorm van een artikel in een vaktijdschrift voor manueel 
therapeuten ruchtbaarheid kunnen geven aan de mogelijkheden van een functioneel-morfologische 
benadering in plaats van een patho-fysiologische benadering als het gaat om inzicht in de 
ontstaanswijze van EL in het bijzonder en de tendinitis/epicondylitis/tendinopathie/enthesopathie in het 
algemeen.

‘Tendinopathies appear to share similar pathological features’ (Coombes et al 2009).
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Deelvragen
Er is een afbakening aangebracht in de vorm van chronologische, sequentiële stappen die logischerwijs 
volgen uit de oorspronkelijke publicatie van Riezebos en Lagerberg uit 1988. In de publicatie, die als 
leidraad zal dienen voor dit project, worden achtereenvolgens de volgende stappen besproken: 

1. Er is sprake van een veronderstelde functiestoring tussen het os scaphoideum en het os lunatum.

2.  Er volgt een verandering in de mechanische belasting van de m. extensor carpi radialis brevis.

3. Als gevolg van de vormgeving van de proximale aanhechting van de m. extensor carpi radialis 
 brevis ondervindt deze aanhechting van de veranderde mechanische belasting de meeste 
 gevolgen.

4.  Het noodzakelijke ombouwproces dat vervolgens in de pees plaatsvindt vereist een hoge 
 stofwisseling en wordt een ontsteking genoemd.

Terugredenerend leveren deze stappen de volgende deelvraagstukken op:

1.  Wordt er in peesweefsel een ontstekingsinfiltraat aangetroffen? Ondergaat peesweefsel in het 
 geval van een tendinopathie/tendinitis/epicondylitis/enthesopathie morfologische 
 veranderingen? 

2. Vinden deze veranderingen op geleide van veranderde mechanische belasting van de 
 pees plaats?
 
3. Kan een veranderd bewegingsverloop in gewrichten leiden tot een veranderde mechanische 
 belasting van de pees?

4. Kan een veranderde ligging van bewegingsassen van gewrichten leiden tot een veranderd 
 bewegingsverloop in die gewrichten? 

Voor bovengenoemde deelvraagstukken wordt in wetenschappelijke databases middels gerichte search 
strings gezocht naar relevante artikelen. 
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4.4  Methode

Omschrijving onderzoek
Een overzichtsrapportage waarin de beschikbare literatuur systematisch staat beschreven. Het betreft 
een literatuurstudie naar de ‘houdbaarheid’ van het inmiddels 20 jaar oude en nog altijd controversiële 
beginsel van ‘de tennispols’.

Onderzoeksdesign:
Systematische review.

De database zoektocht naar relevante literatuur wordt verricht in augustus 2010. 
In PubMed wordt middels gerichte searchstrings gezocht naar artikelen die betrekking hebben op de 
functioneel-morfologische veranderingen die in peesmateriaal plaatsvinden als reactie op een 
functiestoring in het overspannen gewricht. 
De gebruikte MeSH-zoektermen zijn: ‘tendons’, ‘tendon injuries’, ‘tennis elbow’, ‘adaptation (physiological)’ 
en de vrije zoekterm ‘wrist’. 
Het resultaat van de zoektocht in PubMed is 157 artikelen die aan verdere selectie worden onderworpen. 
Daarnaast zijn referenties uit de gevonden literatuur gescreend en beoordeeld op inhoudelijke 
relevantie. 

Inclusiecriteria
Inclusie en exclusie van artikelen geschiedt op basis van de volgende criteria: 

1. publicaties niet ouder dan 15 jaar (arbitrair).
2. bij voorkeur over mensen.
3.  consistentie met de bovengenoemde deelvraagstukken.
4.  publicaties in Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Volgens de bovengenoemde criteria wordt voldoende relevante, wetenschappelijke literatuur 
aangetroffen. 
Aangezien er veel originele, beschrijvende artikelen en systematische reviews uit tijdschriften zijn 
geïncludeerd en slechts enkele RCT’s, wordt de PEDro scorelijst niet gehanteerd. 
Studies op alle niveaus van bewijskracht komen in aanmerking voor deze literatuurstudie. In vrijwel alle 
gevallen wordt uitsluitend gerefereerd naar artikelen uit gerenommeerde, toonaangevende 
vaktijdschriften en naar artikelen waar vaak aan wordt gerefereerd en die daarom als vooraanstaand en 
gezaghebbend kunnen worden gekwalificeerd.

Beoordeling 1
De eerste beoordeling van 228 artikelen vindt plaats op basis van de onderzoeksdoelstelling. 
Het betreft een literatuurstudie naar de ‘houdbaarheid’ van het inmiddels 20 jaar oude en nog altijd 
controversiële beginsel van ‘de tennispols’. In het concept van ‘de tennispols’ staan de de functioneel-
morfologische veranderingen die in peesmateriaal plaatsvinden als reactie op een functiestoring in het 
overspannen gewricht centraal. 
In deze verzameling van 228 artikelen vallen in deze eerste selectieronde artikelen af die handelen over 
(in willekeurige volgorde):
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chirurgische procedures, geslachtsgerelateerde kenmerken, leeftijdsgerelateerde kenmerken, 
beroepsspecifieke kenmerken, stretching technieken, warming-up technieken, algemene 
trainingstechnieken, springtesten, centrale neuromusculaire dysfuncties, paralyse, vibratie technieken, 
experimenten of onderzoek met konijnen, muizen, hazen, gijten, apen, honden, paarden en vogels, 
genetica, thermotherapie, behandeling met injecties, behandeling met needling, behandeling met 
splinting, classificatie van pijnklachten, ergonomie en beeldvorming zoals echografie en M.R.I.
Vervolgens zijn artikelen geëxcludeerd, tenzij van buitengewone importantie, waarvan de 
publicatiedatum voor 1 januari 1996 ligt. Een artikel geschreven in het Italiaans is eveneens 
geëxcludeerd.

Het aantal artikelen dat na deze eerste beoordelingsronde is geëxcludeerd is 63. 
Het aantal artikelen dat na deze eerste beoordelingsronde is geïncludeerd is 165.

Beoordeling 2
Aldus worden 165 artikelen geïncludeerd voor de finale screening. In deze tweede beoordelingsronde 
vallen artikelen uit de selectie wegens de inconsistentie met de deelvraagstukken, hetgeen zich pas 
duidelijk openbaart in de full-text versie van het artikel.

Het aantal artikelen dat na deze beoordelingsronde is geëxcludeerd is 15.
Het aantal artikelen dat na deze beoordelingsronde is geïncludeerd is 150.
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4.5  Inhoud

De geformuleerde deelvraagstukken treden als sequentiële hoofdstukken van de literatuurstudie op:

5.1  ‘De morfologie van de epicondylitis’ 

 Wordt er in peesweefsel een ontstekingsinfiltraat aangetroffen? Ondergaat peesweefsel in het 
 geval van een tendinopathie/tendinitis/epicondylitis/enthesopathie morfologische 
 veranderingen? 

5.2 ‘De mechanica van de pees’
5.3 ‘De mechanica van de enthese’
5.4 ‘Schade van de enthese’
5.5 ‘De mechanica van de epicondylitis’

 Vindt dit op geleide van een verandering in mechanische belasting van de pees plaats?
 Kan een veranderd bewegingsverloop in gewrichten leiden tot een veranderde mechanische 
 belasting van de pees?

5.6 ‘De arthrokinematica van de epicondylitis’

 Kan een veranderde ligging van bewegingsassen van gewrichten leiden tot een veranderd 
 bewegingsverloop in die gewrichten? 

In de literatuurstudie, hoofdstuk 5, wordt met betrekking tot de bovengenoemde deelvraagstukken een 
uiteenzetting gegeven van de geïncludeerde literatuur. 

In het hoofdstuk ‘Discussie’, hoofdstuk 6, worden de bevindingen besproken.

In hoofdstuk 7 wordt een voorstel gedaan.

De conclusies volgen in hoofdstuk 8: ‘Conclusies en aanbevelingen’. 
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Literatuurstudie





5.1  De morfologie van de epicondylitis

Ontsteking
Op weefselniveau wordt een ontsteking gekenmerkt door hyperemie, exsudatie, infiltratie en proliferatie 
(Cone 2001). 
Hyperaemie ontstaat door vasodilatatie en wordt veroorzaakt door de vasoactieve mediatoren zoals 
histamine en bradykinine. 
Exsudatie is het gevolg van veranderingen in de capillaire permeabiliteit, eveneens onder invloed van 
histamine en bradykinine. Naast vocht verlaten ook eiwitten de bloedbaan waardoor een toename van 
interstitieel vocht, oedeem, ontstaat. 
Infiltratie van leukocyten ter plaatse van de ontsteking leidt tot accumulatie van leukocyten als 
granulocyten, monocyten en lymfocyten. De leukocyten dragen zorg voor de fagocytose. De verhoogde 
cellulaire aktiviteit leidt tot een verhoogd energieverbruik en aldus tot een verhoogde warmteproductie. 
Proliferatie van fibroblasten zorgt voor regeneratie van het (granulatie)weefsel.

Ontstekingsmediatoren
Met de komst van de lichtmicroscoop werd de ontsteking histologisch gedefinieerd als een infiltratie 
door ontstekingscellen (Kushner 1998). 
Tegenwoordig wordt op moleculair niveau een ontsteking vastgesteld door de expressie van 
ontstekings-geassocieerde cytokinen (Kushner 1998). Onder invloed van cytokinen als 
ontstekingsmediatoren, ‘proinflammatory mediators’, infiltreren leukocyten uit de bloedbaan (Cone 
2001). 
Cytokinen zijn eiwitten (proteïne) die in het lichaam een functie vervullen als mediator tussen cellen. De 
meeste cellen van het lichaam kunnen onder bepaalde omstandigheden cytokinen produceren.
De meest bekende cytokinen zijn tumor necrosis factor (TNF)-α, interleukine (IL)-1 en interleukine (IL)-6.
Het effect van een cytokine is contextafhankelijk. Cytokinen zijn onderdeel van een uitgebreid netwerk 
(Kushner 1998) waarin een cytokine verschillende effecten op verschillende cellen kan hebben. Deze 
effecten kunnen inhiberend of stimulerend, lokaal of centraal zijn. De complexiteit van deze interacties 
maakt het effect van de cytokinen moeilijk inzichtelijk (Cone 2001).
Postaglandine E2 (PGE2), een lipide, is een andere ‘mediator of inflammation’ bij aandoeningen als 
reumatoïde artritis en artrose. Prostaglandinen worden door bijna alle cellen van het lichaam 
geproduceerd na activiteit van cyclooxygenase (COX) enzymen. Afhankelijk van de context heeft PGE2 
effect op de homeostase, op ontsteking (Park et al 2006), op stimulatie van nocisensoren (Burke et al 
2002) en op degeneratie van de pees (Wang 2006).
Bij experimentele overbelasting wordt een verhoogde PGE2 secretie aangetroffen (Flick et al 2006; Kjaer 
et al 2005; Langberg et al 1999; Rennie 1999).
Training leidt tot een verhoogde PGE2 concentratie in peritendineus weefsel en suggereert een 
betrokkenheid bij de transformatie van mechanische belasting in collageen type I synthese (Kjaer et al 
2000; Kjaer et al 2005; Langberg et al 1999; Mackey et al 2008; Benjamin et al 2008).

Tendinosis
Semantische problemen ontstaan subiet wanneer over epicondylitis wordt gesproken. 
Histopathologisch onderzoek heeft aangetoond dat in chronisch overbelast peesmateriaal geen grote 
aantallen macrofagen, lymfocyten of neutrofielen worden aangetroffen (Kjaer 2004; Alfredson et al 2000; 
Benjamin et al 2006; Boisaubert et al 2004; Goguin & Rush 2003; Hong et al 2004; Kraushaar & Nirschl 
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1999; Slater et al 2003; Riley 2008). De aanwezigheid van een toegenomen hoeveelheid van deze 
leukocyten is karakteristiek voor een ontsteking of tendinitis. 
Alhoewel ontstekingscellen in de laesie afwezig zijn, kunnen ontstekingsmediatoren, zoals bradykinine 
en interleukine, in bepaalde fasen betrokken zijn bij tendinopathie (Riley 2008). 
De klassieke ontstekingskenmerken worden nauwelijks aangetroffen bij peesklachten. De 
histopathologische bevindingen bij tendinopathie worden gekenmerkt door een overdreven en 
disfunctioneel herstel. De pees vertoont op microscopisch niveau een verdunning, micro rupturering, 
rupturering van collagene vezels, een toegenomen vascularisatie, granulatieweefsel en een toename van 
proteoglycanen in de extracellulaire matrix (Benjamin et al 2006; Riley 2008; Magnusson et al 2010). 
De pathologische veranderingen worden beschreven als ‘degeneratief’ of als een ‘afunctioneel, 
onvolledig herstel’. De heterogene presentatie van de tendinopathie kan gezien worden als een 
continuüm van cellulaire en structurele veranderingen in de pees (Coombes et al 2009; Riley 2008). 
Het lijkt daarom beter om te spreken van een ‘tendinosis’, dat een degeneratief proces aanduidt 
(Alfredson et al 2000; Benjamin et al 2006; Boisaubert et al 2004; Goguin & Rush 2003; Hong et al 2004; 
Kraushaar & Nirschl 1999; Slater et al 2003; Riley 2008; Doschak & Zernicke 2005).
Tendinosis wordt gekenmerkt door een degeneratief proces dat gekarakteriseerd wordt door de 
aanwezigheid van een dichte populatie van fibroblasten, vasculaire hyperplasie en gedesorganiseerd 
collageen. Deze constellatie van bevindingen wordt ‘angiofibroblastische hyperplasie’ genoemd. Deze 
angiofibroblastische tendinosis refereert naar de degeneratieve veranderingen die optreden wanneer 
een pees na herhaaldelijke microtraumata er niet voldoende in slaagt te genezen (Boisaubert et al 2004; 
Coombes et al 2009; Goguin & Rush 2003; Kraushaar & Nirschl 1999; Puchner 2008; Shetty & Randolph 
2000; Kjaer 2004).

Epicondylalgie
Talrijke studies hebben de afwezigheid van ontstekingscellen bij de epicondylitis lateralis aangetoond. 
Daarentegen zijn er wel aanwijzingen gevonden voor de betrokkenheid van chemische pijnmediatoren, 
een toename van glutamaat, neovascularisatie en veranderingen in de morfologie van de pees. Men 
spreekt ook van ‘epicondylalgie’ (Coombes et al 2009; Hong et al 2004; Vicenzino et al 2007).

Kraakbeen
Histopathologishe veranderingen van vezelig kraakbeen bij de pees-bot overgang en een toename van 
proteoglycanen in de peesenthese zijn uitingen van enthesopathie (Wang 2006; Riley 2008).
Pathologische studies benadrukken de aanwezigheid van fibreus kraakbeen als een teken van 
degeneratie bij aandoeningen van epicondylaire enthesen en op andere plaatsen. Er is echter veel bewijs 
voor de aanwezigheid van vezelig kraakbeen als een normale eigenschap van enthesen, vooral aan het 
einde van lange botstukken (Milz et al 2004; Benjamin & Ralphs 1998; Benjamin et al 2008; Thomopoulos 
et al 2010). 

Compressie
De expressie van proteoglycanen, zoals decorine, biglycan, fibromoduline en aggrecan, neemt toe. 
Decorine, biglycan en fibromoduline zijn ‘small leucine-rich repeated proteoglycans’ (SLRP) die bijdragen 
aan de collageen fibril rangschikking, terwijl aggrecan een groot proteoglycan is dat een rol speelt in de 
adaptatie aan compressiekracht (Lui et al 2010; Riley 2008; Magnusson et al 2010).
De peesmatrix wordt onderhouden door de residerende tenocyten die in een continu proces de matrix 
remodelleren. Het tempo van de turn-over varieert per lokatie (Riley 2008). Pezen die onderhevig zijn aan 
hoge trekspanning vertonen een versnelde collageen turn-over (Riley 2008).
Bij tendinopathie neemt de turn-over ook toe. Moleculaire veranderingen tonen een verhoogde 
expressie van type III collageen, fibronectine, tenascine C, aggrecan en biglican. Deze veranderingen 
duiden op herstelprocessen maar mogelijk ook op een adaptieve reactie op verandering in mechanische 
belasting (Riley 2008; Benjamin & Ralphs 1998; Martin et al 2003; Magnusson et al 2010; Hoffmann & 
Gross 2007).
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Vele studies tonen in het geval van een tendinopathie een significante afname van de hoeveelheid 
collageen en een toename van de relatieve hoeveelheid type III collageen. De hoeveelheid GAG is 
toegenomen, evenals de hoeveelheid hyaluronzuur. In degeneratieve pezen verschijnen chondrocyten 
(Lui et al 2010). 
Decorine is de meest aangetroffen SLRP in de pees. Biglycan en aggrecan bevinden zich in de delen van 
de pees waar de pees aan compressiekrachten onderhevig is, zoals in de fibrocartilagineuze delen of 
delen die onderworpen zijn aan ‘shear’-krachten zoals bij de insertie (Lui et al 2010). 

Remodellering, herstel
Alle pezen zullen gedurende hun bestaan voortdurende schade oplopen en dientengevolge routine 
reparatieprocessen ondergaan (Ker 2002; Magnusson et al 2010). 
De moleculaire processen van de tendinopathie worden geleidelijk opgehelderd. Metalloproteinase-
enzymen, MMP’s, spelen mogelijk een sleutelrol in de regulatie van de activiteit van tenocyten en 
matrixremodellering in gezond en aangedaan weefsel (Riley 2008; Kjaer et al 2005; Mackey et al 2008; 
Benjamin et al 2008; Kjaer 2004).
Peescollageen reageert op veranderingen in belasting. Een ‘marker’ voor de synthese van collageen type I 
is de meting van ‘procollagen type I carboxyterminal propeptide’ (PICP) en voor de afbraak ‘carboxy 
terminal telopeptide of type I collagen’ (ICTP). Bij verminderde belasting of immobilisatie neemt de 
synthese van collageen af. Belasting stimuleert de synthese van collageen type I. De verhoogde synthese 
van collageen type I na belasting draagt bij aan de aanvankelijke reorganisatie van het weefsel. Later 
wordt dit gevolgd door een toename van het weefsel en uiteindelijk tot een toename van de 
weefselsterkte (Kjaer et al 2005; Langberg et al 1999; Kjaer et al 2006).
De ‘signaling pathways’, de wegen waarlangs de signalering voor mechanotransductie plaatsvindt zijn 
nog onopgehelderd. Integrin moleculen worden beschouwd als mogelijke kandidaten. Integrines zijn 
eiwitten die deel uit maken van een mechanisch continuum waarlangs krachten en informatie kunnen 
worden doorgegeven tussen cellen onderling en het inwendige van de cel en de extracellulaire matrix 
(Kjaer et al 2005; Kjaer 2004). 

Figuur 5.1.1. Morfologie van een insertie. 
(Herdruk van Thomopoulos (Thomopoulos et al 2010) met toestemming van 
auteur en uitgever.)
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5.2  De mechanica van de pees

De pees bestaat uit vezelmateriaal dat zorgt draagt voor de overdracht van krachten die gegenereerd 
worden in skeletspieren. De pees is opgebouwd uit een aantal hiërarchische niveaus waarin gegolfde 
collagene vezels type I, nauwkeurig in de trekrichting zijn gerangschikt (Screen et al 2006; Riley 2008; 
Yoon & Halper 2005; Benjamin et al 2008; Kjaer 2004).

Collageen
Er bestaat een causale relatie tussen de substructuur en de functie van de collageen fibril. De inwendige 
structuur, de diameter, de ruimtelijke organisatie en de functionele eisen van collagene fibrillen 
suggereren dat er twee verschillende typen bestaan, namelijk het T-type en het C-type. 
Het T-type bestaat uit grote, heterogene fibrillen, parallel en dicht gerangschikt, die worden belast op 
trekkracht langs de as en worden aangetroffen in pezen, ligamenten en bot (Ottani et al 2001).
Het T-type zijn fibrillen waarvan de moleculen een hoek van 5o maken ten opzichte van de as van de fibril. 
De intermoleculaire cross-links blijven altijd compatible met deze geringe (wikkelings-)hoek. Deze 
fibrillen, met een grote diameter, worden bijna uitsluitend aangetroffen in pezen, ligamenten en platte 
aponeurosen, waar zij dicht bijeen en parallel gebundeld verlopen in de richtting van de inwerkende 
kracht. Zij bevinden zich daar waar de hoge spanning moet worden verdragen met een minimum aan 
verlenging. De spanningsrichting is deze weefsels is altijd constant want de parallelle rangschikking van 
de moleculen in de fibrillen bepaalt dat bij laterale spanning het weefsel kan splijten of ‘breken’ (Ottani et 
al 2001). 

Figuur 5.2.1.
Vergroting van een dwarsdoorsnede van een pees; collagene bundels 
vormen dikke, rechte, parallele fascikels.
Schaallijn=50 µm.
(Herdruk van Ottani (Ottani et al 2001) met toestemmig van auteur en 
uitgever.)
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Deze collagene eenheden verlenen zowel hoge trekkracht als stijfheid aan het weefsel, terwijl 
vervormbaarheid en hydratatie van de pees mogelijk blijft. De integriteit van de structuur blijft behouden 
door een combinatie van collagene crosslinks en een matrix die rijk is aan PG’s, die de collageen 
componenten aan elkaar verbindt. De structurele rangschikking van de peesmatrix is van belang voor de 
mechanische eigenschappen van de pees (Screen et al 2006).

Crosslinks
Collagene crosslinks zijn noodzakelijk om collagen fibrillen te stabiliseren en zijn van belang voor de 
fysiologische functies van weefsels. Intermoleculaire, covalente crosslinking zorgt voor mechanische 
stabilisatie van fibrillen en de ultieme trekkrachtopnemende eigenschappen van de pees (Tsuzaki et al 
1993). 

ECM
De extracellulaire matrix kan worden beschouwd als een isotropisch netwerk van onderling verbonden 
collagene fibrillen van onbepaalde lengte, die een ongestructureerde interfibrillaire matrix van zeer 
hydrofiele PG’s bedwingen. In een dergelijke structuur dienen de collagen fibrillen als trekkracht 
opnemende elementen, terwijl de hydrostatische druk van de interfibrillaire matrix compressiekrachten 
opneemt (Ottani et al 2001).
Elke decorinemolecuul heeft een glycosaminoglycanen-keten (GAG-keten) die covalent gebonden is aan 
een ‘core protein’, het kerneiwit, en loodrecht georiënteerd enige beweging toestaat. Interacties tussen 
aangrenzende GAG-ketens dragen bij aan de interfibrillaire verbindingen (Screen et al 2006)
PG’s zijn bijzonder hydrofiel, hetgeen van belang is voor de smering en waterhuishouding van de pees. 
De hydratatie van de pees bepaalt in hoge mate het mechanische gedrag (Screen et al 2006).

Figuur 5.2.1.
Electronenmicroscopische opname van een pees. De crosslinks van 
GAG-ketens, proteoglycanen en collagene fibrillen zijn zichtbaar en 
verantwoordelijk voor overdracht van mechanische belasting door 
het gehele weefsel.
Breedte afbeelding=2 µm.
(Herdruk van Ottani (Ottani et al 2001) met toestemming van 
auteur en uitgever.)
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Trekkrachtopnemende eigenschappen
Als gevolg van hun ontwerp zijn collagene fibrillen buitengewoon geschikt om trekkracht te weerstaan. 
Collageen is uiterst veerkrachtig en heeft een zeer hoge spankracht, terwijl de geringe afmeting van de 
fibrillen de extracellulaire matrix een hoge mate van vervorming verschaft. Zodoende is het weefsel goed 
bestand tegen beschadiging terwijl de maximale belastbaarheid niet wordt aangetast (Ottani et al 2001; 
Riley 2008; Benjamin et al 2008).
De maximale spansterkte van de fibril ligt hoger naarmate de fibril groter is vanwege de grotere 
dwarsdoorsnede. De interfibrillaire verbindingen, die afhankelijk zijn voor het oppervlak, nemen toe bij 
kleinere verzels. Elke fibril heeft vermoedelijk een eigen specifieke functionele rol (Ottani et al 2001).
Krachtoverdracht door fibrillen van verschillende diameters draagt zodoende bij aan verbeterde 
functionele eigenschappen van samengestelde pezen en ligamenten (Ottani et al 2001).
Peesweefsel reageert op trekbelasting met een karakteristiek non-lineair voetgedeelte, gevolgd door een 
lineair gebied dat uiteindelijk leidt tot totale scheuring van het materiaal. Gedurende de eerste belasting 
op trekkracht wordt het golfpatroon van de collagene vezels glad getrokken. Wanneer de vezels volledig 
gestrekt zijn worden ze bij toenemende trekbelasting uitgerekt in de trekrichting. Toenemende 
trekbelasting leidt tot rekking van de individuele collagene componenten of tot onderlinge verschuiving 
van de collagene fibrillen en vezels (Screen et al 2006; Doschak & Zernicke 2005).
In het algemeen kan een vezelbundel beschadigd raken door scheuring, omdat de trekkracht van de 
fibril wordt overschreden, of omdat de fibrillen langs elkaar schuiven en het weefsel disaggregeert. Om 
het weefsel juist te kunnen laten functioneren wordt zowel trekkracht als ‘creep resistance’ vereist (Ottani 
et al 2001).

Mechanotransductie
De pees bestaat uit levend weefsel dat reageert op mechanische belasting door de structuur, 
samenstelling en mechanische eigenschappen te wijzigen. Dit proces wordt mechanotransductie 
genoemd. 
Mechanische belasting door fysieke inspanning bevordert de synthese van collageen waardoor de 
hoeveelheid type I collageen toeneemt (Andersson et al 2009; Wren et al 2000; Couppé et al 2008; Kjaer 
et al 2006; Benjamin et al 2008; Seynnes et al 2009; Kjaer 2004) en de stijfheid van de pees toeneemt 
(Couppé et al 2008; Arampatzis et al 2007; Seynnes et al 2009).

Figuur 5.2.1. 
Pees trek-verlengings diagram.
(Herdruk van Wang (Wang 2006) met toestemming van auteur en uitgever.)
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Onthouding van belasting beïnvloedt de pees zodanig dat het aantal fibroblasten toeneemt, de 
hoeveelheid longitudinaal gerangschikt collageen afneemt, de stijfheid van de pees afneemt en de 
treksterkte van de pees eveneens afneemt (Coombes et al 2009; Thomopoulos et al 2010; Andersson et al 
2009; Arampatzis et al 2007; Buchanan & Marsh 2002; Wren et al 2000; Kjaer 2004).

Disuse
Gewrichtsimmobilisatie is een algemeen erkende methode om een model van ‘disuse’, letterlijk 
ongebruik, te verkrijgen. Onthouding van belasting door immobilisatie leidt tot de vorming van 
onregelmatige en ongelijke collagene vezels, wijziging van de rangschikking van de collagene vezels, 
verandering van celvorm en de hoeveelheid cellen, verwijding van bloedvaten en capillairen en wordt 
verantwoordelijk gehouden voor de degeneratieve veranderingen in pezen (Wang 2006).
Het effect van ongebruik en immobilisatie is op peesweefsel, door het lage metabolisme en de geringe 
vascuarisatie, aanzienlijk langzamer en geringer dan op skeletspierweefsel. In het algemeen leidt 
immobilisatie tot een afname van peesweefsel, peesstijfheid en peestreksterkte (Wang 2006; Boer de et al 
2007; Kjaer 2004).
Een afname in en onthouding van belasting resulteert spoedig in een aantasting van de peessterkte en 
verandering van de structuur en samenstelling van de pees (Thomopoulos et al 2010; Narici & Maganaris 
2007; Narici et al 2008).
‘Unloading’ leidt tot wijzigingen in de mechanische eigenschappen van collageen bindweefsel als gevolg 
van veranderingen in de ECM en veranderingen van de collagene vezels. Een afname van de hoeveelheid 
water, hyaluronzuur en GAG’s leidt tot een verminderde trekstijfheid van de pees. Verandering in de 
rangschikking van de vezels en afname van de dwarsdoorsnede en crosslinking van de vezels leiden 
eveneens tot een verminderde trekstijfheid (Reeves et al 2005).
Als reactie op veranderingen in belasting en als gevolg van de normale ontwikkeling zal een pees 
remodelleren. De structuur van de pees wordt zodanig aangepast dat onder de gewijzigde 
omstandigheden de functie kan worden vervuld. De ECM speelt een cruciale rol bij deze remodellering. 
De fibrillogenesis van type I collageen wordt gereguleerd door PG’s uit de ECM (Yoon & Halper 2005).

Figuur 5.2.2.
Een diagram van de homeostatische respons van ligamenten en pezen als reactie 
op verschillende niveau’s van belasting en beweging.
(Herdruk van Woo (Woo et al 2006) met toestemming van auteur en uitgever.)
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5.3  De mechanica van de enthese

Vezelrichting en spanningsrichting
Er bestaat een sterke correlatie tussen de vezeloriëntatie van collageen bindweefsel en de functionele 
eisen die aan het weefsel worden gesteld. Als de krachtoverdracht van het weefsel anisotropisch is, dan 
zijn de functionele eigenschappen van de resulterende structuur dit ook (Ottani et al 2001; Kjaer et al 
2006).
Het is slechts van nut om een pees te bouwen indien er zekerheid bestaat over de vaste en 
onveranderende richting waarin een functionele belasting zal aangrijpen omdat de ‘layout’ van de pees 
slechts in één richting de treksterkte van de pees bepaalt maar in elke andere richting tot zijn zwakte 
leidt (Ottani et al 2001).

Spanningsconcentraties
Door de insertie vindt krachtoverdracht plaats van de relatief vervormbare pees naar het relatief stijve 
bot. Hierdoor kunnen bijzondere spanningen optreden bij de overgang tussen twee ongelijke 
materialen. Indien door macroscopische en microscopische morfologie, trekkracht om een scherpe hoek 
wordt overgedragen, kan de spanning hier enorm oplopen (Thomopoulos et al 2006; Thomopoulos et al 
2010).

Figuur 5.3.1
Belasting-verlengings relatie voor 
peesweefsel, pees-bot overgang en 
aponeurosis.
(Herdruk van Doschak (Doschak & Zernicke 
2005) met toestemming van auteur en 
uitgever.)

Aponeurosis, non-uniforme krachtsoverdracht
Verlenging van de aponeurosis vindt non-uniform plaats, hetgeen duidt op regionale verschillen in 
‘compliance’ langs de as van de pees als gevolg van verschillen in afmetingen en weefseleigenschappen 
(Maganaris & Paul 2000; Maganaris 2002; Benjamin et al 2008).
De verlenging van de aponeurosis met 110% is groter dan in de pees. De aponeurosis is meer dan twee 
keer zo ‘compliant’ als peesmateriaal, terwijl peesmateriaal en de aponeurosis dezelfde mechanische 
eigenschappen hebben (Maganaris & Paul 2000; Doschak & Zernicke 2005).
Contractiekracht wordt via de fibreuse peesplaat of aponeurosis overgedragen op de vrije pees. 
Morfologisch verschilt de aponeurosis van de vrije pees in het graduele verloop van de dikte die 
langzaam toeneemt naarmate de aponeurosis meer distaal geleidelijk overgaat in de vrije pees 
(Magnusson et al 2008).
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Verschil in vervormbaarheid van de aponeurosis kan leiden tot intratendineuse ‘shear strain’ en onderling 
glijden van weefsellagen, parallel aan de inwerkende krachten (Magnusson et al 2008; Kjaer et al 2006; 
Benjamin et al 2008).

Shear
De rangschikking van de vezels in een touw resulteert in een sterke structuur die bestand is tegen 
trekkracht vanwege de sterkte van de afzonderlijke vezels, maar zwak is voor ‘shear’ vanwege het gebrek 
aan verbindingen tussen de aangrenzende vezels. 
Het bindweefsel dat rijk is aan zulke verbindingen tussen aangrenzende vezels is daarentegen sterk in 
‘shear’ maar relatief zwak in trekkracht waardoor de vezels makkelijker zijn te scheiden door schillen dan 
door glijden (Burkholder 2008).,
De vervorming van een spier is niet uniform en shear, parallel en loodrecht op de vezelrichting, draagt bij 
aan algehele vervorming (Burkholder 2008).
Buigende vervorming gaat gepaard met een buigend moment. Een afschuifkracht, shear force, gaat 
gepaard met een non-uniform buigend moment. In een spiervezel betekent dit dat myofibrillen aan de 
convexe zijde van de vezel onder meer trekspanning staan dan die myofibrillen aan de concave zijde. Dit 
betekent dat er een afschuifkracht bestaat loodrecht op de vezelas en vezelrichting (Burkholder 2008).

Insertional angle change
Als aanpassing aan de aanhechting aan het skelet en het weerstaan van de effecten van ‘insertional angle 
change’ waaieren pezen en ligamenten bij de aanhechting vaak uit.
Met de ‘insertional angle change’ wordt de verandering van de aanhechtingshoek bedoeld waarmee de 
pees of ligament het bot ontmoet terwijl het gewricht wordt bewogen. Er bestaat een correlatie tussen 
de hoeveelheid fibreus kraakbeen bij een enthese en de mate van ‘insertional angle change’ die optreedt 
bij bewegingen. Er wordt gesuggereerd dat de stijvere extracellulaire matrix, dat fibrocartilagineuse 
regionen in de pees kenmerkt, een graduele buiging van de collagene vezels bevordert wanneer deze de 
harde interface benadert (Benjamin et al 2006).

Enthesis, FCE
In sommige gewrichtsstanden nadert de pees zijn aanhechting schuin, met als gevolg dat er contact 
wordt gemaakt met het bot juist voordat de pees zich daadwerkelijk aanhecht (Benjamin et al 2006).
Bij spiercontractie zullen sommige delen van de pees onderhevig zijn aan compressie indien de pees 
over bot loopt (Tsuzaki et al 1993; Milz et al 2005).
Dit contact tussen pees en bot beïnvloedt de verspreiding van spanning bij de enthese en heeft geleid 
tot het concept van een ‘enthesis orgaan’ (Benjamin et al 2006).
De complexe reactie op belasting zorgt voor vervorming van de pees die tot spanningsconcentraties ter 
hoogte van de aanhechting, de ‘enthesis’, leidt (Benjamin et al 2006). 
Bij fibreuse enthesen hecht de pees of het ligament direct aan bot of periost (Benjamin et al 2006). 
In het geval van ‘fibrocartilagineuse enthesen’ (FCE) heeft chondrogenese plaatsgevonden en zijn er 
zodoende vier zones van weefseltypen te herkennen: dicht, vezelig bindweefsel, vezelig kraakbeen, 
verkalkt vezelig kraakbeen en bot (Benjamin et al 2006; Thomopoulos et al 2010; Riley 2008; Benjamin & 
Ralphs 1998; Doschak & Zernicke 2005; Milz et al 2005; Kjaer et al 2006; Benjamin et al 2008).
De FCE is als een normale fuctionele aanpassing van de epicondylaire aanhechting te beschouwen 
waardoor het risico op ‘wear and tear’, slijtage, wordt gereduceerd. Net als op andere locaties in het 
lichaam bevordert fibreus kraakbeen verspreiding van spanning op de overgang van hard en zacht 
weefsel, zodat de overgang bestand is tegen druk- en afschuifkrachten. Deze eigenschap wordt 
weerspiegeld in de moleculaire samenstelling, namelijk de aanwezigheid van specifieke hyaline 
kraakbeen moleculen, in het bijzonder gesulfateerde GAG’s, aggrecan, een proteoglycaan, en type II 
collageen (Milz et al 2004; Thomopoulos et al 2010; Milz et al 2005).
De pees-bot enthese is een functioneel gradueel verlopende structuur waarin de indeling op 
microscopische en nanoscopisch niveau plaatsvindt (Thomopoulos et al 2010). 
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De enthese varieert in het verloop van pees naar bot enorm in collageen structuur, ECM samenstelling, 
kalkhoudendheid, vormgeving en viscoelastische eigenschappen. Dit graduele verloop in 
eigenschappen zorgt vermoedelijk voor een effectieve krachtsoverdracht door de overgang van een 
flexibel (pees) materiaal in een rigide (bot) materiaal (Doschak & Zernicke 2005; Thomopoulos et al 2010). 
De nanoscopisch variërende structuur en samenstelling van de pees-bot-overgang is verantwoordelijk 
voor micromechanische, optimale spanningsverdeling met beperkt verbruik van materiaal 
(Thomopoulos et al 2010).
De combinatie van kalkhoudendheid en de oriëntatie van de collagene vezels geeft de pees-bot-
overgang een unieke verdeling in mechanische eigenschappen (Thomopoulos et al 2010).
De lineaire toename van mineralen in de pees zorgt voor een geleidelijke toenemende stijfheid en de 
vorming van een mechanisch continu mineraal netwerk (Thomopoulos et al 2010). De toename van de 
spreiding in oriëntatie van de collagene vezels draagt eveneens bij aan een geleidelijk toenemende 
stijfheid (Thomopoulos et al 2010). Deze combinatie resulteert in een variërende stijfheid in het verloop 
van de enthese als gevolg van de graduele materiaal samenstelling (Thomopoulos et al 2010). 
De reactie van de volwassen pees en het volwassen kraakbeen en bot op mechanische belasting 
impliceert dat mechanobiologie een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de enthese 
(Thomopoulos et al 2010).
Trekspanning zonder gepaard gaande drukbelasting resulteert niet in de productie van fibreus 
kraakbeen (Milz et al 2005). Shearkracht leidt tot locale compressiebelasting waardoor de ECM reageert 
met een karakteristieke moleculaire adaptatie (Milz et al 2005). (zie tabel P58)
Deze moleculaire adaptatie behelst een zich geleidelijk veranderende samenstelling van de ECM 
afhankelijk van het type mechanische belasting waaraan het wordt blootgesteld. Naarmate een pure 
trekkrachtbelasting geleidelijk over gaat in een hoge drukbelasting neemt de hoeveelheid gesulfateerde 
GAG’s (chondroitine 4 en 6 sulfaat), aggrecan, collageen type II en chondronen toe (Milz et al 2005).

Figuur 5.3.2.
Bij benadering van bot (B) wordt de pees fibrocartilagineus. 
Een band van onverkalkt fibreuskraakbeen (UF) wordt 
gescheiden van een gebied van verkalkt fibreus kraakbeen 
(CF) door een grens (T). T is de ‘hard-soft’ grens van de 
enthese. De cellen (!) in het fibreuskraakbeen zijn 
longitudinaal aan de collagene vezels (C) gerangschikt.
schaallijn=100 µm.
(Herdruk van Benjamin (Benjamin & McGonagle 2009) met 
toestemming van auteur en uitgever.)
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Chondrogenese
Pezen die langs convexe oppervlakken buigen zijn onderhevig aan compressiekrachten en nemen 
kraakbeenachtige kenmerken aan (Kraushaar & Nirschl 1999; Thomopoulos et al 2010; Milz et al 2005).
Shear-krachten of afschuifkrachten in de pees activeren mechanoreceptoren (integrins) aan de 
oppervlakte van de rustende tenocyt of beschadigen de cellen wanneer peesfascikels losscheuren 
(Kraushaar & Nirschl 1999).
Trekbelasting en drukbelasting leiden tot een verschillende expressie van PG’s in de pees. Trekspanning 
induceert de synthese van decorine terwijl de productie van aggrecan wordt gestimuleerd door 
compressie in de pees zoals in fibreuskraakbeen (Yoon & Halper 2005; Milz et al 2005).
Gebieden waar de pees onderhevig is aan compressie produceren aanzienlijke hoeveelheden PG’s om 
bestand te zijn tegen de vervorming in de richting van de compressie (Thomopoulos et al 2010; Doschak 
& Zernicke 2005).
Pezen worden altijd omgeven door een fibreuze schacht met een zeer afwijkende structuur. Daar waar de 
pees een laterale of compressiekracht moet ondergaan, bijvoorbeeld waar een pees om een bottige 
structuur verloopt of waar de pees zijn insertie nadert, is de pees geïnfiltreerd met een kraakbeenachtige 
extracellulaire matrix (Ottani et al 2001).
Het fibreus kraakbeen dat in peesweefsel aanwezig is dat van richting verandert rond een ‘bony pulley’ 
op weg naar de enthese (‘wrap-around tendons’) ontwikkelt zich met compressiekrachten onder invloed 
van TGF beta, een groeifactor (Benjamin et al 2006; Benjamin et al 2008).

Rond de fibreuze kraakbeencellen die in de avasculaire regionen van gebogen pezen worden 
aangetroffen wordt endostatine gevonden. De expressie van dit lichaamseigen eiwit wordt vermoedelijk 
mechanisch opgewekt (Benjamin et al 2006).
GAG’s zijn typische bestanddelen van de extra cellulaire matrix van de entheses onderhevig aan 
drukkracht (Benjamin et al 2006; Benjamin & Ralphs 1998). De vele hydrofiele GAG-zijtakken van 
aggrecan, dat op zijn beurt aan hylaluronzuur is gehecht, creëren een negatieve lading waardoor 
plaatselijk een hoge osmotische druk ontstaat. Deze verhoogde osmotische druk maakt het weefsel 
bestand tegen compressie (Benjamin & Ralphs 1998).
Chondroitine 4 sulfaat en chondroitine 6 sulfaat zijn histologisch kenmerkend voor fibreus kraakbeen 
(Benjamin et al 2006).

Figuur 5.3.3.
Een histologisch aanzicht van een pees onderhevig aan 
compressie met fibrocartilagineuze cellen (FC).
(Herdruk van Benjamin (Benjamin et al 2008) met 
toestemming van auteur en uitgever.)
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5.4  Beschadiging van de enthese

Overbelasting, spanningsconcentraties
Pezen die om een convex oppervlak buigen, meer dan één gewricht overspannen, matig doorbloed zijn 
of onderhevig zijn aan repeterende belasting, zijn in het bijzonder kwetsbaar voor overbelastingletsel 
(Kraushaar & Nirschl 1999; Riley 2008).
EL wordt beschouwd als een repeterende overbelastingsletsel door chonische microtraumata. Wanneer 
de EL plotseling ontstaat dan is het waarschijnlijk dat er sprake is van een acute toename van 
geaccumuleerde microscopische beschadigingen in de pees (Kraushaar & Nirschl 1999).
Repeterende overbelasting van de pees kan beschouwd worden als een situatie waarin de normale 
‘spanningstolerantie’ van de pees is overschreden (Kraushaar & Nirschl 1999).
Een toename van meer dan 8% van de lengte van de pees leidt ook tot een ruptuur. Een ruptuur kan 
zowel een longitudinale scheuring van de vezels betreffen als een zijwaartse loslating van de fascikels 
(Kraushaar & Nirschl 1999)
Potentieel beschadigende spanningsconcentraties zouden kunnen ontstaan bij de insertie indien de 
insertie niet ‘getuned’, afgestemd, is op de ongelijke stijfheid van pees en bot (Thomopoulos et al 2010).
Het matige herstel van de enthese kan gewijt worden aan de hoge spanningsconcentraties die op de 
interface, overgang, van ongelijke materialen optreden (Thomopoulos et al 2010).
Spanningsconcentraties bij de overgang van harde en zachte weefsels maken de enthese kwetsbaar voor 
acuut of overbelastingletsel (Benjamin et al 2006; Thomopoulos et al 2010).

De FCE verdraagt trek, druk en afschuifkrachten. Ter plekke van de enthese kunnen trekkrachten het 
viervoudige bedragen van de trekkrachten in de ‘midsubstance’ van de pees. Deze krachten leiden 
mogelijk tot histopathologische vorming van fibreuskraakbeen op de pees-bot overgang, hetgeen met 
de toename van PG’s in de pees kenmerkend zijn voor enthesopathie (Wang 2006).
Wijzigingen in de verlengingsmechanismen van de pees kunnen leiden tot veranderingen in zeer locale 
mechanische spanning op de cellen hetgeen potentieel degeneratieve omstandigheden creëert (Screen 
et al 2006).

Figuur 5.4.1.
Gradaties in biologische factoren leiden gradaties in celdifferentiaties en tot gradaties in weefseltypen. 
(Herdruk van Thomopoulos (Thomopoulos et al 2010) met toestemming van auteur en uitgever.)
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Kraakbeen als oorzaak van schade
Mogelijk is de abnormale mechanische krachtoverdracht in de pees de oorzaak van ectopische 
chondrogenesis, ossificatie en matrixdegeneratie zoals bij tendinopathie. Aangezien ossificatie leidt tot 
een toename van de stijfheid van de pees zou ossificatie gezien kunnen worden als een poging om locaal 
de afgenomen stijfheid van de pees te compenseren (Lui et al 2010).
De verandering van de samenstelling van de matrix door collagenase, bevordert chondrogenese en 
osteogenese hetgeen de pees vatbaar maakt voor rupturering (Lui et al 2010).
De in verhouding toegenomen ratio type III/type I-collageen en de toegenomen aanwezigheid van 
aggrecan, fibromoduline, decorine en biglycan betreft een uiting van matige matrix organisatie in het 
model en kan leiden tot vervroegde peesrupturering. Aldus komen de mechanische eigenschappen van 
de pees in het geding (Lui et al 2010). 

Shear en compressie
De belasting van een ethese vindt non-uniform plaats. Pathologische veranderingen worden 
aangetroffen op die plaatsen waar ‘strain’, verlenging, het minst optreedt. De regio’s die het meest 
ontvankelijk blijken voor beschadiging van de enthese zijn ‘stress-shielded’. Verrekking, overmatige 
verlenging, is als zodanig mogelijk niet de hoofdoorzaak van een enthesopathie (Benjamin et al 2006).
Een klinisch herkenbare enthesopathie treedt voornamelijk in de dieper gelegen delen van een enthese 
op. Deze bevinding correspondeert met de regionale verschillen in aanwezigheid van fibreus kraakbeen, 
dat gewoonlijk meer opvallend is in de dieper gelegen delen van de enthese (Benjamin et al 2006).
Fibreus kraakbeen is een adaptatie aan de druk en afschuifkrachten. Diep gelegen delen van de enthese 
worden gecomprimeerd door de oppervlakkige delen. Het zijn deze compressiekrachten die mogelijk 
relevant zijn voor het begrip van de enthesopathie (Benjamin et al 2006).

Figuur 5.4.2.
a:
Frontale zaagsnede door de laterale epicondyl van een menselijke elleboog. De 
rechthoek vertegenwoordigt het gedeelte dat is afgebeeld in figuur b. 
H=humerus, R=radius, schaallijn=1 cm.
b: 
Immunohistochemische kleuring van de enthesis van de gemeenschappelijke 
extensoren origo. B=bot, CFC=verkallkt fibreus kraakbeen, UFC= fibreus kraakbeen. 
schaallijn=100 μm.
(Herdruk van Benjamin (Benjamin et al 2006) met toestemming van auteur en 
uitgever.)
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De insertie tendinopathie van de ECRB is wellicht niet slechts een letsel ontstaan door overmatige 
trekbelasting. Compressie en ‘shear’-krachten zouden eveneens een rol kunnen spelen. De 
fibrocartilagineuze enthese van de ECRB zou beschouwd kunnen worden als een functionele adaptatie 
aan deze krachten (Coombes et al 2009).
De fibrocartilagineuze proliferatie onderstreept het belang van mechanische belasting voor het inzicht in 
de causale factoren van de EL (Milz et al 2004).
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5.5   De mechanica van de epicondylitis

EMG
Bij electromyografisch onderzoek blijkt dat de ECRB bij dorsaalflexie en grijpen meer elektrische activiteit 
vertoont dan de m. extensor carpi radialis longus (ECRL) (Tournay & Paillard 1953). 
Bij radiaalabductie overtreft de aktiviteit van de ECRL die van de ECRB (Riek et al 2000; Tournay & Paillard 
1953).
De ECRB vertoont bij patiënten met een EL een verhoogde elektrische activiteit vergeleken met een 
gezonde controlegroep (Bauer & Murray 1999; Shetty & Randolph 2000; Smedt de et al 2007).
De strategie van de proefpersonen met EL om vroegtijdig de extensoren te activeren en tevens langer na 
balimpact bij tennis de extensoren te activeren, wordt ineffectief geacht om de pijnklachten als gevolg 
van de balimpact te reduceren (Bauer & Murray 1999).
De verhoogde spanning in de polsextensoren en de vermoeidheidskarakteristieken van deze ‘activatie-
strategie’ zijn contraproductief voor het herstelproces (Bauer & Murray 1999).
Deze verhoogde elektrische activiteit van de polsextensoren wordt toegeschreven aan een gebrekkige 
technische uitvoering van de beweging (Smedt de et al 2007).

Stimulatie SLIL
Een toename of afname van de activiteit van de polsextensoren en polsflexoren na elektrische stimulatie 
van het SLIL wordt waargenomen afhankelijk van de positie van de pols. De verhoogde activiteit wordt 
constant aangetroffen in de antagonisten van de polsposities en heeft mogelijk een beschermende 
functie voor het gewricht (Hagert 2010). 
In extensie, radiaal en ulnairdeviatie van de pols wordt bij stimulatie een reactie waargenomen in de 
FCU/R, terwijl in flexie de eerste reactie wordt waargenomen in de ECRL en ECRB. Enige tijd later ontstaan 
co-contracties bedoeld om een algehele stabiliteit van de pols te verkrijgen (Hagert 2010). 

Figuur 5.5.1.
Principen van polspropriocepsis. Stimuli van 
mechanoreceptoren in het SLIL (a) dragen 
afferente informatie over naar de achterhoorn 
(b) met een monosynaptisch effect op de 
motoneuron (c) 
met directe controle rond de pols. De 
afferente informatie wordt overgedragen naar 
het cerebellum en de cortex (d) voor 
supraspinale controle van de polsstabilitieit. 
DC: dorsal column of spinal cord
IN: interneuron
SC: spinocerebellar pathway
(Herdruk van Hagert (Hagert 2010) met 
toestemming van auteur.)
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Conditie, motorische functie
Electromyografisch onderzoek bij tennissers heeft aangetoond dat het activatiepatroon van de ECRB bij 
proefpersonen met een EL significant afwijkt van gezonde proefpersonen. Verminderde aktiviteit van de 
ECRB wordt ook aangetroffen bij isometrische en grijptaken. Verondersteld wordt dat hier conditionele 
problematiek aan ten grondslag ligt (Coombes et al 2009; Alizadehkhaiyat et al 2007). 
Ook de stand waarin de pols zich bevindt en de reactiesnelheid blijken van invloed op de prestaties van 
van proefpersonen met EL. Een matige propriocepsis zou kunnen bijdragen aan een verslechterde 
motorische functie (Coombes et al 2009).
Een geflecteerde stand van de pols gedurende belasting van de polsextensoren (tennis) kan het ontstaan 
van EL faciliteren door het optreden van schadelijke excentrische contracties (Blackwell & Cole 1994).

Origo ECRB
Het ellebooggewricht beweegt als een éénassig gewricht met uitzondering van de eindstandige flexie en 
extensie. De rotatieas van de elleboog loopt door de het centrum van de bogen gevormd door de sulcus 
trochlearis en het capitellum humeri (London 1981).

Figuur 5.5.2.
links: 
De stippellijn in A en B geeft de 
rotatie-as van de elleboog aan.
rechts: 
De ulno-humerale (A) en radio-
humerale (B) MRC liggen dicht 
bijeen rondom het centrum van de 
bogen gevormd door de sulcus 
trochlearis en het capitellum humeri. 
De MRC voor de laatste 10° flexie en 
extensie vallen buiten de cluster. 
(Herdruk van London (London 1981) 
met toestemming van uitgever.)

De ligging van de origo van de ECRB zo dichtbij de bewegingsas van het gewricht, is uniek in de 
bovenste extremiteit (Lieber et al 1997b).
Gezien het feit dat de origo van de extensor carpi radialis brevis vrijwel exact op de bewegingsas van de 
elleboog ligt, is de meest logische verklaring voor deze bevinding dat gedurende beweging in de 
elleboog de effectieve origo van de ECRB heen en weer wordt verplaatst door de bewegingsas van de 
elleboog (Lieber et al 1997b).
De sarcomeerlengte van de ECRB laat een bifasisch verloop zien wanneer de elleboog vanuit volledige 
extensie wordt bewogen naar 90o flexie (Lieber et al 1997b).
Deze ligging predisponeert de ECRB tot repeterende excentrische piekbelastingen en tot EL (Lieber et al 
1997b).

Vezellengte, momentarm, koppel ECRB
De ECRB zorgt met de relatief korte vezels en grote momentarm voor een mechanisch koppel voor 
polsextensie (Lieber et al 1997a; Lieber & Fridén 1998). 
De ECRB functioneert op basis van de sarcomeerlengte bij voorkeur op de top en in het dalende gedeelte 
van zijn lengte-spannings-diagram. Hierdoor kan de spier zijn maximale isometrische kracht genereren 
wanneer de pols maximaal geextendeerd is. Deze kracht neemt snel af bij polsflexie (Lieber & Fridén 
1998).
De verhoudingsgewijs langere vezels en kleinere momentarm van de ECRL resulteert in een constant 
koppel met andere functionele eigenschappen omdat bij hoekstandsveranderingen de sarcomeerlengte 
minder verandert (Lieber et al 1997a; Lieber & Fridén 1998).
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Het verschil in ontwerp resulteert in een ECRB die isometrisch sterker is en een ECRL die sterker is 
wanneer er in de pols angulair wordt bewogen (Lieber et al 1997a; Lieber & Fridén 1998).
Het verschil in mechanische eigenschappen tussen de ECRB en de ECRL blijken bij radiaalabductie vrijwel 
volledig te zijn opgeheven (Lieber & Fridén 1998).
Op basis van hun lengte-spannings-diagram genereren zowel polsflexoren als polsextensoren een 
maximaal koppel bij volledige extensie in de pols. Dit effect wordt versterkt door de bij extensie in de 
pols toenemende momentarm van de polsextensoren doordat het retinaculum extensorum enige 
verplaatsing van de pees van de pols af toestaat (Lieber & Fridén 1998).
Zo ontstaat, ondanks variërende spierkracht en constant variërende gewrichtsmomentarmen, een over 
de gehele bewegingsomvang afgestemd krachtenspel rondom de pols (Lieber & Fridén 1998).

SLIL
De integriteit van het SLIL speelt een significante rol voor het behoud van de normale peesexcursies van 
de voornaamste spieren van de pols (Tang et al 1997).
Scheuring van het SLIL leidt tot abnormale carpale bewegingen. Hierdoor functioneren de afzonderlijke 
pezen met gewijzigde rotatiecentra vergeleken met de ongestoorde pols. 
De excursie van een pees bij verschillende hoekstanden in het gewricht is afhankelijk van de afstand van 
de pees tot het rotatiecentrum, ofwel van de momentsarm van de pees (Tang et al 1997).
Veranderingen in peesexcursies zijn zodoende het directe gevolg van deze veranderde carpale 
kinematica (Tang et al 1997).
Het distale einde van het os scaphoideum fungeert als een ‘convexe pulley’ voor de m. flexor carpi radialis 
en het proximale einde als een katrol voor de mm. extensor carpi radialis longus en brevis. De 
geflecteerde positie van het os scaphoideum is als zodanig verantwoordelijk voor een toegenomen 
afstand tot de bewegingsas van zowel agonisten als antagonist (Tang et al 1997).
Scheuring van het SLIL resulteert in separatie van de beweging tussen het os scaphoideum en het os 
lunatum (Tang et al 2002).
Na dissectie van het SLIL blijken, als gevolg van het veranderde bewegingsverloop in de pols, de 
momentsarmen van de extensor carpi radialis longus en brevis tijdens flexie en extensie, significant te 
zijn toegenomen vergeleken met de intacte pols (Tang et al 2002). 

Figuur 5.5.3.
Schematisch diagram van de onderlinge relatie tussen vezellengte en momentsarm van de ECRB 
(rood) en ECRL. Het diagram representeert de pols in neutrale (A) en geextendeerde (B) positie. Bij 
gelijke hoekstandsverandering (ω) wijzigt de sarcomeerlengte van de ECRB met kortere vezels en 
grotere momentsarm 2,5x zoveel als van de ECRL.
(Herdruk van Lieber (Lieber et al 1997) met toestemming van auteur en uitgever.)
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Grijpen
De aktiviteiten die tot EL leiden betreffen meestal het grijpen van een object. De kracht die hierbij 
betrokken is veroorzaakt een flecterend moment op de pols. Om dit te voorkomen is een extenderend 
moment op de pols noodzakelijk. Dit moment wordt geleverd door de ECRB en de ECRL. Dit mechanisme 
kan een rol spelen bij patiënten met EL met beperkingen in het polsgewricht. Bij een beperking in het 
polsgewricht naar extensie zullen de extensoren van de pols nog meer moeten contraheren. ‘Adjusting’ 
van de pols zou EL verlichten: een toename van de beweeglijkheid van de pols vermindert de spanning 
op de polsextensoren (Puchner 2008).
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5.6  De arthrokinematica van de epicondylitis

De kinematica van de pols is van klinische relevantie. Veel polsproblematiek is gerelateerd aan 
wijzigingen in de kinematica van de pols (Moojen et al 2002b).

Scapho-lunair
Het os scaphoideum en het os lunatum zijn klinisch essentieel voor een normale functie van het 
polsgewricht (Neu et al 2001).
Het os scaphoideum en het os lunatum bewegen in dezelfde richting maar met verschillende grootte in 
bewegingsuitslag gedurende flexie en extensie van de pols (Crisco JJ et al 1999; Moojen et al 2002a).
In vivo blijkt het os scaphoideum naar flexie en extensie meer te roteren dan het os lunatum, hetgeen 
intercarpale rotaties tussen de botstukken impliceert (Crisco JJ et al 1999; Kobayashi et al 1997; Sun et al 
2000; Milz et al 2006; Moojen et al 2002b; Moojen et al 2002a; Moojen 2003; Wolfe et al 2000).

Figuur 5.6.1.
Stand van het scaphoideum gedurende flexie (A,D), neutraal (B,E) en extensie van de pols (C,F), gezien van ventraal (A-C) 
en radiaal (D-F).
(Herdruk van Moojen (Moojen 2003) met toestemming van auteur en J.G. Snel.)
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Arthrokinematica
Intra-articulaire kinematica wordt beschreven met behulp van arthrokinematische terminologie, zoals 
rollen, schuiven en spinnen (Baeyens et al 2006). 
De beschrijving van de arthrokinematische principes volgens welke de convexe en concave botstukken 
van een gewricht ten opzichte van elkaar bewegen zijn een centraal/sleutelconcept binnen de manuele 
therapie (Baeyens et al 2006).
De beweging in het gewricht is een combinatie van rollen en schuiven (Biscević et al 2005).
Wanneer de schuif component beperkt is zal de rol component domineren (Schomacher 2009).
De rolbeweging verplaatst het MRC naar het contactpunt op het gewrichtsoppervlak toe. Deze 
verplaatsing van het MRC vindt plaats in het geval van een bewegingsbeperking in het gewricht 
(Schomacher 2009).
Rollen en schuiven vinden in een gewricht tegelijkertijd plaats (Schomacher 2009). Het MRC verplaatst 
zich gedurende de beweging in het gewricht (Schomacher 2009; Sears et al 2006; Gertzbein et al 1986).
Bewegingsbeperkte gewrichten vertonen een verminderde schuif en een toename van de rolbeweging 
tussen de gewrichtsvlakken. De oorzaak van de verminderde schuifbeweging is nog onduidelijk 
(Schomacher 2009). Verondersteld wordt dat dit veroorzaakt wordt door een verkorting van 
gewrichtskapsel, toename van spierspanning, een veranderde synoviale vloeistof, slapper worden van 
periarticulaire ligamenten of insufficiënte van periarticulaire musculatuur (Schomacher 2009). 

Slapper bindweefsel
Door immobilisatie worden ligamenten meer plooibaar en compliant waardoor ligamentaire laxiteit 
ontstaat (Puchner 2008; Magnusson et al 2008; Doschak & Zernicke 2005; Woo et al 1987; Woo et al 2006; 
Akeson et al 1987; Yasuda & Hayashi 1999; Wren et al 2000; Trudel & Uhthoff 2000).

MRC
Het momentane rotatiecentrum, MRC, dient altijd op de loodlijn in het contactpunt van het gewricht te 
liggen. Deze relatie dient te allen tijde van toepassing te zijn om het gewricht te kunnen bewegen. Elke 
verplaatsing van het MRC van de loodlijn af leidt tot compressie of het uiteen wijken van de 
gewrichtsprofielen. Zodoende wordt elke neiging van de rotatie-as om te verplaatsen vergezeld door een 
verplaatsing van het contactpunt in het gewricht (Montgomery et al 1998).
De richting waarin de momentarmen van ligamenten aangrijpen op de gewrichtsprofielen bepaalt in 
nauwkeurige mate de plaats van het draaipunt van een gewricht (Herzog & Read 1993).

Figuur 5.6.2.
Gemiddelde carpale flexie(-)-extensie(+) tijdens flexie-extensie van de pols.
(Herdruk van Moojen (Moojen 2003) met toestemming van auteur.)
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Het momentane rotatiecentrum van het gewricht varieert als functie van de configuratie van het 
gewricht (Herzog & Read 1993).
Het rotatiecentrum van een gewricht wordt gedefinieerd als het punt waarin de momentane snelheid nul 
bedraagt (Biscević et al 2005).
Metingen van het MRC verschaffen waardevolle informatie over de bewegingskarakteristieken van het 
gewricht. Indien het MRC op het contactpunt ligt dan is er sprake van een puur ‘rollende’ beweging. Ligt 
het MRC ver van het contactpunt verwijderd dan vindt de beweging puur ‘schuivend’ plaats (Biscević et al 
2005).

Ligamentaire functie
De drukbelasting van de flexoren en extensoren van de pols resulteert in een ‘aansluiting’ van de carpus 
in de proximale en midcarpale gewrichten. De stabiliteit wordt verkregen door de ligamentaire 
beperkingen en de nauwkeurige plaatsing van tegengestelde gewrichtsvlakken (Wolfe et al 2000; 
Puchner 2008).
Bewegingen in het gewricht worden ‘gecheckt’, gecontroleerd, door de ligamenten en deze dienen 
zodoende als ‘guiding bundle’ (Fuss 1991).
De gewrichtsprofielen en de vezels in de gewrichtsligamenten dicteren de veranderende posities van het 
draaipunt van het gewricht (Leardini 2001).
De gewrichtsprofielen zijn compatible met de ligamentaire sturing. De gewrichtsprofielen blijven met 
elkaar in contact en kunnen ten opzichte van elkaar bewegen doordat de ligamenten strak gespannen 
worden en een constante lengte behouden (Leardini 2001).
Omdat de ligamenten gedurende het hele bewegingstraject gespannen zijn moeten zij een 
fundamentele rol spelen voor de beweging. Wrijvingsloze gewrichtsprofielen kunnen de onderlinge 
bewegingen van twee lichamen alleen door interdigitatie controleren. 
De gewrichtsprofielen alleen kunnen niet bijdragen aan beheersing van de mobiliteit tenzij zij in contact 
met elkaar worden gehouden. Dit is juist de functie van de isometrische ligamenten (Leardini et al 1999). 
De ligamenten alleen kunnen niet bijdragen aan beheersing van de mobiliteit tenzij zij gespannen 
blijven gedurende de bewegingen. Dit is juist de functie van de gewrichtsprofielen (Leardini et al 1999).
De gewrichtsoppervlakken glijden over elkaar zonder dat zij van elkaar worden gescheiden of elkaar 
binnendringen terwijl de isometrische ligamenten om hun aanhechtingen roteren zonder daarbij te 
verslappen of te worden opgerekt (Leardini et al 1999). 
Ligamentaire structuren dragen bij aan het evenwicht van krachten die in een gewricht werken en 
zorgen voor een een bewegingsmechanisme dat de gewrichtsprofielen in staat stelt om de convexiteit 
soepel over de concaviteit te glijden. Het ‘instant centre of rotation’ , ICR, dient zich op de loodlijn in het 
contactpunt te bevinden (Montgomery et al 1998).
Indien dit mechanisme faalt en het pad van de rotatieas, de centrode, wordt verstoord, ontstaat 
instabiliteit in het gewricht resulterend in abnormale krachten in het gewricht (Montgomery et al 1998).
Ligamentaire structuren kunnen het verloop van de centrode beinvloeden (Biscević et al 2005).
De krachten in de ligamenten blijken bij onderzoek zeer gering tot nul (Kleipool & Blankevoort 2010). 
Gezien de kleine momentarmen die ligamenten hebben wordt aan de sturende functie van ligamenten 
getwijfeld (Kleipool & Blankevoort 2010). Ligamenten worden niet beschouwd als beperkende structuren 
in de ‘functional range of motion’ (FROM) omdat de ligamenten niet bijdragen aan de stabiliteit binnen 
de FROM (Kleipool & Blankevoort 2010).
Ligamenten beperken de beweging alleen nabij de ‘maximal range of motion’ (MROM) (Kleipool & 
Blankevoort 2010).
De kinematica wordt primair bepaald door de geometrie van de gewrichtsvlakken (Kleipool & 
Blankevoort 2010).

Internal derangement, Functiestoring
Het begrip ‘internal derangement’ wordt geduid als een mechanische veranderingen in het gewricht als 
gevolg van een anatomische verstoring (Frankel et al 1971).
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Veranderingen in de verhouding van rollen en schuiven leiden tot abnormale posities van de centrode 
van een gewricht. De plaatsbepaling van de centrode of ‘centrode-techniek’ geeft geen uitsluitsel over de 
verantwoordelijke structuur van de verplaatsing van de centrode (Frankel et al 1971). 
Een gewrichtsbeperking ontstaat wanneer de richting van de bewegingssnelheid op de 
gewrichtsvlakken de neiging heeft de twee gewrichtsvlakken te comprimeren. De beweging blokkeert 
en verdere flexie of extensie is niet meer mogelijk (Frankel et al 1971; Montgomery et al 1998).
Een ‘internal derangement’ betreft een mechanische dysfunctie van het gewricht die interfereert met de 
ongestoorde beweging. Hierdoor kan het gewricht beperkt zijn in de bewegingsuitslag. Intracapsulaire 
pathology als adhesies en synovitis kan tot een internal derangement leiden (Dimitroulis 2005).
Een internal derangement kan de bewegingsuitslag van het gewricht beperken. Dit kan niet altijd 
klinisch worden herkend en kan optreden in een gewricht dat normaal lijkt te bewegen (Tasker & Waugh 
1982).
Niet elk ligamentair letsel van de pols presenteert zich met evidente carpale ‘malalignement’ (Wolfe et al 
2000).

SLIL
Het SLIL is de voornaamste stabiliserende structuur tussen het os scaphoideum en het os lunatum (Kai et 
al 2006; Milz et al 2006; Tang et al 1997; Short et al 2007; Blevens et al 1989).
Het SLIL voorkomt overdreven verplaatsing van de proximale pool van het scaphoid (Moojen et al 
2002b). 
Ligamenten onderhevig aan shear- en compressiekrachten bij hun enthesen bestaan uit FCEn met een 
specifieke extracellulaire matrix die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van kraakbeenmoleculen 
(Milz et al 2006).
Deze enthesen zijn aanwezig op plaatsen waar gewrichtsbewegingen een grote ‘insertional angle 
change’ tussen ligament of pees en bot veroorzaken.
Een kort ligament als het SLIL, dat het gewricht overspant waarin een variatie aan rotatoire en translatoire 
bewegingen plaatsvindt, ondergaat onvermijdelijk substantiële ‘insertional angle changes’ bij de 
enthesen (Milz et al 2006; Moojen et al 2002b).
Het kraakbeen wordt verondersteld een geleidelijke overgang in mechanische eigenschappen van week 
weefsel naar hard weefsel te bewerkstelligen zodat buiging van collagene vezels wordt verspreid weg 
van de benige overgang gedurende gewrichtsbewegingen (Milz et al 2006).
Het dorsale deel van het SLIL is het sterkst en het best bestand tegen shear. In dit deel van het ligament 
wordt vezeligkraakbeen het meest nadrukkelijk aangetroffen (Milz et al 2006).
Ligamentair letsel van het SLIL is de meest voorkomende oorzaak van carpale instabiliteit en is een 
conditie die uiteindelijk leidt tot ernstige impairment, stoornis, van de radiocarpale gewrichtsfunctie 
(Milz et al 2006).
Na sectie van het SLIL neemt de bijdrage van het os scaphoideum toe en neemt de bijdrage van het os 
lunatum af tijdens flexie en extensie in de pols (Kai et al 2006; Werner et al 2005; Blevens et al 1989; Henry 
2008).
Het os scaphoideum speelt een belangrijke rol in het behoud van een normale ‘alignement’, uitrichting, 
van de carpale botstukken en een normale kinematica van de pols (Kai et al 2006).
Met doorsnijding van het SLIL wordt het bewegingspatroon van het scaphoid en het lunatum variabel 
(Werner et al 2005)

Carpale kinematica
Ligamentaire laxiteit of scheuring leidt tot gewijzigde carpale kinematica en toename van articulaire 
drukcontacten/compressiekrachten (Blevens et al 1989).
Sequentiële sectie van periscaphoidale ligamenten leidt tot wijzigingen in normale articulaire contacten 
tussen radius enerzijds en het os lunatum en het os scaphoideum anderzijds (Blevens et al 1989).
Geïsoleerde sectie van het SLIL leidt tot een verwijding van de contacten van het os scaphoideum en het 
os lunatum op de radius. De hoekstandverandering tussen de beide ossa neemt toe en de grootte van de 
totale contactarealen op de radius wijzigen (Blevens et al 1989). 
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Gedeeltelijke destabilisatie van het os scaphoideum leidt tot hogere compressiekrachten tussen de 
radius en het os scaphoideum dan volledige instabiliteit. Impingement van het os scaphoideum tegen de 
distale radius kan het gevolg zijn (Blevens et al 1989)
Door sectie van het SLIL verplaatst het radioscaphoidale contactareaal naar dorsolateraal (Blevens et al 
1989).
Dergelijke ingrijpende wijzigingen in radiocarpale articulaire contacten kunnen optreden terwijl 
kenmerkende röntgenologische bevindingen indicatief voor carpale instabiliteit afwezig zijn (Blevens et 
al 1989).
Na sectie van het SLIL verschuift het contactpunt tussen de radius en het os schaphoideum naar 
dorsoradiaal en gaat gepaard met een toename van de drukbelasting in het gewricht (Tang et al 2002).
Het SLIL en de passende scapho-lunatum gewrichtsruimte zijn bepalend voor het behoud van normale 
polskinematica. Herstel van de juiste momentsarmen van polsmusculatuur vereist correctie van 
verplaatsing van het os scaphoideum en het os lunatum (Tang et al 2002).

Peesexcursie
Een kinematische verandering van het os scaphoideum na scheuring van het SLIL wijzigt de positie van 
omringende pezen en verandert hun rotatiecentrum hetgeen leidt tot een veranderde pees excursie. 
Spierfunctie ondergaat aldus functionele veranderingen als gevolg van een gewijzigde polskinematica 
(Tang et al 1997).
Er bestaat een directe relatie tussen veranderingen in efficiëntie van spierfunctie en drukbelasting in het 
gewricht. De toename van de momentsarm van de pees leidt tot een toename van de peesexcursie 
gedurende bewegingen in de pols, waardoor abnormale krachtsoverdracht door het os scaphoideum, 
‘malrotaties’ van het os scaphoideum en abnormale contactkrachten tussen de radius en het os 
scaphoideum plaatsvinden (Tang et al 1997).

Figuur 5.6.2.
Anatomie van het lig. scapholunatum interosseum. P=proximaal.
(Herdruk van Milz (Milz et al 2006) met toestemming van auteur en 
uitgever.)
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6 Discussie

Innovatief, controversieel
In recente wetenschappelijke literatuur hebben diverse systematische reviews verschillende 
onderzoeken bestudeerd waarin uiteenlopende behandelmethoden aan de orde zijn gekomen. Bij 
vrijwel alle studies blijken methodologische zwakten aanwezig zoals bijvoorbeeld een beperkte duur van 
het onderzoek of een selectiebias van de onderzoeksgroep (Hong et al 2004; Radpasand 2009).
Deze review richt zich op een andere dan de traditionele behandelmethoden van EL. De toepassing van 
gewrichtsmobilisaties bij de behandeling van EL is niet een nieuw concept. ‘Mobilization with movement’ 
van de elleboog wordt bij de behandeling van EL klachten beschreven in 1992 (Abbott et al 2001).
Behandeling van de pols bij EL is daarentegen wel een nieuw concept. Alhoewel de eerste publicatie over 
‘de tennispols’ al uit 1988 stamt (Riezebos & Lagerberg 1988), geniet dit inmiddels 20 jaar oude model 
geleidelijk aan steeds meer aandacht, getuigen de op dit artikel geïnspireerde randomized pilot study 
van Struijs en de verwijzingen naar de publicatie van dit onderzoek (Bisset et al 2005; Boisaubert et al 
2004; Manchanda & Grover 2007; Puchner 2008; Stasinopoulos & Johnson 2007; Vicenzino et al 2007; 
Struijs et al 2003).

Saillant detail in dezen is dat Struijs het bestaan van literatuur over mobilisatie van de pols voor de 
behandeling van EL letterlijk ‘non-existent’ acht (Struijs et al 2003).
Struijs beweert deze ‘specifieke’ manoeuvre ontwikkeld te hebben op basis van een behandeling van de 
pols zoals beschreven door Lewit in 1977 (Lewit 1977). 
Lewit beschrijft in dit handboek een handgreep aan het os capitatum bij een beperkte dorsaalflexie en 
een handgreep aan het os trapezium en het os trapezoideum tijdens radiaalabductie van de pols. Bij deze 
laatste handgreep worden het trapezium en het trapezoideum met het radiale deel van het scaphoideum 
naar palmair bewogen (Lewit 1977).
Het blijft echter volstrekt onduidelijk waarom bij een EL het scaphoideum door Struijs tijdens 
dorsaalflexie naar ventraal gewenst wordt. Evenmin is het helder ten opzichte waarvan het scaphoideum 
wordt bewogen. 

Binnen het concept van de carpale functiestoring als oorzaak van EL kan een aantal vooralsnog 
onverklaarde bevindingen worden begrepen die zich niet door overbelasting laten verklaren (Benjamin 
et al 2006; Boisaubert et al 2004; Cutlip et al 2009; Magnusson et al 2008; Riezebos & Lagerberg 1988). 

Verhoogde EMG en betrokkenheid van de ECRB
Zo wordt geregeld melding gemaakt van de selectieve betrokkenheid van de ECRB bij EL (Manchanda & 
Grover 2007; Puchner 2008; Slater et al 2003; Vicenzino et al 2007) en dat deze spier tevens een 
verhoogde elektrische activiteit vertoont vergeleken met een gezonde controlegroep (Bauer & Murray 
1999; Shetty & Randolph 2000).

In het model ‘de tennispols’ wordt een functiestoring in het scapho-lunatum-complex verantwoordelijk 
verondersteld voor een zeer nauwgezet omschreven sequentie van gebeurtenissen. 
Bij deze scapho-lunaire functiestoring dreigt tijdens dorsaalflexie de rolcomponent van het os 
scaphoideum te groot te worden (Crisco JJ et al 1999; Kai et al 2006; Wolfe et al 2000; Henry 2008), 
hetgeen tot een subluxatie met verhoogde kapselspanning in het complex leidt. 
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Als compensatie wordt de ECRB geaktiveerd om de 3e straal (os metacarpale III, os capitatum, os 
lunatum) als ‘blok’ met het os scaphoideum te kantelen zodat de onderlinge ligamentaire spanning 
wordt gereduceerd (Riezebos & Lagerberg 1988).
In het model wordt op deze wijze verklaard waarom de ECRB een verhoogde activiteit vertoont 
vergeleken met een gezonde groep (Bauer & Murray 1999). 
Volgens het model schuilt in de verhoogde electromyografische aktiviteit van de ECRB een belangrijk 
probleem. In het model wordt gesteld dat volgens Tournay de ECRL bij grijpen, ‘préhension’, de meest 
aktieve spier is. Juist bij het maken van een vuist kunnen de pijnklachten van EL, namelijk van de ECRB, 
worden opgewekt. Het model stelt dat het lijkt alsof de ‘verkeerde’ spier is aangedaan; de ECRB is bij een 
EL aktiever dan in een gezonde situatie (Tournay & Paillard 1953; Riezebos & Lagerberg 1988).

In de arthrokinematica wordt er van uit gegaan dat de convexiteit bij afwezigheid van ligamentaire 
sturing de ‘natuurlijke’ neiging heeft om te rollen (Schomacher 2009). 
Ook in het model van de tennispols wordt verondersteld dat bij een functiestoring een afname van de 
gewrichtssturing leidt tot een vergrootte arthrokinematische rolcomponent omdat de sturing later in de 
bewegingsfase plaatsvindt en de schuifbeweging derhalve later tot stand komt. 
Gezien de lage wrijvingscoëfficiënt van gewrichtskraakbeen is het echter de vraag of het de 
rolcomponent zal zijn die in een stuurloos moment zal optreden. Bij afname van of gebrek aan 
ligamentaire sturing is de ligging van het MRC immers onbestemd en kan zich theoretisch zodoende 
overal bevinden. Het MRC onttrekt zich, al is het maar voor heel kort, aan alle arthrokinematische wetten. 
Het hoeft opeens niet meer op de loodlijn in het contactpunt van ‘convex’ en ‘concaaf’ te liggen. Het zou 
zelfs in de concaviteit kunnen liggen!
Kortom, het MRC is overgeleverd aan de grillen van de resultante van alle op het gewricht werkende 
momenten.
Voor de inzichtelijkheid van een functiestoring is het echter van belang om voor een theoretische 
vereenvoudiging van de vermeende werkelijkheid te kiezen en is het ondoenlijk om alle mogelijke 
liggingen van het MRC, in het tempo waarin zij zich kunnen verplaatsen, te beschouwen. 

In het model leidt de verhoogde kapselspanning in het scapho-lunaire complex tot pijnklachten en een 
musculaire reactie van de ECRB. De ECRB zal worden geactiveerd om het os lunatum als blok met het os 
scaphoideum te roteren ten einde de ligamentaire spanning in het SLIL te reduceren. 
Hagert vindt na elektrische stimulatie van het SLIL een toename of afname van de activiteit van de 
polsextensoren en polsflexoren, afhankelijk van de stand van de pols. De verhoogde activiteit wordt 
constant aangetroffen in de antagonisten van de polsposities en heeft mogelijk een beschermende 
functie voor het gewricht (Hagert 2010). In extensie, radiaal en ulnairdeviatie van de pols wordt bij 
stimulatie een reactie waargenomen in de FCU/R, terwijl in flexie de eerste reactie wordt waargenomen 
in de ECRL/B. Enige tijd later ontstaan co-contracties bedoeld om een algehele stabiliteit van de pols te 
verkrijgen (Hagert 2010). 
Bij dit onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen de ECRL en de ECRB. Het illustreert wel de 
neiging van het lichaam om zich te wapenen tegen de potentiële extra dreiging van eindstanden. In de 
middenstand van het gewricht heeft het gewricht het minst te ‘vrezen’ en zal de ligamentaire spanning in 
het algemeen het minste zijn. 

Volgens het model is met de ECRB de ‘verkeerde’ spier aangedaan. Bij knijpen zou volgens de publicatie 
van Tournay de ECRB namelijk helemaal niet zo aktief betrokken zijn. 
Merkwaardigerwijs wordt hiervan in de publicatie van Tournay helemaal geen melding gemaakt (Tournay 
& Paillard 1953). Er blijkt geen sprake van een tegengestelde functie blijkens onderstaande zinsneden:

‘Sur les tracés C (main en position moyenne) il est manifeste que (...) seul le second radial donne en 
gradation des indices de participation. Ce n'est que lors de l'exécution brusquée de l'acte qu'apparaissent 
des indices de participation du premier radial’ (Tournay & Paillard 1953).
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Een letterlijke vertaling van de bovenstaande zin luidt namelijk (over traject C, grijpen):
'Gedurende trajecten C (hand in neutrale positie) is het duidelijk dat alleen de tweede radiaal in 
toenemende mate aanwijzing geeft voor deelname. Alleen wanneer de beweging heftig/plotseling 
wordt uitgevoerd verschijnen er aanwijzingen van deelname door de eerste radiaal.'

En een vertaling van: 

‘Or, dans une pareille exploration que nous avons faite lors d'une fermeture du poing d'intensité 
graduelle, il s'est manifesté, conformément à ce que disait globalement Duchenne, une entrée en action 
des deux muscles radiaux. Toutefois, à chaque degré, subsistait une prédominance nette pour le second 
radial’ (Tournay & Paillard 1953).

luidt:

'Welnu, in een vergelijkbaar onderzoek van ons waarbij een vuist met toenemende intensiteit werd 
gemaakt, is duidelijk geworden dat, overeenkomstig hetgeen Duchenne zei, er sprake is van een 
beginnende activiteit van de twee radiale spieren. Telkens, bij elke gradatie, bestond er een duidelijk 
dominantie van de tweede radiaal.'

De verwarring komt mogelijk voort uit een vertaalfout. In de franse medische literatuur wordt de ECRL ‘le 
permier radial’ en de ECRB ‘le second radiaal’ genoemd. Zo ook Tournay en Paillard. Zij noemen de longus, 
'de eerste radiaal', en de brevis, 'de tweede radiaal'. Wellicht dat 'de tweede radiaal', ‘le second radiaal’ en 
dus de ECRB, in de Engelstalige literatuur is verward met de tweede straal van de hand en dus met de 
ECRL, die immers op metatarsale II aanhecht. 

In een recentere publicaties van de auteurs van ‘de tennispols’ wordt aan deze discrepantie gerefereerd. 
Er bestaat volgens de auteurs verwarring immers belangrijke boekwerken als ‘Gray’s Anatomy’ van 
Warwick en Williams en ‘Muscles Alive’ van Basmajian en De Luca, refereren naar de publicatie van 
Tournay met dezelfde ‘onjuiste’ conclusies, namelijk dat de activiteit van de ECRL en brevis tegengesteld 
zijn bij dorsaalflexie en grijpen.
Voor de vermeende uitzonderlijke betrokkenheid van de ECRB bij grijpen bestaat zodoende geen externe 
evidentie. Tournay acht de ECRB juist meer aktief bij grijpen dan de ECRL (Tournay & Paillard 1953).

Een geschiktheid van de ECRB voor een nauwe betrokkenheid bij grijpen blijkt mogelijk ook uit de 
conclusies van London en Lieber (London 1981; Lieber et al 1997a).
London situeert de rotatieas van de elleboog door het centrum van de bogen gevormd door de sulcus 
trochlearis en het capitellum humeri. Zo valt de origo van de ECRB vrijwel exact op bewegingsas van de 
elleboog (London 1981). Het mechanische effect van een spier over een gewricht wordt juist in grote 
mate bepaald door de afstand tussen de werklijn van de spier tot het rotatiecentrum van het gewricht. 
De momentsarm die de ECRB over de elleboog bezit is zodoende verwaarloosbaar. Dit impliceert dat de 
ECRB zijn functie tijdens grijpen vervult ongeacht de stand waarin de elleboog verkeert. 
Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Lieber. 
Volgens Lieber zorgt de ECRB met de relatief korte vezels en grote momentarm voor een mechanisch 
koppel voor polsextensie. De verhoudingsgewijs langere vezels en kleinere momentarm van de ECRL 
resulteert in een constant koppel met andere functionele eigenschappen omdat bij 
hoekstandsveranderingen de sarcomeerlengte minder verandert (Lieber et al 1997a). Dit verschil in 
ontwerp resulteert in een ECRB die isometrisch sterker is en een ECRL die sterker is wanneer er in de pols 
angulair wordt bewogen (Lieber et al 1997a; Lieber & Fridén 1998).
In een andere publicatie van Lieber stelt de auteur dat de effectieve origo van de ECRB heen en weer 
wordt verplaatst door de bewegingsas van de elleboog. Deze ligging van de origo exact op de rotatieas 
van de elleboog is zeer uitzonderlijk en zorgt mogelijk voor een predispositie voor extreme 
piekbelastingen (Lieber et al 1997b). 
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Uit deze publicaties valt af te leiden dat de ECRB geschikt is voor de isometrische belasting zoals bij 
grijpen vaak het geval is. 

Rust, ‘disuse’
Indien overbelasting verantwoordelijk kan worden gesteld voor EL, dan is het opmerkelijk dat bij rust de 
klachten niet voorspoedig genezen (Alizadehkhaiyat et al 2009; Assendelft et al 2009; Hong et al 2004; 
Manchanda & Grover 2007) en dat de klachten überhaupt worden aangetroffen bij patiënten die 
allerminst met zware inspanning in aanraking komen (Goguin & Rush 2003; Milz et al 2004).
Daar volgens het model de oorzaak van een functiestoring gevonden kan worden in het gedurende 
enige tijd niet bewegen in dat gewricht zal ‘alleen rust’ niet tot verbeteringen kunnen leiden. Immobiliteit 
als oorzaak van de functiestoring verklaart tevens waarom patiënten zonder fysiek zware inspanning 
getroffen kunnen worden (Goguin & Rush 2003; Milz et al 2004; Riezebos & Lagerberg 1988).

Een voor het bewegingsapparaat zeer schadelijke prikkel is ‘ongebruik’ of immobiliteit. Rust of 
immobiliteit leidt tot ‘slapper’ bindweefsel (Puchner 2008; Magnusson et al 2008; Doschak & Zernicke 
2005; Woo et al 1987; Woo et al 2006; Akeson et al 1987; Yasuda & Hayashi 1999; Wren et al 2000; Trudel & 
Uhthoff 2000) en aldus tot een verminderde sturing van het gewricht. De neiging van het 
functiegestoorde gewricht om te subluxeren leidt tot overmatige kapselspanning en 
bewegingsbeperking.
Niet alleen rust en immobiliteit kunnen tot een functiestoring kan leiden. Elke verandering die een 
verminderde sturing van ligamenten tot gevolg heeft, veroorzaakt een veranderde verhouding tussen 
rollen en schuiven en een veranderde ligging van het momentane rotatiecentrum. Hierbij kan gedacht 
worden aan traumata, zoals distorsies en luxaties met ligamentair letsel, of ziekte waarbij de 
gewrichtsstabiliteit in het geding is. 

ECRB veranderde taak
In het model is de ECRB vaker actief dan in de ongestoorde situatie (Riezebos & Lagerberg 1988) . Dit is 
uiteraard met name het geval als de patiënt vaak moet knijpen (Snijders et al 1987). In deze 
functiegestoorde situatie dient de ECRB bij geheel andere standen en bewegingscombinaties in de 
elleboog en pols te functioneren (Lieber et al 1997a). 
Slechts in specifieke posities kan de inwerkende kracht evenredig over de collagene vezels worden 
verdeeld. In andere dan ‘bekende’ posities ontstaan ‘snijmomenten’ in de pees of ‘knikmomenten’ bij de 
aanhechting (Riezebos & Lagerberg 1988). 
Voor het bestaan van de in het model bedoelde spanningsconcentraties bestaat ruimschoots externe 
evidentie. 

Aponeurosis, insertional angle change
De origopees van de ECRB heeft met de brede, platte morfologie, ‘aponeurotische’ kenmerken (Benjamin 
et al 2008). 
In een aponeurosis bestaat non-uniforme krachtoverdracht die plaatselijke verschillen in compliance 
langs de werklijn van de aponeurosis impliceert (Maganaris & Paul 2000).
In de aponeurosis vindt de krachtoverdracht niet homogeen plaats maar is er een specifieke 
krachtverdeling die wordt gedirigeerd door de positie in de te overspannen gewrichten. 
Gewrichtsbewegingen beïnvloeden de ‘insertional angle change’: de hoekverandering van de werklijn 
van de pees ten opzichte van de aanhechting die als gevolg van gewrichtsbewegingen ontstaat 
(Benjamin et al 2006; Maganaris 2002; Magnusson et al 2008).
Verplaatsing en vervorming van de aponeurosis zorgt voor een ‘shear-effect’, of letterlijk 
‘afschuifeffect’ (Magnusson et al 2008). Een ‘shear’-kracht veroorzaakt een non-uniform buigmoment. Dit 
betekent dat een vezel aan de convexe zijde onder een hogere spanning staat dan een vezel aan de 
concave zijde. Hierdoor zal een afschuifkracht ontstaan die dwars op de vezelrichting verloopt 
(Burkholder 2008). 
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FCE
De enthesis is geadapteerd aan de wisselende richting waarmee krachten op de origo aangrijpen. De 
aanwezigheid van fibreus kraakbeen is een aanpassing aan de compressie en shear krachten; de diepere 
delen van de aanhechting worden gecomprimeerd door de oppervlakkige delen (Benjamin et al 2006). 
Het fibreus kraakbeen in de laterale epicondyl wordt ten onrechte aangemerkt als een degeneratieve 
verandering van de origopees van de ECRB. Fibreus kraakbeen maakt deel uit van één van de zones van 
de ‘fibrocartilagineuse enthesis’ (FCE) namelijk: dicht, compact fibreus bindweefsel, fibreus kraakbeen, 
verkalkt fibreus kraakbeen, bot. Dit graduele verloop in mechanische eigenschappen van de origo zorgt 
voor verstrooiing van de kracht waardoor de mogelijkheid op schade wordt beperkt. Het continue 
verloop van weefsels (Stoeckart et al 1991), zonder harde begrenzingen, maakt deel uit van normale, 
functionele adaptaties en stelt de enthesis in staat compressie- en ‘shear’-krachten te weerstaan (Milz et 
al 2004; Thomopoulos et al 2006; Benjamin & Ralphs 1998). 

Out of plane
De richting (Magnusson et al 2008; Riezebos & Lagerberg 1988; Wang 2006) waarin de krachten in de 
brede, platte origopees van de ECRB werken komen nu niet meer overeen met de oorspronkelijke 
richting waarin de collagene vezels in de pees georiënteerd zijn (Ottani et al 2001; Ottani et al 2002). 
De krachtoverdracht vindt ‘out-of-plane’ plaats (Thomopoulos et al 2006). Veranderingen in de 
intratendineuze ‘shear strain’ zijn het gevolg (Benjamin et al 2006; Burkholder 2008; London 1981; Milz et 
al 2004; Riezebos & Lagerberg 1988; Magnusson et al 2008).
Verandering in de compliance verandert de krachtoverdracht zodat een enthesopathie een secundair 
gevolg kan zijn (Benjamin et al 2006).
In het model wordt tevens gesteld dat de ronde, smalle insertiepees aanzienlijk minder aanpassingen 
behoeft omdat de vezels een parallel verloop hebben en dit verloop behouden bij de verschillende 
hoekstanden in de gewrichten (Riezebos & Lagerberg 1988).
Ook Benjamin acht het mogelijk dat, indien de weefseleigenschappen in de gehele pees gelijk zijn, 
krachten getransporteerd kunnen worden naar voorkeursplaatsen in de pees die niet primair zijn 
aangedaan (Benjamin et al 2006). 
Het model stelt dat door spanningsconcentraties in andere dan ‘bekende’ posities ‘snijmomenten’ in de 
pees of ‘knikmomenten’ bij de aanhechting ontstaan (Riezebos & Lagerberg 1988). 
Zoals uit de hierboven beschreven literatuur blijkt dat shearkrachten, door de aanpassingen van de FCE 
aan spanningen uit wisselende richting, goed worden verdragen. 
Uit studies naar de mechanische eigenschappen van pezen en ligamenten is de plasticiteit van 
bindweefsel als antwoord op mechanische belasting aangetoond. Belasting van bindweefsel leidt tot een 
toename van de stijfheid, een toename van de treksterkte en hypertrofie (Andersson et al 2009; Screen et 
al 2005; Seynnes et al 2009), terwijl immobilisatie tot een afname van stijfheid, een afname van de 
treksterkte en hypotrofie leidt (Arampatzis et al 2007).
Verondersteld mag worden dat, gezien het adaptieve vermogen van bindweefsel, de pees ook aan een 
veranderde ‘insertional angle change’ zou kunnen adapteren. 
Immers, de hoeveelheid fibreus kraakbeen in een enthesis reflecteert de mate van angulaire verandering, 
hoekstandsverandering, in de enthese gedurende beweging (Newsham-West et al 2007; Benjamin & 
Ralphs 1998).
Na chirurgische ‘rerouting’ van ‘wrap-around tendons’ naar ‘direct tendons’ verdwijnen kraakbeencellen in 
de pees. De hoeveelheid GAG’s neemt af tot normale waarden voor de ‘directe pees’. Na chirurgische 
‘rerouting’ van ‘direct tendons’ naar ‘wrap-around tendons’ verschijnen kraakbeencellen in de pees. Deze 
kraakbeencellen bevinden zich in de delen van de pees waar compressie heerst (Benjamin & Ralphs 
1998).
Deze functioneel-morfologische veranderingen impliceren dat mechanische invloeden noodzakelijk zijn 
voor het behoud van de verschillende weefseltypen (Benjamin & Ralphs 1998).
De pees wijzigt de micomorfologische structuur in regionen met compressiebelasting. Dergelijke 
herstructurering vindt regionaal plaats en verdwijnt wanneer de oorspronkelijke trekkracht wordt 
hersteld (Milz et al 2005).
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Zoals blijkt uit de bovenstaande morfologische aanpassingen aan de veranderde mechanische functie en 
gepaard gaande veranderde spanningsconcentraties, is de pees eveneens in staat om zich aan te passen 
aan veranderde shearkrachten. 

Ontsteking
In het model wordt met verbazing gesteld dat ‘de ontsteking van de pees van de ECRB’ vaak als ‘oorzaak’ 
van EL wordt aangewezen. De term ‘epicondylitis’ suggereert dan ook een ontstekingsmechanisme 
waarbij beschadiging door overbelasting van de polsextensoren verondersteld wordt een rol te spelen. 
Dit in tegenstelling tot het model waarin de vermeende ‘ontsteking’ wordt beschouwd als een 
fysiologisch ombouwproces en niet als pathologie (Riezebos & Lagerberg 1988).

In de literatuur bestaan voldoende aanwijzingen voor het in het model gestelde ombouwproces. 
Histopathologisch onderzoek heeft aangetoond dat bij tendinopathie geen grote aantallen macrofagen, 
lymfocyten of neutrofielen worden aangetroffen (Alfredson et al 2000; Benjamin et al 2006; Boisaubert et 
al 2004; Goguin & Rush 2003; Hong et al 2004; Kraushaar & Nirschl 1999; Slater et al 2003; Riley 2008; Milz 
et al 2004; Vicenzino et al 2007). 
De histopathologische bevindingen bij tendinopathie worden gekenmerkt door een constellatie van 
bevindingen die wordt ‘angiofibroblastische hyperplasie’ genoemd, namelijk een dichte populatie van 
fibroblasten, vasculaire hyperplasie en gedesorganiseerd collageen (Boisaubert et al 2004; Coombes et al 
2009; Goguin & Rush 2003; Kraushaar & Nirschl 1999; Puchner 2008; Shetty & Randolph 2000).
Histopathologishe veranderingen van vezelig kraakbeen bij de pees-bot overgang en een toename van 
PG’s in de peesenthese zijn uitingen van enthesopathie (Wang 2006; Riley 2008).
Er is veel bewijs voor de aanwezigheid van vezelig kraakbeen als een normale eigenschap van enthesen 
(Milz et al 2004; Benjamin & Ralphs 1998**UNRESOLVED**){Riley 2008}{Doschak 2005}{Milz 2005}.
Deze veranderingen duiden op herstelprocessen maar mogelijk ook op een adaptieve reactie op 
verandering in mechanische belasting (Riley 2008; Benjamin & Ralphs 1998).
Vele studies tonen in het geval van een tendinopathie een significante afname van de hoeveelheid 
collageen en een toename van de relatieve hoeveelheid type III collageen (Kjaer 2004; Lui et al 2010). De 
hoeveelheid GAG is toegenomen, evenals de hoeveelheid hyaluronzuur. In degeneratieve pezen 
verschijnen chondrocyten (Lui et al 2010). Biglycan en aggrecan bevinden zich in de delen van de pees 
waar de pees aan compressiekrachten onderhevig is, zoals in de fibrocartilagineuze delen of delen die 
onderworpen zijn aan ‘shear’-krachten zoals bij de insertie (Lui et al 2010). 
De moleculaire samenstelling van de verschillende vezelige bindweefseltypen houdt direct verband met 
de respectievelijke mechanische weefselfuncties (Milz et al 2005).

Het lijkt alsof er in de pees weefsel ontstaat dat zich langzaam transformeert van weefsel dat uitermate 
geschikt is voor het weerstaan van trekkracht uit één en dezelfde richting naar weefsel waarvan wordt 
verlangd dat het bestand is tegen trekkrachten uit allerlei verschillende richtingen en dientengevolge 
ook bestand moet zijn tegen de drukkrachten die door de vervorming van het weefsel ontstaan. 
Type I collageen bindweefsel, met zijn op de micrometer uiterst nauwkeurig gerangschikte vezels wordt 
vervangen door type III collageen en door kraakbeen.
De aanwezigheid van fibrocartilagineus weefsel in de pees is voor sommige auteurs een synoniem voor 
degeneratie en een voorbode voor rupturering van de pees en tendinitis calcarea (Benjamin & Ralphs 
1998). Kraakbeen in de pees draagt immers bij aan een verminderde treksterkte van de pees. 
Het is echter niet erg aannemelijk dat ‘het lichaam’ mechanisch-specifiek weefsel vervangt zonder dat 
daar een nadrukkelijke mechanische noodzaak voor bestaat. De remodellering (Wang 2006), ofwel het 
ombouwproces dat vervolgens voor de vezel her- en reoriëntatie (Ottani et al 2001) noodzakelijk is, 
vereist immers een hoge metabolische activiteit. 
De vorming van kraakbeen in de pees zou dan ook gezien moeten worden als een normale, niet-zieke, 
ontwikkeling van weefsel als reactie op drukbelasting.
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7 Interpretatie en voorstel

Ligamenten dienen als sturende structuren van de gewrichtsprofielen en dicteren de artrokinematica in het 
gewricht.

Bewegingen in het gewricht worden ‘gecheckt’, gecontroleerd, door de ligamenten en deze dienen 
zodoende als ‘guiding bundle’ (Fuss 1991).
De gewrichtsprofielen en de vezels in de gewrichtsligamenten dicteren de veranderende posities van het 
draaipunt van het gewricht (Leardini 2001).
De gewrichtsprofielen zijn compatible met de ligamentaire sturing. De gewrichtsprofielen blijven met 
elkaar in contact en kunnen ten opzichte van elkaar bewegen doordat de ligamenten strak gespannen 
worden en een constant lengte behouden (Leardini 2001).
Omdat de ligamenten gedurende het hele bewegingstraject gespannen zijn moeten zij een 
fundamentele rol spelen voor de beweging. Wrijvingsloze gewrichtsprofielen kunnen de onderlinge 
bewegingen van twee lichamen alleen door interdigitatie controleren. 
De gewrichtsprofielen alleen kunnen niet bijdragen aan beheersing van de mobiliteit tenzij zij in contact 
met elkaar worden gehouden. Dit is juist de functie van de isometrische ligamenten (Leardini et al 1999). 
De ligamenten alleen kunnen niet bijdragen aan beheersing van de mobiliteit tenzij zij gespannen 
blijven gedurende de bewegingen. Dit is juist de functie van de gewrichtsprofielen (Leardini et al 1999).
De gewrichtsoppervlakken glijden over elkaar zonder dat zij van elkaar worden gescheiden of elkaar 
binnendringen terwijl de isometrische ligamenten om hun aanhechtingen roteren zonder daarbij te 
verslappen of te worden opgerekt (Leardini et al 1999). 
De functie van ligamenten en gewrichtsprofielen zijn complementair. Elke verandering aan de 
oorspronkelijke geometrie van het gewricht zal het oorspronkelijke aantal ‘degree of freedom’ (DOF), 
vrijheidsgraden, veranderen en zodoende gestoorde gewrichtskinematica veroorzaken (Leardini et al 
1999). 
Ligamentaire structuren dragen bij aan het evenwicht van krachten die in een gewricht werken en 
zorgen voor een een bewegingsmechanisme dat de gewrichtsprofielen in staat stelt om de convexiteit 
soepel over de concaviteit te glijden. Het ‘instant centre of rotation’ , ICR, dient zich op de loodlijn in het 
contactpunt te bevinden (Montgomery et al 1998).
Indien dit mechanisme faalt en het pad van de rotatieas, de centrode, wordt verstoord, ontstaat 
instabiliteit in het gewricht resulterend in abnormale krachten in het gewricht (Montgomery et al 1998).
Ligamentaire structuren kunnen het verloop van de centrode beinvloeden (Biscević et al 2005).

Als gevolg van immobilisatie (matrixdepletie), schade (trauma) of ziekte kunnen de sturende eigenschappen 
van het collagene bindweefsel van het gewricht afnemen.

Ligamentaire laxiteit, partiele scheuring, sectie van ligament, en toename van de compliance van 
collageen bindweefsel na immobilisatie hebben een arthrokinematische functiestoring als gevolg.
Door de matrixdepletie vertoont het bindweefsel een afname van de intrinsieke stabiliteit; het gedraagt 
zich slapper (Puchner 2008; Magnusson et al 2008; Doschak & Zernicke 2005; Woo et al 1987; Woo et al 
2006; Akeson et al 1987; Yasuda & Hayashi 1999; Wren et al 2000; Trudel & Uhthoff 2000).
Afwezigheid van ligamentaire structuren resulteert in overmatige translatoire bewegingen en 
verplaatsing van de gewrichtspartner (Hollman et al 2002).
Het SLIL is de voornaamste stabiliserende structuur tussen het os scaphoideum en het os lunatum (Kai et 
al 2006; Milz et al 2006; Tang et al 1997; Short et al 2007; Blevens et al 1989).
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Ligamentair letsel van het SLIL is de meest voorkomende oorzaak van carpale instabiliteit en is een 
conditie die uiteindelijk leidt tot ernstige impairment, stoornis, van de radiocarpale gewrichtsfunctie 
(Milz et al 2006).
Na sectie van het SLIL neemt de bijdrage van het os scaphoideum toe en neemt de bijdrage van het os 
lunatum af tijdens flexie en extensie in de pols (Kai et al 2006; Werner et al 2005; Blevens et al 1989; Henry 
2008).
Het os scaphoideum speelt een belangrijke rol in het behoud van een normale ‘alignement’, uitrichting, 
van de carpale botstukken en een normale kinematica van de pols (Kai et al 2006).

Bij verminderde of afwezigheid van de sturende eigenschappen van het gewrichtskapsel ontstaat een internal 
derangement, of functiestoornis, van het gewricht waardoor een veranderde (scapho-lunaire) kinematica in de 
pols optreedt.

Het begrip ‘internal derangement’ wordt geduid als een mechanische veranderingen in het gewricht als 
gevolg van een anatomische verstoring (Frankel et al 1971).
Veranderingen in de verhouding van rollen en schuiven leiden tot abnormale posities van de centrode 
van een gewricht. De plaatsbepaling van de centrode of ‘centrode-techniek’ geeft geen uitsluitsel over de 
verantwoordelijke structuur van de verplaatsing van de centrode (Frankel et al 1971). 
Een gewrichtsbeperking ontstaat wanneer de richting van de bewegingssnelheid op de 
gewrichtsvlakken de neiging heeft de twee gewrichtsvlakken te comprimeren. De beweging blokkeert 
en verdere flexie of extensie is niet meer mogelijk (Frankel et al 1971; Montgomery et al 1998).
Een juiste lokalisatie van de bewegingsas zorgt voor een natuurlijk bewegingsverloop in het gewricht en 
zodoende voor een normale kinematica (Brownhill et al 2006).

Het bewegingsverloop in het gewricht wordt onregelmatig (erratic) en onvoorspelbaar.

Met doorsnijding van het SLIL wordt het bewegingspatroon van het scaphoid en het lunatum variabel 
(Werner et al 2005).
In geval van dissociatie van het SLIL treden abrupte dynamische veranderingen op, zoals ‘clicks and 
clunks’ (Foumani et al 2009).
Fuctiegestoord bewegingsverloop bij instabiliteit van het gewricht is eerder onregelmatig, ‘erratic‘ of 
translatoir dan overmatig, ‘excessive’ (Gertzbein et al 1986).
Translaties zijn gerelateerd aan abnormale ligging van rotatiecentra en aan centroden met toegenomen 
lengte (Gertzbein et al 1986). Het patroon van de centrode vertoont een duidelijke afwijking van normaal 
(Gertzbein et al 1986).
Onregelmatigheden in het kinematisch patroon van het gewricht, bestaande uit abnormale, niet-
tangentiële snelheden aan de gewrichtsoppervlakken, gaat gepaard met abnormale posities van de 
centroden (Frankel et al 1971).
In een ongestoord, stabiel gewricht bevinden de MRC’s zich in een kleine, voorgedefinieerde locus bijeen. 
Omgekeerd, indien de locatie van de MRC’s aanzienlijk varieert, is het bewegingsverloop in het gewricht 
onregelmatig en instabiel (Weiler & Bogoch 1995).
Bij ligamentair letsel ontstaat afdwalende, ‘aberrant’, kinematisch gedrag van het gewricht. De 
gewrichtsbewegingen laten zich karakteriseren door de verplaatsing van de gewrichtscontacten, de 
veranderde ligging van rotatieassen en door laxiteit (Scarvell et al 2005). 
Een voorwaarde voor een evenwichtssituatie in het gewricht is dat alle momenten die op het gewricht 
werken elkaar opheffen en een reactiekracht opleveren zonder moment op het gewricht. Deze ‘zero joint 
reaction moment’ kan alleen door het momentane rotatie centrum van het gewricht verlopen (Li et al 
2006; Pierce & Li 2005; Lagerberg 2007).
De wrijvingscoëfficiënt in een synoviaal gewricht bedraagt circa 0,01 (Ateshian 2009; Carter et al 2007; 
Hills & Butler 1984; Krishnan et al 2004; Ateshian & Hung 2005). Ter vergelijking: de wrijvingscoëfficiënt 
van ijs op ijs bedraagt 0,1.
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Deze lage wrijvingscoëfficiënt in het gewricht maakt dat krachtsoverdracht tussen de gewrichtspartners 
alleen zuiver loodrecht kan plaatsvinden. Een scheefstand van de reactiekracht van één enkele graad zou 
al leiden tot het verglijden van de profielen (Lagerberg 2007). 
Ligamenten zorgen voor het richten van de reactiekracht zonder een moment te leveren over het 
gewricht (Lagerberg 2007). De krachten in de ligamenten blijken bij onderzoek zeer gering tot nul 
(Kleipool & Blankevoort 2010). Het ligament neemt geheel automatisch de spanning op die nodig is om 
de reactiekracht loodrecht op het profiel te houden (Lagerberg 2007).
 Het gewricht is niet bestand tegen schuin op de profielen inwerkende reactiekrachten en kan het 
contactpunt bij afschuifkrachten die daarbij optreden niet handhaven (Lagerberg 2007).
Het gewricht verglijdt naar een nieuw contactpunt waarin de reactiekracht wel loodrecht aangrijpt.
Indien een gewricht niet in staat is om de reactiekracht steeds zorgvuldig loodrecht in het contactpunt 
van de gewrichtsprofielen te richten, dan is het gewricht een zeer onberekenbare verbinding geworden 
en verlopen contactpunten op basis van de heersende belastingsomstandigheden (Lagerberg 2007).
Indien door ligamentair letsel of als gevolg van immobiliteit, waardoor het ligament zich ‘slapper’ 
gedraagt, deze ligamentaire sturing is afgenomen, dan is de ligging van het MRC ongedefinieerd. 
Dit betekent dat de situatie zich voordoet waarin de reactiekracht niet loodrecht vanuit het contactpunt 
in het gewricht het MRC snijdt maar een moment levert op het gewricht. Deze momenten zijn echter 
zeer onvoorspelbaar en wispelturig. Het MRC is overgeleverd aan de grillen van de resultante van alle op 
het gewricht werkende momenten.

De pees met vaste spanningsrichtingen krijgt nu te maken met in richting en intensiteit grillige, wispelturige 
(freak, freakish, unsteady) en onberekenbare (incalculable) spanningsconcentraties.

Er bestaat een sterke correlatie tussen de vezeloriëntatie van collageen bindweefsel en de functionele 
eisen die aan het weefsel worden gesteld. Als de krachtoverdracht van het weefsel anisotropisch is, dan 
zijn de functionele eigenschappen van de resulterende structuur dit ook (Ottani et al 2001).
Het is slechts van nut om een pees te bouwen indien er zekerheid bestaat over de vaste en 
onveranderende richting waarin een functionele belasting zal aangrijpen omdat de ‘layout’ van de pees 
slechts in één richting de treksterkte van de pees bepaalt maar in elke andere richting tot zijn zwakte 
leidt (Ottani et al 2001).
Het uitlijnen tussen vezelorientatie en spanningsrichting is uiterst kritiek: indien een pees loodrecht 
wordt belast, neemt de trekstekte af tot nul (Ottani et al 2001).
Een verandering van de stress-modus leidt eveneens tot veranderingen van de peeseigenschappen 
(Thomopoulos et al 2010). 
Wanneer in gewenste evenwichtssituaties in het gewricht het actuele reactiemoment niet nul is, wordt 
de stabiliteit in het gewricht geweld aan gedaan en kan leiden tot ‘unrealistic muscle force 
predictions’ (Pierce & Li 2005).

De vezelrichting in de pees is niet berekend op alsmaar wisselende spanningsconcentraties en voldoet niet 
meer aan de gestelde eisen en ondergaat dientengevolge een ombouwproces.

Bij tendinopathie neemt de turn-over ook toe. Moleculaire veranderingen tonen een verhoogde 
expressie van type III collageen, fibronectine, tenascine C, aggrecan en biglican. Deze veranderingen 
duiden op herstelprocessen maar mogelijk ook op een adaptieve reactie op verandering in mechanische 
belasting (Riley 2008).

De structuur die tegen dergelijke wisselende spanningsconcentraties door wisselende afschuifkrachten en 
compressiekrachten, shearstress, bestand is, is kraakbeen. 

Vele studies tonen in het geval van een tendinopathie een significante afname van de hoeveelheid 
collageen en een toename van de relatieve hoeveelheid type III collageen. 
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De hoeveelheid GAG is toegenomen, evenals de hoeveelheid hyaluronzuur. In degeneratieve pezen 
verschijnen chondrocyten (Lui et al 2010).
Biglycan en aggrecan bevinden zich in de delen van de pees waar de pees aan compressiekrachten 
onderhevig is, zoals in de fibrocartilagineuze delen of delen die onderworpen zijn aan ‘shear’-krachten 
zoals bij de insertie (Lui et al 2010). 
Collageen bindweefsel is stijf voor trekkracht. Fibreus kraakbeen is stijf voor buiging (Ker 2002).
De enthesis is geadapteerd aan de wisselende richting waarmee krachten op de origo aangrijpen. De 
aanwezigheid van fibreus kraakbeen is een aanpassing aan de compressie en shear krachten; de diepere 
delen van de aanhechting worden gecomprimeerd door de oppervlakkige delen (Benjamin et al 2006). 

Chondrogenese volgt als functioneel morfologische aanpassing in de pees en is als zodanig geen 
pathologische verandering.

Een driedimensionaal isotropisch netwerk is functioneel indien het materiaal een isotropische en 
onvoorspelbare belasting zal ondergaan. 
Vezeloriëntatie is altijd indicatief voor de prevalerende spanningen omdat vezeloriëntatie de meest 
efficiënte en selectieve manier is sterkte van het materiaal te optimaliseren zonder nodeloze 
metabolische kosten en toename van gewicht (Ottani et al 2001).
Compressie wordt verdragen door hydrostatische drukverhoging van met vloeistof gevulde elementen of 
door inlijving van stugge materialen. Beide implementaties zijn sterk afhankelijk van collagene vezels 
(Ottani et al 2001).
Een verhoogde expressie van tenascine C betreft een adaptieve reactie op compressiekrachten in de pees 
en gaat gepaard met de vorming van aggrecan en type II collageen, beide kenmerkend zijn voor 
fibrocartilagineus weefsel (Martin et al 2003).
Fibreus kraakbeen heeft de stuctuur, samenstelling en mechanische eigenschappen die intermediair zijn 
tussen het dicht vezelige collageen bindweefsel van de pees dat op trekkracht wordt belast en het 
hyaline kraakbeen van gewrichtskraakbeen dat onderhevig is aan druk en afschuifkracht (Martin et al 
2003).
Compressie leidt tot de productie van een fibrocartilagineuse matrix met een toename van collagene 
vezels type II en geaggregeerde PG’s (Screen et al 2005; Benjamin & Ralphs 1998; Milz et al 2005).

Verschillende typen belasting leiden tot regionale en locaal zeer specifieke effecten op de pees hetgeen 
resulteert in veranderingen in structuur en samenstelling van collagene vezels, de ontwikkeling van 
fibreus kraakbeen en zodoende tot adaptatie van de biomechanische functie van de pees aan de nieuwe 
omstandigheden (Yoon & Halper 2005; Milz et al 2005).
De histomorfologische weefselstructuur en de moleculaire samenstelling van de ECM zijn direct 
gecorreleerd aan de locale mechanische krachten (Milz et al 2005).
In de delen van de pees die onderhevig zijn aan trekspanning bestaat 90% uit ‘small PG’s’ en 10% uit ‘large 
PG’s’. In de delen waar drukkrachten overheersen is de verdeling tussen small PG’s en large PG’s gelijk 
(Yoon & Halper 2005).
Decorine is een van de hoofdbestanddelen van fibreus weefsel en onderhoudt de structuur van de 
collagene vezel (remodellering) op geleide van trekkrachten (Yoon & Halper 2005).
Biglycan, fibromoduline en lumican dragen bij aan de stijfheid en treksterkte van de pees (Yoon & Halper 
2005).
Aggrecan en versican zijn negatief geladen, hydrofiele moleculen die 50x hun gewicht aan water aan zich 
kunnen binden. Deze PG’s verschaffen de collagene vezels de osmotosche druk waardoor hoge 
compressie en trekkrachten kunnen worden weerstaan (Yoon & Halper 2005).
Aan compressie onderhevige delen van de pees vertonen fibreus kraakbeen dat rijk is aan aggracan en 
type II collageen, de hoofdbestanddelen van kraakbeen (Yoon & Halper 2005; Milz et al 2005).
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De pees wordt omgeven door een fibreuze schacht met een geheel andere structuur dan de pees. Daar 
waar de pees zijwaartse drukkrachten ondergaat, rondom een ‘boney pulley’ of bij de insertie, is de pees 
geïnfiltreerd met een op kraakbeen lijkende extracellulaire matrix (Ottani et al 2001).
Kraakbeen is een hydrostatisch weefsel, waarin osmotische krachten de proteoglycanengel doen 
uitzetten tegen het collageen netwerk. De druk is grotendeels isotropisch evenals het collageen netwerk 
(Ottani et al 2001).
Dynamische compressie en shearstress bevorderen chondrogenese (Li et al 2010; Wong & Carter 2003).

De drukkracht opnemende eigenschappen van kraakbeen overtreffen die van peesweefsel maar zijn 
bescheiden vergeleken bij botweefsel (Ottani et al 2001).
Callus of gecalcificeerd weefsel of nieuwvorming van bot zorgt voor ‘interlocking’, vergrendeling, van de 
vezels van de interface pees-bot en speelt zodoende een belangrijke rol in de integriteit van de pees-bot 
overgang. Kalkvorming draagt zodoende bij aan functioneel herstel van de enthese (Newsham-West et al 
2007).
In het voorstadium van de tendinitis calcarea transformeert de pees met metaplasie van tenocyten in 
chondrocyten tot fibrocartilagineus weefsel (Hughes & Bolton-Maggs 2002; Lam et al 2006).
De microscopische presentatie van de tendinitis calcarea is er een van multifocale neerslag van calcium 
omgeven door relatief avasculair, fibrocartiliagineus weefsel (Hughes & Bolton-Maggs 2002).
‘Bony spurs’, enthesophyten, zijn kenmerkend voor aanhechtingsplaatsen en zijn duidelijk nauw 
gerelateerd aan osteophyten die zich periarticulair van synoviaalgewrichten ontwikkelen. Vanwege de 
trabeculaire organisatie worden ‘spurs’ in verband gebracht met compressiekrachten (Benjamin et al 
2008; Benjamin & McGonagle 2009). 
Bij EL worden intratendineuse calcificaties en enthesofyten aangetroffen (Levin et al 2005).

Weefsels die gedurende hun ontwikkeling aan meer dan één belastingmodus onderhevig zijn, zoals 
fibrocartilagineus weefsel, zijn qua samenstelling gemêleerd (Wong & Carter 2003).
Daar waar de pees zijwaartse of drukbelasting ondergaat is de pees geïnfiltreerd met extracellulaire 
matrix van kraakbeen. Hoge specialisatie heeft zijn keerzijde (Ottani et al 2001).
De ontwikkeling van de enthese, en van de FCE in het bijzonder, is illustratief voor het zelf-ontwerp van 
de enthese waarin de morfologie gedicteerd wordt door de invloed van mechanische belasting. In de 
enthese bepaalt de functie de vorm (Benjamin & McGonagle 2009).
Élke mechanische stimulus initieert een adaptatie die bijdraagt aan een optimale krachtoverdracht en 
zodoende het weefsel beter bestand maakt tegen schade (Kjaer 2004).

Figuur 7.1
Longitudinale echoscan van de gemeenschappelijke pees van de polsextensoren bij 
een asymptomatische linker elleboog van een man met laterale epicondylitis rechts. 
De pees is enigszins verdikt met een enthesofyt (!) bij de insertie.
(Herdruk van Levin (Levin et al 2005) met toestemming van de auteur en uitgever.)
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De veranderingen die zich in de pees met EL voltrekken zijn zodoende allerminst als ‘degeneratief’, 
‘afunctioneel of als ‘onvolledig herstel’ te betitelen. De pees is volop in ontwikkeling om in de heersende 
variabele mechanische omstandigheden weefsel te creëren dat bestand is tegen de variabele spanning in 
de pees. 
Zelfs wanneer de krachten op en spanningen in peesweefsel tegenstrijdig zijn, en zodoende zeer 
conflicterende eisen aan het peesweefsel stellen, dan transformeert de pees zich tot de structuur waarin 
de ‘gemiddelde’ functie is geïntegreerd. Inherent aan deze adaptatie is het onvermogen van de pees om 
zich te specialiseren in een structuur die bestand is tegen exceptionele trekbelasting.
Zo heeft generalisatie eveneens zijn keerzijde.

De veranderingen die zich in de pees voltrekken laten zich beschrijven met de term ‘tendopoëse’. 
Het suffix -poiesis betekent ‘opbouw’ en ‘ontwikkeling’.
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8  Conclusies en aanbevelingen

Deelvragen

1.  Wordt er in peesweefsel een ontstekingsinfiltraat aangetroffen? Ondergaat peesweefsel in het 
 geval van een tendinopathie/tendinitis/epicondylitis/enthesopathie morfologische 
 veranderingen? 

2. Vinden deze veranderingen op geleide van veranderde mechanische belasting van de 
 pees plaats?
 
3. Kan een veranderd bewegingsverloop in gewrichten leiden tot een veranderde mechanische 
 belasting van de pees?

4. Kan een veranderde ligging van bewegingsassen van gewrichten leiden tot een veranderd 
 bewegingsverloop in die gewrichten? 

Beantwoording deelvragen

1. Er wordt in peesweefsel geen ontstekingsinfiltraat aangetroffen.
 Peesweefsel ondergaat in geval van tendinopathie morfologische veranderingen ten einde een 
 ombouwproces te voltrekken.

2. Deze veranderingen kunnen plaatsvinden op geleide van veranderingen in mechanische 
 belasting.

3.  Deze veranderingen in mechanische belasting kunnen hun oorsprong hebben in een veranderd 
 bewegingsverloop in het te onverspannen gewricht.

4.  Een veranderde ligging van het MRC leidt tot een veranderd bewegingsverloop in het gewricht.

De origopees van de ECRB ondergaat bij EL functioneel morfologische veranderingen ten einde een 
ombouwproces van de pees te voltrekken. Dit ombouwproces wordt geïnitieerd door een scapho-lunaire 
functiestoring dat tot zeer wisselende en onvoorspelbare spanningen in de origopees van de ECRB leidt. 

Na analyse van recente wetenschappelijke onderzoeken en publicaties blijken de hypothesen van het 
functioneel morfologische model van EL, genaamd ‘de tennispols’, enigermate aan inflatie onderhevig. 
Het model, hoewel meer dan 20 jaar geleden geponeerd, heeft aan zeggingskracht en relevantie niet 
ingeboet.

De ‘rol’ van het scaphoid blijkt een belangrijke factor te zijn in de etiologie van EL. Het is echter de vraag 
of de ‘rol’ van het scaphoid ook een letterlijke ‘rol’ betreft. Bij een verplaatsing van het MRC naar de 
gewrichtsspleet toe zal het bewegingsgedrag van het scaphoid meer rollend zijn. Bij verplaatsing van het 
MRC van de gewrichtsspleet af wordt de ‘rol’ van het scaphoid een ‘schuif’.
De betrokkenheid van de ECRB bij EL betreft niet een ‘verkeerde’ betrokkenheid. De ECRB blijkt een 
prominente functie te vervullen bij het grijpen. 
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij een verandering in de arthrokinematica in de pols, deze spier 
nadrukkelijk invloed ondervindt van het gewijzigde en wispelturige bewegingsverloop als gevolg van de 
afgenomen ligamentaire sturing.

Klinische implicaties
Volgens het model is het noodzakelijk om de mobiliteit van het os scaphoideum te herstellen. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steevast dat een vermindering van de mobiliteit van gewrichten 
gepaard gaat met een afname van de hoeveelheid matrix. Door de matrixdepletie vertoont het 
bindweefsel een afname van de intrinsieke stabiliteit; het gedraagt zich slapper (Magnusson et al 2008; 
Woo et al 1987).
De hiervoor vereiste arthrokinematische mobilisatietechieken doen recht aan de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek (Coyle & Robertson 1998) waaruit blijkt dat het type I collagene bindweefsel 
van bewegingsbeperkte gewrichten een toegenomen ‘compliance’ vertoont.
In collageen bindweefsel binden proteoglycanen (matrix) aangrenzende collagene vezels samen. Deze 
matrixmoleculen spelen een bepalende rol in collageen cross-linking, de mechanische verbinding van de 
collagene vezels onderling (Magnusson et al 2008; Ottani et al 2001). De exacte aard van deze 
moleculaire interacties zijn nog niet opgehelderd (Chiquet et al 2003; Michna 1984; Ottani et al 2001; 
Wang 2006). 
Uiteindelijk zorgen deze moleculaire interacties voor de verdeling van mechanische krachten in het 
gehele weefsel en zodoende voor de stabiliteit en het functionele gedrag van het bindweefsel (Ottani et 
al 2002; Wang 2006). 
Tijdens ‘remobilisatie’ keren de mechanische trekkrachtopnemende eigenschappen van het ligament 
terug (Woo et al 1987). 

Tijdens de arthrokinematische mobilisatietechnieken worden de gewrichtsprofielen voortdurend 
bijgestuurd ten einde een subluxatie van het gewricht te voorkomen. Deze dreigende subluxatie komt 
voort uit de neiging van de convexe gewrichtspartner om bij afwezigheid van ligamentaire sturing, als 
gevolg van het slapper geworden gedrag van het bindweefsel, te veel te ‘rollen’. De mobilisaties vinden 
zodanig plaats dat het spanningsevenwicht in de ligamentaire structuren blijft bestaan door de ligging 
van de momentane draaiingsassen te dicteren. De mobilisaties worden angulair, over het gehele 
bewegingstraject en binnen de pijngrens uitgevoerd.

Aanbevelingen voor de toekomst
Evidence based medicine of -practice ontleent zijn bestaansrecht aan de productie van randomized 
controlled trials en meta-analyses van dergelijke randomized controlled trials (Hong et al 2004). 
Het aantal onderzoeken dat wordt gedaan is overweldigend. Men is bij de bestrijding van EL op zoek 
naar de meest ‘superieure’ behandeling onder de meest uiteenlopende, veelal zeer traditionele 
behandelmethoden en ogenschijnlijk willekeurige combinaties hiervan. De pragmatische benadering 
van de onderzoekers lijkt veel op ‘trial and error’ (Hong et al 2004; Trudel et al 2004). Vervolgens worden 
deze onderzoeken successievelijk in meta-analyses op waarde geschat. Veelal blijken er dusdanige 
methodologische zwakten aanwezig dat er geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking 
tot de effectiviteit van de getoetste behandelingen. De enige conclusie die doorgaans wél getrokken 
wordt is dat ‘de beperkte waarde van de beschikbare onderzoeken conclusies belet’ (Altman & Bland 
1995; Hong et al 2004; Trudel et al 2004).
Of erger: ‘de therapeutische abstinentie is de beste oplossing’ (Boisaubert et al 2004). 
Door de grote importantie die binnen de evidence based practice wordt verleend aan randomized 
controlled trials wordt er slechts weinig ruimte geboden aan creatieve, innovatieve behandelmethoden 
voor bestaande klachten. Behandelingen die zich inmiddels hebben ‘bewezen’ worden geïmplementeerd 
(McAlister et al 2007). Nieuwe en mogelijk betere behandelmethoden, die zich echter niet goed lenen 
voor statistisch onderzoek, zullen niet grootschalig worden toegepast omdat zij niet de ‘evidence based 
bekendheid’ genieten. 
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Zo wordt de arthrokinematische mobilisatietechniek, zoals beschreven in de publicatie van Struijs, door 
een onderzoeker ten onrechte aangemerkt als een high-velocity-thrust techniek (Vicenzino et al 2007; 
Struijs et al 2003). Onbekendheid met de mobilisatietechniek leidt tot een onjuiste toepassing van de 
techniek. Vervolgens zou dit statistische gevolgen kunnen hebben waardoor de behandelmethode 
‘evidence based besmet’ raakt. 
Evidence based practice richt zich louter op effectiviteit en niet op de theoretische fundamenten van de 
behandeling. De roep om ‘pathofysiologisch’, ‘etiologisch’, ‘mechanobiologisch’, ‘pathogenetisch’, 
‘pathomechanisch’, ‘biomechanisch’ en ‘patho-functioneel-morfologisch’ onderzoek wordt steeds luider 
(Bisset et al 2005; Hong et al 2004; Kobayashi et al 1997; Puchner 2008; Shetty & Randolph 2000; 
Vicenzino et al 2007; Wang 2006; Thomopoulos et al 2010; Magnusson et al 2010).

Epidemiologisch onderzoek in de vorm van een pro- of retrospectieve cohortstudie naar epicondylitis 
klachten bij patiënten met scapho-lunaire instabiliteit of bij patiënten na een valtrauma zou meer 
helderheid kunnen verschaffen in de etiologie van EL. 

De resultaten uit deze review tonen de potentiële waarde van deze interventie voor de behandeling van 
EL; de mobilisatietechniek kan eenvoudig, tijds- en kostenbesparend worden toegepast (Manchanda & 
Grover 2007; Vicenzino et al 2007).
Op basis van deze review kan de effectiviteit van de beschreven behandeling onmogelijk worden 
aangetoond. Het verdient derhalve aanbeveling om een Randomized Controlled Trial uit te voeren met 
een onderzoekspopulatie van voldoende omvang (Boisaubert et al 2004; Struijs et al 2003), om 
‘underpowering’ te voorkomen, en een long-term follow-up (Bisset et al 2005; Puchner 2008; Struijs et al 
2003). 

De term die de lading dekt van het proces dat zich in de pees voltrekt, zoals beschreven in deze thesis, is 
‘tendopoëse’.
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Bijlagen





11.1  De pees

Bindweefsel
De spier bestaat naast contractiele spiervezels uit een bindweefselcomponent. De bindweefsel-
component dient voor de onderlinge verbinding van spiervezels en bloedvaten en voor de overdracht 
van de contractiekracht van de spiercel op het skelet.
Dit spier-pees-complex bestaat uit vliezen in de spierbuik, bindweefselplaten en de pezen. 
Een pees krijgt grote krachten te verdragen en zijn uit sterk parallel collageen opgebouwd (Morree de 
2001).

Bouw
Collageen bindweefsel is in de pees fascikelgewijs gerangschikt. De fascikels zijn elk omgeven door het 
endotenon, met bloed- en lymfevaten en zenuwvezels. De fascikels kunnen in de pees langs elkaar 
schuiven. De fascikels in de pees worden gezamenlijk omgeven door het epitenon (peritendineum), 
waarin bloedvaten en fibroblasten aanwezig zijn (Morree de 2001; Kraushaar & Nirschl 1999; Kjaer 2004).
Afhankelijk van de lokatie van de pees wordt de pees van zijn directe omgeving gescheiden door 
losmazig bindweefsel, het paratenon, of door een synoviale peesschede, de vagina synovialis tendinis 
(Morree de 2001; Kraushaar & Nirschl 1999). 

Figuur 11.1.1.
De verschillende hiërarchische niveau’s van peesweefsel.
(Herdruk van Magnusson (Magnusson et al 2010) met toestemming van auteur en uitgever.)

De pees is opgebouwd uit collagene fascikels. 
De inzet toont twee aangerenzende collagene 
fascikels. Het golfpatroon (‘crimp’) van de 
fascikel is zichtbaar. 

De fascikel is opgebouwd uit collagene 
fibrillen, fibroblasten, proteoglycanen, 
glycoproteinen en glycosaminoglycanen. 

De collagene fibril heeft een ‘quarter-stagger-
arrangement’ van collagene moleculen. 
Crosslinking van de collagene fibrillen 
waarborgt de integriteit van de fibril.

De collageen molecuul is opgebouwd uit 
drie eiwitketens (α-ketens) die een ‘triple 
helix’ vormen.
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Collageen type I
Het bindweefsel van de pees brengt de kracht die de skeletspiervezels leveren over op de botelementen. 
De grote hoeveelheid collageen in de pees maakt de structuur geschikt om op rek te worden belast. Het 
drooggewicht van een volgroeide pees bestaat voor 99% uit collageen type I. Omdat de trekbelasting uit 
een richting komt is de rangschikking van de collagene bundels zeer parallel georiënteerd. De onbelaste 
pees vertoont een duidelijke gegolfde vorm (Morree de 2001; Kraushaar & Nirschl 1999).
De pees is voornamelijk opgebouwd uit type I collageen. De integriteit en mechanische functie van de 
pees is afhankelijk van de precieze ‘alignment’ van deze type I collagene fibrillen. De collagene vezels 
worden op geleide van de PG’s geassambleerd (fibrillogenesis). PG’s bestaan uit een kerneiwit waaraan 
zich GAG’s covalent hebben gebonden (Yoon & Halper 2005). 

Peesbelasting
De pees heeft een aan ligamenten gelijke bouw en bestaat uit een parallelle rangschikking van collagene 
vezels type I waartussen zich fibroblasten en bloedcapillairen bevinden (Morree de 2001). 
Peesweefsel is van alle collagene bindweefsels het minst vervormbaar. Een verlenging van enkele 
procenten (2-3%) is terug te voeren op het straktrekken van het licht golvende verloop van de collagene 
fascikels (Morree de 2001). 
De weerstand tegen rek kan worden teruggevoerd op de passieve elastische werking van het 
spierbindweefsel in de spierbuik (endo-, peri- en epimysium), de pezen en peesplaten (aponeurosen) en 
de bloedvaten (Morree de 2001).

Lente-spanningsdiagram
Het bindweefsel in spierbuik, peesplaten en pees draagt bij aan de serie-elastische component (SEC) en 
de parallel-elastische component (PEC).
In het lengte-spanningsdiagram wordt de gezamenlijke bijdrage aan de spierkracht door de aktieve 
contractiele component (CC) en de passieve componenten (SEC, PEC) weergegeven.
De grafiek toont de maximale isometrische kracht bij diverse lengten van de spier (Morree de 2001).
Bij contractie van de CC zal eerst het golvende patroon van de SEC, met name de pees, worden 
strakgetrokken. Daarna kan de kracht effectief worden overgebracht op het skelet (Morree de 2001).  

Trek-verlengings-diagram
De maximale trekbelasting van peesmateriaal is zeer hoog. (AP: 6000-10000 N/cm2)
Het trek-verlengingsdiagram is vergelijkbaar van dat van ligamenten.
Bij lichte belasting is er een relatief sterke vervorming (voetgedeelte van de curve) waarin door de 
belasting het golfpatroon van de collagene bundels wordt rechtgetrokken. De verlenging bedraagt dan 
2-3%. Bij grotere trekbelasting wordt het lineaire deel van de curve bereikt en worden de fibrillen zelf 
gerekt. Bij 6% verlenging treden in de pees beschadigingen op. Bij verlenging van 7-8% scheurt de pees 
door (Morree de 2001).

Voeding
De voeding en zuurstofvoorziening van de pees vindt bij de aanhechting van de spier aan het bot plaats 
door bloedvaten uit het periosteum. In het middendeel van de pees dringen bloedvaten uit het 
omringende weefsel in het endotenon door (Morree de 2001; Kraushaar & Nirschl 1999).
Pezen met een peesschede worden ook gevoed door diffusie vanuit de synoviale vloeistof (Morree de 
2001). 
Metingen aan het zuurstofgebruik van tenoblasten in de pees laten zien dat het veneuze bloed uit een 
pees nog voor 90% verzadigd is met zuurstof. Tijdens spiercontracties heeft de pees ook geen verhoogde 
zuurstofbehoefte. De krachten worden door het collageen en de matrix passief verwerkt. Van de 
tenoblasten wordt niets geëist (Morree de 2001). 
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Synthese
Tussen de collagene bundels in een fascikel liggen fibroblasten, tenoblasten, die zorgen voor de 
productie van PG’s en collageen (Morree de 2001; Kraushaar & Nirschl 1999).
In de groeifase is, ten behoefte van de synthese activiteit, het gehalte tenoblasten hoog. In een 
volgroeide pees is de turnover van collageen laag en volstaat een sterk verminderd aantal tenoblasten 
voor de aanmaak van matrixmoleculen (Morree de 2001). 
Pees remodellering treedt op als reactie op veranderingen in belasting. Met een toename van belasting 
neemt de hoeveelheid PG’s en GAG’s in de pees toe (Yoon & Halper 2005).

Insertie
Bij de aanhechting aan bot zijn aanpassingen aanwezig om de overgang van de verschillende 
weefseltypen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De structuur van de pees bij de peesinsertie is 
vergelijkbaar met de insertie van ligamenten. 
Collagene vezels van de pees vervlechten zich met botcollageen. Het peesuiteinde vertoont bij de 
insertie een geleidelijke overgang van parallelvezelig bindweefsel, via vezelig kraakbeen naar 
gemineraliseerd vezelig kraakbeen naar bot (Morree de 2001). 
De proteoglycanenmatrix tussen de collagene fibrillen in de pees wordt overgenomen door kraakbeen 
waardoor een geleidelijke verandering van vervormbaarheid optreedt van peescollageen tot bot.
Bij bewegingen kan de aanhechtingshoek van de collagene vezels aanzienlijk veranderen. Dit levert een 
forse vervorming op in de insertie. 
Het tussenliggende kraakbeenmateriaal maakt de overgang echter minder abrupt. Tegelijkertijd houdt 
de overvloedige matrix de collagene fibrillen en bundels van elkaar verwijderd, zodat ze niet slijten door 
contact tegen elkaar (Morree de 2001). Op de plaatsen waar de pees bij een gewricht over een botstuk 
loopt zijn er naast trekkrachten ook compressiekrachten. Op deze compressieplaatsen ontwikkelt zich in 
de pees vezelig kraakbeenmateriaal om druk op te vangen (Morree de 2001). 
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11.2  Bindweefsel

Componenten van bindweefsel
De fibroblast is het celtype dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van bindweefsel. 
Bindweefselsubstantie is een combinatie van eiwitvezels, gelachtig materiaal en water (Morree de 2001; 
Kraushaar & Nirschl 1999).
Belangrijke door fibroblasten vervaardigde bouwstenen zijn de macromoleculen die als voorstadia voor 
de bindweefselvezels collageen en elastine gelden. Zonder vezels is er geen mechanische sterkte van 
bindweefsel te verwachten (Morree de 2001). 
Een van de macromoleculaire bouwstenen is tropocollageen. Door aaneenkoppeling van vele duizenden 
van deze tropocollageenmoleculen ontstaan collagene bindweefselvezels, die vrijwel niet vervormbaar 
zijn (Morree de 2001). 
Tevens zorgt de fibroblast voor de synthese van de matrixgel of grondsubstantie bestaande uit PG’s en de 
wat kleinere glycoproteinen. PG’s en glycoproteinen zijn organische moleculen bestaande uit een 
centrale eiwitketen met daarop geplaatste suikerketens (Morree de 2001). 
De fibroblast bepaalt door subtiele syntheseprocessen het samenspel van collageen, matrix en water en 
zodoende de kwaliteit van het bindweefsel al naar gelang de plaats en de behoefte (Morree de 2001).

Collagene vezels
Collageen heeft een grote trekvastheid. Een 1 mm dunne draad van collageen kan al 10 kg. dragen. In de 
lengterichting is het weinig vervormbaar: een verlenging van enkele procenten maakt dat collageen 
breekt (Morree de 2001).
Het collageenmolecuul is als een enkele eiwitdraad niet bijzonder sterk. Daarom worden deze moleculen 
parallel in dikkere vezels, de collagene fibrillen, samengevoegd en deze fibrillen groeperen zich weer in 
collagene bundels. De bouwstenen van de collagene fibrillen zijn de in de fibroblast gesynthetiseerde 
procollageenmoleculen, die pas in de intercellulaire ruimte kunnen worden gekoppeld. Procollageen is 
een eiwit dat bestaat uit drie in elkaar gewonden eiwitketens. Het heeft een lengte van 300 nm. en een 
doorsnede van 1,5 nm. 
De eiwitketens bevatten ongeveer 1000 aminozuren en hebben door intermoleculaire bindingen een 
karakteristieke kurkentrekkervorm (alfa-ketens). 
De alfaketens van collageen in ligamenten, kapsels en pezen hebben een linksdraaiende spiraal. Het 
molecuul wordt door elektrostatische bindingen tussen de zijketens van aminozuren in deze vorm 
gehouden. Deze bindingen worden waterstofbruggen (H-bruggen) genoemd. De krachten die op het 
gespiraliseerde eiwitmolecuul inwerken worden door het grote aantal bindingen beter opgevangen dan 
in een gestrekt molecuul. In dit geval zou de covalente binding tussen de aminozuren direct onder 
spanning komen (Morree de 2001).
De drie linksom gespiraliseerde alfaketens worden in het procollageen in een rechtsdraaiende spiraal 
ingebouwd. Als er een trekkracht in de lengterichting wordt uitgeoefend draaien de ketens alleen maar 
vaster in elkaar. Dit geeft de drie-dimensionale structuur een grote trekvastheid (Morree de 2001; 
Kraushaar & Nirschl 1999).
Typerend voor collageen is het hoge gehalte aan de aminozuren glycine, hydroxyproline en 
hydroxylysine. Iedere derde molecuul in de keten is een glycine (Morree de 2001). 
Hydroxyproline is een aminozuur dat in andere weefsels vrijwel niet voorkomt en dus voor collageen heel 
kenmerkend. De hoeveelheid hydroxyproline in weefselmateriaal is een goede kwantitatieve maatstaf 
voor het collageengehalte (Morree de 2001). 
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Lysine en hydroxylysine zijn voor de binding (crosslinking) van de alfaketens tot procollageen van belang 
(Morree de 2001). 
De stabiliteit en de mechanische eigenschappen van collageen worden bepaald door de aard en de 
volgorde van de aminozuren in de ketens (Morree de 2001). 
Bij de meest uiteenlopende diersoorten is de volgorde van aminozuren in het eiwit(collageen) vrijwel 
gelijk. Het overeenkomstige collageen van mens en rat, als ver van elkaar afstaande dieren, is hiervan een 
voorbeeld (Morree de 2001). 
De afwisseling van neutrale en polaire gebieden in procollageen is mede van belang voor de 
karakteristieke aggregatie van de moleculen tot lange collagene fibrillen buiten de fibroblast.
Wanneer de procollageenmoleculen door de fibroblast in de intercellulaire ruimte worden afgegeven 
zorgen enzymen voor het ontstaan van het collageenmolecuul, ook wel tropocollageen (Morree de 
2001). 

Crosslink
Door de consequente opbouw van de tropocollageenmoleculen met polaire en apolaire gebieden kan 
de koppeling van topocollageenmoleculen door waterstofbruggen en crosslinks in de intercellulaire 
ruimte op een heel karakteristieke manier en in een vast patroon plaatsvinden. De parallel gelegen 
moleculen rangschikken zich zodanig dat het staartgedeelte van het ene molecuul het kopgedeelte van 
het ernaast gelegen molecuul met een kwart overlapt, de ‘quater-stagger arrangement’. Hier vindt ook de 
crosslink plaats (Morree de 2001; Kraushaar & Nirschl 1999). 
De eerste rangschikking van tropocollageen in de breedte vindt plaats in zogenaamde primaire 
filamenten waarbij tropocollageenmoleculen in groepjes van vijf bij elkaar gerangschikt zijn. De stapeling 
van vele primaire filamenten naast elkaar vormt dan vervolgens de collagene fibril (Morree de 2001; 
Kraushaar & Nirschl 1999). 
De ritmische aaneenschakeling met kleine ruimte tussen de opvolgende tropocollageenmoleculen 
veroorzaakt in de fibrillen afwisselende gebieden met meer en minder materie. Een constante 
dwarsstreping van de fibrillen is daarvan het gevolg.
De rangschikking van vele collagene fibrillen in de intercellulaire ruimte in bepaalde voorkeursrichtingen 
resulteert uiteindelijk in dikke collagene vezels of collageenbundels (Morree de 2001). 

Turnover
Direct na de synthese van collageen is het macromolecuul nog weinig stabiel en trekvast. De vorming 
van crosslinks tussen de hydroxylysinen kan pas na een aantal enzymatische stappen tot stand komen. 
Dit proces kan dagen tot weken in beslag nemen. Het voordeel hiervan is dat in een zich vormend of 
herstellend weefsel, de collagene vezels tijdelijk kunnen worden aangelegd. De waterstofbruggen zijn 
zwakke verbindingen en de moleculaire afbraak is vrij eenvoudig. Als na een aantal weken de vezel nog 
niet is verwijderd, is blijkbaar de positie functioneel. Het voortschrijdende proces van crosslinking maakt 
het molecuul steeds stabieler. Daarna word het uiterst moeilijk om collageen enzymatisch weer af te 
breken, zodat wanneer collageen eenmaal functioneel in weefsel is neergelegd het er jaren blijft liggen. 
Dit blijkt uit de halveringstijd of turnover van collageen. Men schat deze op driehonderd tot vijfhonderd 
dagen voor collageen in gewrichtskapsels (Morree de 2001).
Hoewel collageen voor lange tijd in weefsel wordt neergelegd is het na een trauma wel afbreekbaar. 
Cellen die bij beschadiging weefselresten verwijderen, zoals weefselmacrofagen, bezitten in hun 
lysosomen het enzym collagenase. Dit knipt de collageenmoleculen zodanig open dat de eenvoudige 
peptidasen het molecuul verder kunnen splitsen (Morree de 2001). 
Vervanging van beschadigde macromoleculen dient steeds op te treden om de belastbaarheid van het 
weefsel gelijk te houden. Naast de trage vervanging van collageen is de aanmaak van PG’s een dagelijkse 
taak. Deze kwetsbaardere moleculen hebben namelijk een veel hogere vervangingsgraad dan collageen 
(turnover rate) (Morree de 2001). 
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Matrixmoleculen
De fibroblasten produceren de matrixmoleculen. De PG’s, het voornaamste bestanddeel van de matrix, 
hebben een complexe vorm waardoor zij het collageen kunnen stabiliseren en water aan zich weten te 
binden. Het zijn ruimtelijk grote moleculen bestaande uit een centrale eiwitketen met daarop zijdelings 
geplaatste GAG’s. GAG’s zijn meestal onvertakte polysacharide ketens (Morree de 2001).
De ECM bevat macromoleculen van PG’s en GAG’s.
Decorine, biglycan, fibromoduline en lumican zijn familie van de ‘small leucine-rich proteoglycans’, (SLRP), 
en binden zich aan collagene fibrillen en zijn betrokken bij fibrillogenese. 
Aggrecan en versican zijn familie van de ‘large modular proteoglycans’ en samen met hyaluronzuur 
voorzien zij de pees van weerstand tegen compressie (Yoon & Halper 2005). 
Trekspanning in de pees induceert de synthese van decorine. De productie van aggrecan wordt 
gestimuleerd door compressie in de pees (Yoon & Halper 2005).
GAG zijn negatief geladen moleculen. Het belang van deze negatieve lading is drieledig. 
Met de negatieve lading ontstaat een onderlinge afstoting waardoor de GAG’s zich strekken en aldus een 
groter gebied kunnen bestrijken.
De negatieve lading trekt een grote hoeveelheid water aan waardoor watermoleculen zich als een 
watermantel om de GAG’s rangschikken. 
De collagene vezels met hun positieve lading rangschikken zich in de matrix op geleide van de negatieve 
groepen tussen de PG’s. Bij belasting wordt het collageen in de matrix verplaatst, maar door de ladingen 
gestuurd en gestabiliseerd en als de belasting wordt weggenomen, zoeken de tegengestelde 
ladingsgroepen elkaar weer op en wordt collageen in de oude positie teruggeleid (Morree de 2001). 

Immobilisatie
Onderzoek naar de invloed van immobiliteit heeft aangetoond dat langdurig onbelast bindweefsel 
zwakker en fysisch slapper wordt. Hierdoor wordt het bij dezelfde belasting meer vervormd en is het 
kwetsbaar voor beschadiging. 
Het blijkt dat de fractie van de PG’s als enige aanzienlijk is geslonken. De matrixdepletie leidt tot een 
verminderde stabilisatie en sturing van collageen en tot een verminderde waterbinding door de PG’s 
waardoor de belastbaarheid van het weefsel afneemt (Morree de 2001).

Collageentypen
De aminozuurvolgorde in de alfaketens kan wisselen. In volwassen weefsel zijn de meest voorkomende 
collageentypen de typen I tot en met IV. Type I komt overwegend voor in weefsel dat op rek wordt belast 
zoals een pees, type II in weefsel dat veel compressie ondergaat zoals kraakbeen, type III in de huid, 
synoviale membranen en bloedvaten en type IV in basale membranen (Morree de 2001). 
Op basis van de architectuur, de diameter en de layout met de functionele eisen die aan het bindweefsel
worden gesteld bestaat er ook aan andere indeling. Zo kunnen twee verschillende typen worden 
onderscheiden, namelijk het T-type en het C-type (Ottani et al 2001). Beide typen bestaan hoofdzakelijk 
uit type I collageen.
Het T-type bestaat uit grote, heterogene fibrillen, parallel en dicht gerangschikt, die worden belast op 
trekkracht langs de as en worden aangetroffen in pezen, ligamenten en bot (Ottani et al 2001).
Het T-type zijn fibrillen waarvan de moleculen een hoek van 5o maken ten opzichte van de as van de fibril. 
De intermoleculaire cross-links blijven altijd compatible met deze geringe (wikkelings-)hoek (Ottani et al 
2001). 
Zij bevinden zich daar waar de hoge spanning moet worden verdragen met een minimum aan 
verlenging. De spanningsrichting in deze weefsels is altijd constant want de parallelle rangschikking van 
de moleculen in de fibrillen bepaalt dat bij laterale spanning het weefsel kan splijten of ‘breken’. 
Deze fibrillen, met een grote diameter, worden bijna uitsluitend aangetroffen in pezen, ligamenten en 
platte aponeurosen, waar zij dicht bijeen en parallel gebundeld verlopen in de richting van de 
inwerkende kracht (Ottani et al 2001). 
Het T-type toont overeenkomsten met het type I collageen.
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Het C-type bestaat uit vezels met spiraalgewijs georiënteerde moleculen, die in losmazige, dunne, 
golvende bundels in diedimensionale netwerken verlopen met een gehydrateerde interfibillaire matrix. 
Zij vormen een stug en vervormbaar weefsel dat zonder schade scherpe buigingen en grote deformaties 
verdraagt (Ottani et al 2001). 
Zij verschijnen waar multidirectionele of onvoorspelbare belasting en snelle reversibele veranderingen in 
grootte en in vorm worden verlangd zoals in organen, de huid, bloedvaten en in elastische ligamenten 
(Ottani et al 2001). 
Het C-type toont functionele overeenkomsten met het type III collageen.

Figuur 11.2.1.
Boven: Moleculaire modellen van de subfibrillaire rangschikking in het T-type (A) en C-type (B).
Onder: Microscopische opnamen van verschillende rangschikking van type I collageen.
Afbeelding A toont slanke subfibrillen die gespiraliseerd verlopen onder een hoek van 5° met de 
as van de fibril. 
Afbeelding B toont subfibrillen die onder een hoek van 17° ten opzichte van de fibril-as verlopen.
Afbeeldingsbreedte=500 nm.
(Herdruk van Ottani (Ottani et al 2002) met toestemming van auteur en uitgever.)
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11.3  Ontsteking en herstel

Peesbeschadiging en herstel
Indien de schede en omringend weefsel worden beschadigd vindt een uitgebreide extrinsieke reactie 
van de omringende weefsels plaats. Zoals bij alle vormen van bindweefselherstel zijn drie fasen te 
onderscheiden (Morree de 2001).
Na een korte ontstekingsfase treedt een proliferatiefase op die na enkele weken overgaat in een 
organisatie- of remodelleringsfase, die enkele maanden kan duren.
De drie hoofdfasen van herstel zijn niet strikt in de tijd gescheiden (Morree de 2001).

Ontstekingsfase
Bij elke weefselschade treedt celbeschadiging en bloedvatbeschadiging op, waarbij 
ontstekingsmediatoren uit beschadigde cellen en de bloedbaan vrijkomen. Tientallen van deze stoffen 
activeren immuuncellen en reparatieprocessen. 
Uit membranen van beschadigde weefselcellen en van endotheelcellen van capillairen komen 
fosfolipiden vrij die enzymatisch worden omgezet in prostaglandinen. Enerzijds activeren deze stoffen de 
vrije zenuwuiteinden en bewerkstelligen ze de pijnsensatie. Anderzijds veroorzaken ze vasodilatatie van 
de bloedvaten in het omringende weefsel.
Ook histamine uit mestcellen en bradykinine veroorzaken vasodilatatie (Morree de 2001).
De gestoorde circulatie in de wond veroorzaakt een lage zuurstofspanning, die cellen dwingt om suikers 
te metaboliseren onder de vorming van melkzuur. De pH zal daardoor dalen en er ontstaat verzuring 
(weefselacidose). De H+ -ionen van melkzuur binden zich aan de negatief geladen GAG’s in de matrix, 
waardoor de waterbindende capaciteit van de GAG’s in de matrix verder afneemt. 
Door de extra uitgetreden water en de werking van H+ - ionen verliest de matrix een deel van zijn 
gelkarakter en wordt het interne milieu ter plaatse waterig.
Hierdoor kunnen vrij bewegende cellen zich in dit milieu goed verplaatsen (Morree de 2001).
De in het bloed circulerende cellen van het immuunsysteem, de witte bloedcellen en macrofagen, zijn 
zulke vrij bewegende cellen.
Deze cellen worden door ontstekingsmediatoren aangelokt en treden door de wand van de capillairen 
het weefsel binnen om weefselresten op te ruimen, fagocytose genoemd.
De leukocyten scheiden tevens stoffen af, cytokinen (interleukinen), die samen met de andere 
ontstekingsmediatoren fibroblasten naar het wondgebied lokken (Morree de 2001). 

Proliferatiefase
Binnen twee dagen verschijnen fibroblasten in steeds grotere aantallen in het wondgebied. Vermoedelijk 
zijn de beweeglijke fibroblasten afkomstig van rustende mesenchymcellen in de buitenzijde van de 
bloedvaatwanden. De mesenchymcellen vertonen een groot aantal snelle celdelingen om de 
fibroblastenpopulatie te vergroten. Tijdens de eerste dagen van de proliferatiefase vindt overwegend een 
proliferatie van nieuwe cellen plaats. 
Na de toevloed van macrofagen die weefselresten opruimen en vrijwel direct na de eerste fibroblasten 
beginnen bloedvaatjes in de wondrand kleine uitstulpingen in de wond en het stolsel te vormen. 
Fibroblasten en ingroeiende capillairen vormen zo een reparatieweefsel, granulatieweefsel genoemd 
(Morree de 2001).
De fibroblasten vormen eerst overwegend hyaluronzuur, proteoglyacenen en collageen type III om het 
wondgebied te organiseren. Hyaluronzuur levert door zijn sterk waterbindende eigenschappen in kleine 
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hoeveelheden al een gel. In deze gelatineuze matrix beginnen de fibroblasten vervolgens met de 
synthese van collageen.
In tegenstelling tot de eerste enzymatische afbraakprocessen en het vormen van matrix is voor de 
synthese van collageen een hoge zuurstofspanning in het wondweefsel nodig. Binnen een week groeien 
de endotheelcellen van de bloedvaatjes in het wondgebied uit tot strengen en vormen een netwerk van 
goed doorbloede vaatjes. De fibroblasten krijgen daardoor de beschikking over zuurstof en essentiële 
bouwstoffen voor de synthese van het treksterke collageen type I (Morree de 2001).
De aanvankelijk geproduceerde collagene vezels type III worden in volledig willekeurige richtingen 
aangelegd. Het vullen van de door de verwonding ontstane verscheuring is belangrijker dan direct de 
beste structuur aanleggen.
Als er eenmaal trekvast collageen vezelmateriaal in de wond van een pees of ligament is aangelegd, kan 
belasting en beweging in het weefsel informatie over de richting van de trekkrachten opleveren (Morree 
de 2001). 
Fibroblasten zijn gevoelig voor informatie uit hun directe omgeving. Fibroblasten signaleren kleine 
elektrische ladingsveranderingen en ladingsstromen. Deze ontstaan wanneer collagene vezels en PG’s in 
het vervormende wondweefsel onder belasting langs elkaar schuiven. Deze elektrische veranderingen 
door vervorming noemt met piëzo-elektrische effecten. De collageen- en matrixsynthese neemt hierdoor 
toe.
Fibroblasten hechten zich met hun membraan aan de omringende collageenfibrillen met behulp van 
hechtmoleculen zoals fibronectine en het membraaneiwit integrine. Ze worden daardoor geïnformeerd 
over de in het weefsel optredende trekspanningen en trekrichtingen. De functie van de fibroblasten is 
om zoveel treksterke collagene fibrillen aan te leggen dat bindweefsel en dus ook littekenweefsel, in de 
trekrichting wordt versterkt en onder normale belasting niet overmatig vervormt. Het is nog onduidelijk 
hoe fibroblasten in staat zijn om collagene fibrillen voornamelijk in de trekrichting te deponeren (Morree 
de 2001).
Na een week gaat de productie van cellen over in de productie van moleculen. De hyaluronzuurproductie 
daalt en de concentratie chrondoitinesulfaat stijgt. Chondroitinesulfaten ondersteunen de fibrilvorming 
van collageen in de matrix. Het zich nu vormende collageen is het treksterke type I. Het oorspronkelijk 
aangelegde collageen type III wordt door het enzym collagenase uit macrofagen en fibroblasten 
afgebroken (Morree de 2001). 
Nieuwgevormde collagene fibrillen bevatten een hoog gehalte aan waterstofbruggen. De 
collageenmoleculen hebben wel hun plaats in de fibrillen ingenomen, maar omdat er nog geen 
intensieve crosslinking heeft plaatsgevonden hebben de fibrillen geen noemenswaardige treksterke.
Het zich vormende litteken is dus in eerste instantie kwetsbaar en zal dit wekenlang blijven.
Littekenweefsel zal in de eerste maand meer en meer worden aangepast aan de trekrichting van de 
mechanische belastingen die er gaandeweg weer op gaan inwerken (Morree de 2001). 

Organisatiefase
De toenemende mate van organisatie is te zien als een toename in de diameter van de collagene fibrillen 
en bundels in de trekrichting. De fibroblasten blijven in een litteken aktief doorgaan met reorganiseren 
waardoor het nieuw gevormde bindweefsel meer en meer gaat lijken op de oorspronkelijke structuur, 
vooropgesteld dat het functioneel belast wordt.
De collagene vezels worden dikker en de voortdurende crosslinking verhoogt de stevigheid aanzienlijk. 
Ondanks alle functionele aanpassingen zal littekenweefsel nooit de eigenschappen van het 
oorspronkelijke weefsel volledig verkrijgen. De treksterkte is ook na jaren nog lager dan oorspronkelijk 
het geval was (Morree de 2001).
Pezen hebben door hun lage doorbloeding en een laag gehalte aan fibroblasten een trage start bij de 
littekenvorming. Ze zijn na negen maanden nog maar op 75% van de oorspronkelijke treksterkte 
teruggekeerd. Hieruit blijkt dat de belastbaarheid van pees- en ligamentlittekens pas na vele maanden 
weer op niveau is (Morree de 2001).
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11.4  Arthrokinematica

Vormgeving en evolute
Gewrichten zijn in twee principiële basisvormen in te delen: ei-gewrichten en zadel-gewrichten. 
Een ei-gewricht heeft een in alle richtingen convexe kop en een in alle richtingen concave kom. 
Een zadel-gewricht kent een gewrichtsoppervlak dat in een richting convex is en in een richting daar 
loodrecht op, concaaf (Oonk 1988). 
In beide gevallen vertonen de gewrichtsprofielen continu veranderende kromtestralen. De kromtestraal 
van een klein deel van het gewrichtsoppervlak is steeds verschillend van grootte (Oonk 1988). 
Elk fragment van het gewrichtsoppervlak kan worden opgevat als een deel van een cirkelboog met 
bijbehorende straal en bijbehorend middelpunt. De verzameling middelpunten is spiraalvormig en wordt 
de evolute van het gewrichtsprofiel genoemd (Oonk 1988). 
In het contactpunt hebben de gekromde gewrichtsprofielen een gemeenschappelijke raaklijn en 
zodoende ook een gemeenschappelijke loodlijn. De loodlijn in het contactpunt raakt zowel aan de 
evolute van concaaf als aan de evolute van convex (Oonk 1988).

MRC, centrode
Een dergelijk gevormd spiraalvormig convex profiel kan onafhankelijk van de vormgeving van het 
concave profiel onmogelijk om een vaste as bewegen. 
De rotatiecentra van het gewricht moeten op de loodlijn in het contactpunt liggen. Wanneer alle 
mogelijke verzamelingen van rotatiecentra in een figuur worden geplaatst wordt duidelijk dat al deze 
lijnen niet een punt gemeenschappelijk hebben (Oonk 1988). 
Het is dan ook onmogelijk om één gewrichtsas aan te wijzen waaromheen alle bewegingen van een 
synoviaal gewricht plaatsvinden (Oonk 1988). 
Gewrichten bezitten discongruente profielen en derhalve geen vaste rotatie-as (Lagerberg 2007).
De gewrichtsassen veranderen continu van plaats. Wel kan een gebied worden aangegeven waarin 
rotatieassen in het algemeen liggen. De verzameling draaipunten wordt de centrode genoemd (Oonk 
1988). 
De gemiddelde ligging van het momentane rotatiecentrum (MRC) wordt bepaald met de 
middelloodlijnconstructie (Oonk 1988). 
Gezien de drie dimensionale vorm van de profielen veranderen de rotatieassen niet alleen van plaats 
maar ook van richting (Oonk 1988). 

Close packed position
In verband met de stabiliteit is maximale congruentie gewenst. Congruentie van de gewrichtsprofielen is 
alleen mogelijk in het gedeelte van de convexiteit met de grootste kromtestraal. Dit betekent dat 
gelijkvormigheid alleen in één eindstand van het gewricht mogelijk (Oonk 1988). 
Alleen in de eindstand waar de kromtestralen van convex en concaaf gelijk zijn, vallen de evoluten 
samen. De stand van het gewricht waarin de gelijkvormigheid van de profielen het grootst is wordt de 
close packed position (CPP) genoemd (Oonk 1988). 
Bij spiraalvormige gewrichtsprofielen is de CPP een stabiele eindstand in het gewricht. In de CPP is het 
contactoppervlak en de spanning in de gewrichtskapsel maximaal. Op deze wijze is een stabiele 
eindstand in het gewricht mogelijk zonder hoge mate van spieractiviteit (Oonk 1988). 
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Arthokinematika
De gewrichtsmechanica beschrijft bewegingen die de met elkaar articulerende botstukken ten opzichte 
van elkaar maken. 
De bewegingsdefinities in de arthrokinematika worden gekozen op basis van contactarealen op de 
gewrichtsprofielen (Oonk 1988). 

Rol
De ‘rol’ is een beweging van het convexe bot ten opzichte van een concaviteit met een homolaterale 
contactareaal verplaatsing zodanig dat op convex en concaaf gelijke afstanden worden afgelegd. 
Zuiver rollen is zodanig gedefinieerd dat in het momentane contactpunt de punten van de elkaar 
rakende oppervlakken heel even ten opzichte van elkaar niet bewegen en zodoende deel uitmaken van 
het momentane rotatiecentrum. De verzameling van contactpunten van de concaviteit is dus tevens de 
centrode.
Bij een zuivere rol verplaatst de ligging van het MRC continu van plaats omdat het contactpunt continu 
van plaats verandert (Oonk 1988). 
Aangezien het gewrichtsvlak van de convexiteit groter is dan van de concaviteit zou bij zuiver rollen niet 
het volledige contactoppervlak van de convexiteit benut worden. Bij zuiver rollen komt het 
gewrichtsoppervlak van de concaviteit eerder aan zijn einde. Bij verder rollen subluxeert het gewricht. 
Een zuivere rol treedt in het menselijk lichaam niet op (Oonk 1988).
Om het gehele kraakbeenoppervlak van de convexiteit te benutten wordt de rol met een andere 
beweging gecombineerd: de ‘schuif’ (Oonk 1988).
Het equivalent van de rol voor de concaviteit is de ‘schommel’ (Oonk 1988).

Schuif
De schuif is een beweging van een convex bot ten opzichte van een concaviteit zodanig dat één punt van 
convex in contact komt met verschillende punten van de concaviteit. Het rotatiecentrum van de zuivere 
schuifbeweging is de evolute van de concaviteit (Oonk 1988). 
Bij bewegingen van de gewrichten in het menselijk lichaam treedt de combinatie van rollen en schuiven 
met gelijke rotatiezin tegelijk op. De hoekstandsverandering van de rol en de schuif hebben dezelfde 
draaizin en ondersteunen elkaar ter vermeerdering van de hoekstand (Oonk 1988).
Het equivalent van de schuif voor de concaviteit is de ‘glij’ (Oonk 1988).

Tol
De tol beweging is een beweging van een botstuk ten opzichte van een ander botstuk zodanig dat een 
punt van convex steeds contact houdt met hetzelfde punt van concaaf. De rotatie-as van de tol staat 
loodrecht op het contactpunt. Voor convex en concaaf zijn de bewegingen identiek (Oonk 1988).

Slip
Bij een toename van de schuifbeweging kan het contactareaal ten gevolge van de schuif gelijk worden 
aan die van de rol. Deze beweging wordt slippen genoemd. Bij slippen komen verschillende punten van 
de convexiteit in contact met slechts één punt van de concaviteit.
Neemt de schuifbeweging alsmaar verder toe tot het contactareaal van de schuif het contactareaal van 
de rol overtreft, dan ontstaat heterolateraal contact. In deze situatie hebben rollen en schuiven nog 
steeds dezelfde draaizin (Oonk 1988)

Trekbelasting
Collagene vezels van gewrichtskapsels en ligamenten vertonen een golfvormige architectuur. Er is een 
tot op moleculair niveau aanwezig gekruist, spiraliserend en vertakt bouwprincipe (Oonk 1988). 
Wanneer er tijdens experimenten aan collageen bindweefsel wordt getrokken, zal het weefsel verlengen. 
De mate van verlenging en de daarvoor benodigde kracht worden tegen elkaar uitgezet in een grafische 
weergave, het trek-verlengingsdiagram. 
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De voet van de curve verloopt niet-lineair. De verlenging in dit gedeelte van de curve is elastisch. In dit 
voetgedeelte van de curve wordt het golfvormige patroon van de collagene vezels recht getrokken 
(Oonk 1988). 
Wanneer de belasting tot in het lineaire gedeelte wordt doorgezet, blijken al een aantal vezels te 
ruptureren. De belasting van collagene vezels komt gewoonlijk niet boven het niet-lineaire voet gedeelte. 
Onder fysiologische omstandigheden blijven de collagene vezels het golfvormige patroon vertonen 
(Oonk 1988).

Matrix
Het golfpatroon blijft behouden omdat de collagene vezels gestabiliseerd worden door de moleculen 
van de matrix van het bindweefsel. Deze matrix bestaat uit supermoleculaire aaneenschakelingen van 
PG’s, glycoproteinen (Oonk 1988). 
De precieze aard van de verbindingen tussen collageen en matrixmoleculen is niet bekend. Men 
vermoedt dat een electrovalente koppeling tussen de negatief geladen GAG’s en de positief geladen 
tropocollageenmoleculen bestaat (Oonk 1988).

Immobilisatie
Als gevolg van immobilisatie treedt een verlies van matrixbestanddelen op en neemt de treksterkte en 
stijfheid van het bindweefsel af (Oonk 1988).
Hierdoor gedraagt het bindweefsel zich ‘slapper’: bij eenzelfde belasting ondergaat het bindweefsel een 
grotere verlenging. Het trek-verlengingsdiagram verschuift daarbij naar rechts en naar beneden.
Het gewricht vertoont na een periode van immobilisatie een bewegingsbeperking en is stijver (Oonk 
1988). 
De onderlinge samenhang tussen het slapper wordende bindweefsel en de verstijving van het gewricht 
heeft zijn oorsprong in de veranderingen van de matrix met als gevolg een verlies aan sturende en 
stabiliserende invloed op de vervorming van het collagene netwerk. De sturing in het gewricht is 
veranderd en er is sprake van een ‘functiestoring’ van het gewricht (Oonk 1988).

Functiestoring
Een functiestoring kan gedefinieerd worden als een verandering in de relatie tussen de hoekstands-
verandering tussen twee botelementen en de hiermee gepaard gaande contactareaalverplaatsingen op 
de gewrichtsvlakken (Oonk 1988). 
In geval van een functiestoring van een gewricht is de verhouding tussen rol en schuif en de ligging van 
het momentane rotatiecentrum, MRC, gewijzigd (Oonk 1988).
Een slapper sturend bindweefselapparaat zal meer vervormd moeten worden om eenzelfde sturing in 
het gewricht te dicteren. In een functiegestoord gewricht zal de sturing dus later in de bewegingsfase 
plaatsvinden. De schuifbeweging komt zodoende later tot stand en levert een kleinere bijdrage aan de 
beweging dan de rol. De functiestoring wordt dus verklaard vanuit een relatief groter aandeel van de rol. 
 Bij een functiestoring zal door de toename van de rolbeweging de totale hoekstandsverandering zijn 
afgenomen. De beweging op de concaviteit komt nu immers eerder aan het einde van het contactareaal. 
Een verminderde bewegingsuitslag, een bewegingsbeperking, is het gevolg (Oonk 1988). 
De verplaatsing van het MRC is hierbij naar de gewrichtsspleet toe (Oonk 1988).
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Therapeutische consequenties
Indien de bewegingsmogelijkheden van een gewricht zijn beperkt dan dient rekening gehouden te 
worden met de samenhang tussen:
• de fysische eigenschappen van het collagene bindweefsel
• de ligging van de momentane rotatieas
• de contactareaal verhouding
• de hoekstandsverandering

Immobiliteit leidt tot het slapper worden van bindweefsel. De oorspronkelijke kwaliteiten van het weefsel 
moeten dan ook herwonnen worden door het functioneel te belasten (Oonk 1988). 
De prikkel tot kwaliteitsverbetering wordt door de therapeut opgedrongen middels passieve 
arthrokinematische mobilisaties van het gewricht met in acht name van de fysiologische contactarealen 
en bewegingspatronen van het desbetreffende gewricht (Oonk 1988). 
Het gewricht is niet alleen in de buurt van de eindstanden in zijn functies gestoord maar over het totale 
bewegingstraject. De passieve mobilisatietechnieken dienen met hoekstandsveranderingen te worden 
uitgevoerd (Oonk 1988).
De passieve mobilisatie geeft gedifferentieerde informatie aan het collagene bindweefsel, waardoor een 
ordening geschapen wordt tussen collageen en matrix moleculen. De negatief geladen zwavelgroepen 
van de GAG’s nemen actieve, geordende posities in ten opzichte van de positief geladen gebieden op het 
tropocollageen molecuul. 
De ordening van ladingen in het collagene bindweefsel heeft een stijver gedrag van dit bindweefsel tot 
gevolg, waardoor een herstel van de rol-schuif verhouding in het gewricht wordt bewerkstelligd (Oonk 
1988). 
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11.5  Krachtenrichting

Evenwicht
Een voorwaarde voor een evenwichtssituatie in het gewricht is dat alle momenten die op het gewricht 
werken elkaar opheffen en een reactiekracht opleveren zonder moment op het gewricht. Deze ‘zero joint 
reaction moment’ kan alleen door het momentane rotatie centrum van het gewricht verlopen (Li et al 
2006; Pierce & Li 2005; Lagerberg 2007).

Give-way, verglijden
In het synoviale gewricht wordt het directe contact tussen twee kraakbeen profielen door interstitiële 
drukverhoging van vocht gereduceerd en draagt zodoende bij aan een extreem lage wrijvingscoëfficiënt, 
COF (Coles et al 2010). 
De wrijvingscoëfficiënt in een synoviaal gewricht bedraagt circa 0,01 (Ateshian 2009; Carter et al 2007; 
Hills & Butler 1984; Krishnan et al 2004; Ateshian & Hung 2005). Ter vergelijking: de wrijvingscoëfficiënt 
van ijs op ijs bedraagt 0,1.
Deze lage wrijvingscoëfficiënt in het gewricht maakt dat een scheefstand van de reactiekracht van één 
enkele graad al zou leiden tot het verglijden van de profielen (Lagerberg 2007). 
Het gewricht is niet bestand tegen schuin op de profielen inwerkende reactiekrachten en kan het 
contactpunt bij afschuifkrachten die daarbij optreden niet handhaven (Lagerberg 2007).
Het gewricht verglijdt naar een nieuw contactpunt waarin de reactiekracht wel loodrecht aangrijpt.
Indien een gewricht niet in staat is om de reactiekracht steeds zorgvuldig loodrecht in het contactpunt 
van de gewrichtsprofielen te richten, dan is het gewricht een zeer onberekenbare verbinding geworden 
en verlopen contactpunten op basis van de heersende belastingsomstandigheden (Lagerberg 2007).

Co-contractie
Een gezond gewricht weet de reactiekracht steeds zorgvuldig loodrecht op het contactpunt te richten. 
Een co-contractie van agonisten en antagonisten kan het gewenste resultaat hebben indien bij een gelijk 
uitgeoefend moment door beide spiergroepen. Co-contracties vragen veel extra spierspanning en 
bieden niet in alle gevallen een oplossing, resulterend in een uiterst inefficiënte en onbetrouwbare 
methode (Lagerberg 2007).

Ligamentaire functie
Ligamenten leveren een bijdrage aan het richten van de reactiekracht in het gewricht maar leveren geen 
moment op het gewricht. Krachten in ligamenten hebben geen invloed op het momentenspel rond het 
gewricht aangezien ligamenten de rotatie-as van het gewricht snijden. De spanning in een ligament 
heeft daarmee wel invloed op het krachtenevenwicht, maar niet op het momentenevenwicht rond het 
gewricht (Lagerberg 2007).
De spankracht in een ligament kan oplopen zonder dat het gewricht daarbij hinder ondervindt bij het 
doorlopen van standsveranderingen (Lagerberg 2007).
De spankracht in ligamenten hoeft niet actief gedoseerd te worden. Bij een poging om de reactiekracht 
te richten met behulp van co-contracties is een zorgvuldige dosering van de contractiekracht van de 
betrokken spieren een absolute voorwaarde (Lagerberg 2007). 
De dosering van de krachten in een ligament verloopt echter geheel willekeurig en automatisch. Het 
ligament neemt geheel automatisch de spanning op die nodig is om de reactiekracht loodrecht op het 
profiel te houden (Lagerberg 2007).
Er is geen scheiding mogelijk tussen het actieve en passieve deel van het bewegingsapparaat. 
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Ligamenten zijn betrokken bij het richten van de reactiekracht. Bij een statische weerstandstest ontstaan 
er spanningen in het bandapparaat die variëren met de richting en de grootte van de uitwendig 
aangebrachte last. Deze spanningen in het bandapparaat geven in functiegestoorde situaties aanleiding 
tot pijnklachten (Lagerberg 2007). 
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11.6  Methode en impact factor

Zoekstrategie
De verzameling artikelen en delen van boeken waarnaar wordt gerefereerd in deze literatuurstudie is tot 
stand gekomen door:
1. een recente database zoektocht.
2.  een persoonlijke zoektocht.
3.  bijdragen van derden.
4.  referenties.
De persoonlijk zoektocht naar relevante informatie betreffende de functioneel-morfologische 
veranderingen die in peesmateriaal plaatsvinden als reactie op een functiestoring in het overspannen 
gewricht heeft in de loop van enkele jaren een persoonlijke collectie opgeleverd.
Gedurende de afgelopen jaren hebben diverse personen die op de hoogte zijn geweest van mijn 
zoektocht, mij met regelmaat op interessante literatuur geattendeerd. 
Als laatste is er ook gebruik gemaakt van referenties uit de gevonden literatuur. Meer dan eens bleken 
bepaalde publicaties naar een oorspronkelijk en origineel artikel te refereren.

Database zoektocht
De database zoektocht naar relevante literatuur wordt verricht in PubMed. 
In PubMed wordt middels gerichte searchstrings gezocht naar artikelen die betrekking hebben op de 
functioneel-morfologische veranderingen die in peesmateriaal plaatsvinden als reactie op een 
functiestoring in het overspannen gewricht. 

In augustus 2010 vindt de hiernavolgende zoektocht plaats.

In PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) worden de eerste Medical Subject Headings (MeSH-
termen) ingevoerd:

Zoektocht 1

1. "Tendons"[Mesh] OR "Tendon Injuries"[Mesh] AND "Tennis Elbow"[Mesh]
 202 artikelen.

Deze opbrengst betreft artikelen van zeer uiteenlopende aard, namelijk handelend over echografische 
beoordeling, therapieën van allerlei aard en combinaties daarvan, trainingsprogramma’s, semantische 
problematiek, chirurgie, bracing etc.
Om meer nauwgezet de probleemstelling in de zoektocht te vertegenwoordigen wordt de vrije zoekterm 
‘pols’ toegevoegd:

2. "Tendons"[Mesh] OR "Tendon Injuries"[Mesh] AND "Tennis Elbow"[Mesh] AND wrist
 24 artikelen.

Deze 24 artikelen worden aan de in- en exclusie criteria getoetst. 
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Zoektocht 2
Voor een nieuwe zoektocht naar ‘de functioneel-morfologische veranderingen die in peesmateriaal 
plaatsvinden als reactie op een functiestoring in het overspannen gewricht’ wordt gezocht met de vrije 
zoekterm ‘aanpassing’:

3. "Tendons"[Mesh] OR "Tendon Injuries"[Mesh] AND adaptation
 297 artikelen.

4. "Adaptation, Biological"[Mesh] OR "Adaptation, Physiological"[Mesh]) AND tendon
 256 artikelen.

5. "Adaptation, Biological"[Mesh] OR "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] OR 
 "Tendon Injuries"[Mesh] 
 11446 artikelen.

Het gebruik van MeSH-termen levert aldus een aanzienlijk grotere hoeveelheid artikelen op. Om hier een 
anatomische afbakening in aan te brengen wordt wederom gekozen voor de vrije zoekterm ‘pols’:

6.  "Adaptation, Biological"[Mesh] OR "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] OR 
 "Tendon Injuries"[Mesh] AND wrist
 614 artikelen.

7. "Adaptation, Biological"[Mesh] OR "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] OR 
 "Tendon Injuries"[Mesh] AND "Tennis Elbow"[Mesh]
 117 artikelen.

8. "Adaptation, Biological"[Mesh] OR "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] OR 
 "Tendon Injuries"[Mesh] AND "Tennis Elbow"[Mesh] AND wrist
 16 artikelen.

Deze 16 artikelen worden aan de in- en exclusie criteria getoetst. 

Zoektocht 3
Analoog aan zoekpoging 4, echter ditmaal met gebruikt van een MeSH-term wordt gezocht naar 
artikelen die handelen over peesmateriaal en aanpassing:

9. "Adaptation, Biological"[Mesh] OR "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh]
 161 artikelen.

Uit de onderstaande omschrijving van de gebruikte MeSH-termen blijkt dat alleen de MeSH-term 
“adaptation, physiological” beter van toepassing is dan in combinatie met de MeSH-term “adaptation, 
biological” omdat deze laatste tevens artikelen omtrent genetische eigenschappen includeert.

“Adaptation, Physiological”:
The non-genetic biological changes of an organism in response to challenges in its ENVIRONMENT.

“Adaptation, Biological”:
Changes in biological features that help an organism cope with its ENVIRONMENT. These changes include 
physiological (ADAPTATION, PHYSIOLOGICAL), phenotypic and genetic changes.

Zodoende wordt de eerstvolgende zoekpoging:
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10. "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh]
 155 artikelen.

Om een anatomische afbakening te bewerkstelligen worden aan deze searchstring nog een 
‘plaatsaanduiding’ toegevoegd:

11. "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] AND wrist
 2 artikelen.

12. "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] AND ("Wrist Joint"[Mesh] OR 
 "Wrist"[Mesh])
 1 artikel.

13. "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] AND "Tennis Elbow"[Mesh]
 0 artikelen.

14.  "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] AND epicondylitis
 0 artikelen.

15. "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] AND scaphoid
 0 artikelen.

Omdat de pogingen 11 tot en met 15 de opbrengst zo drastisch miniseren wordt besloten om op de 
artikelen van poging 10 een tijdsfilter toe te passen. Gekozen wordt voor een (arbitraire) periode van 15 
jaar. 

16.  "Adaptation, Physiological"[Mesh] AND "Tendons"[Mesh] AND ("1996/01/01"[PDAT] : 
 "2010/08/30"[PDAT])
 117 artikelen.

Deze 117 artikelen worden aan de in- en exclusie criteria getoetst. 

Het resultaat van de zoektocht in PubMed is de som van zoektocht 1, 2 en 3, respectievelijk 24,16 en 117 
artikelen, en betreft zodoende 157 artikelen die aan verdere selectie worden onderworpen. 

Inclusiecriteria
Inclusie en exclusie van artikelen geschiedt op basis van de volgende criteria: 

1. publicaties niet ouder dan 15 jaar (arbitrair).
2. bij voorkeur over mensen.
3.  consistentie met de bovengenoemde deelvraagstukken.
4.  publicaties in Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Volgens de bovengenoemde criteria wordt voldoende relevante, wetenschappelijke literatuur 
aangetroffen. 
Aangezien er veel originele, beschrijvende artikelen en systematische reviews uit tijdschriften zijn 
geïncludeerd en slechts enkele RCT’s, wordt de PEDro scorelijst niet gehanteerd. 
Studies op alle niveaus van bewijskracht komen in aanmerking voor deze literatuurstudie. In vrijwel alle 
gevallen wordt uitsluitend gerefereerd naar artikelen uit gerenommeerde, toonaangevende 
vaktijdschriften en naar artikelen waar vaak aan wordt gerefereerd en die daarom als vooraanstaand en 
gezaghebbend kunnen worden gekwalificeerd.
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Beoordeling 1
De eerste beoordeling van 228 artikelen vindt plaats op basis van de onderzoeksdoelstelling. 
Het betreft een literatuurstudie naar de ‘houdbaarheid’ van het inmiddels 20 jaar oude en nog altijd 
controversiële beginsel van ‘de tennispols’. In het concept van ‘de tennispols’ staan de de functioneel-
morfologische veranderingen die in peesmateriaal plaatsvinden als reactie op een functiestoring in het 
overspannen gewricht centraal. 
In deze verzameling van 228 artikelen vallen in deze eerste selectieronde artikelen af die handelen over 
(in willekeurige volgorde):
chirurgische procedures, geslachtsgerelateerde kenmerken, leeftijdsgerelateerde kenmerken, 
beroepsspecifieke kenmerken, stretching technieken, warming-up technieken, algemene 
trainingstechnieken, springtesten, centrale neuromusculaire dysfuncties, paralyse, vibratie technieken, 
experimenten of onderzoek met konijnen, muizen, hazen, geiten, apen, honden, paarden en vogels, 
genetica, thermotherapie, behandeling met injecties, behandeling met needling, behandeling met 
splinting, classificatie van pijnklachten, ergonomie en beeldvorming zoals echografie en M.R.I.
Vervolgens zijn artikelen geëxcludeerd, tenzij van buitengewone importantie, waarvan de 
publicatiedatum voor 1 januari 1996 ligt. Een artikel geschreven in het Italiaans is eveneens 
geëxcludeerd.

Het aantal artikelen dat na deze eerste beoordelingsronde is geëxcludeerd is 63. 
Het aantal artikelen dat na deze eerste beoordelingsronde is geïncludeerd is 165.

Beoordeling 2
Zodoende worden 165 artikelen geïncludeerd voor de finale screening. In deze tweede 
beoordelingsronde vallen artikelen uit de selectie wegens de inconsistentie met de deelvraagstukken, 
hetgeen zich pas duidelijk openbaart in de full-text versie van het artikel.

Het aantal artikelen dat na deze beoordelingsronde is geëxcludeerd is 15.
Het aantal artikelen dat na deze beoordelingsronde is geïncludeerd is 150.

Impact factor
De referenties toegepast in deze literatuurstudie zijn daar waar mogelijk ‘gescoord’ op citaties, impact 
factor van het tijdschrift en H-index van de auteur. Hiertoe is de databank geraadpleegd van het Institute 
for Scientific Information (ISI). 

Citatie-analyse 
De citatie-analyse is uitgevoerd met behulp van Web of Science, Thomson Reuters.
De publicaties waarvan de citatie niet is te achterhalen in de databank zijn gekwalificeerd als ‘onbekend’.

Journal Impact Factor
De Impact Factor van het tijdschrift van het jaar 2009 is bepaald met behulp van Essential Science 
Indicators, Web of Knowledge, Thomson Reuters.
De tijdschriften waarvan de impact factor ontbreekt in de databank zijn gekwalificeerd als ‘onbekend’.

H-index
De Hirsch of H-index van de (eerstgenoemde) auteur is bepaald met behulp van Web of Science, 
Thomson Reuters.
Indien H-index van de auteur is gekwalificeerd als onbekend, dan is de auteur niet bekend in de databank 
of er zijn meerdere auteurs met dezelfde naam actief in hetzelfde vakgebied
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De kolom ‘jaar’ betreft het jaar van publicatie. 
De kolom ‘opmerking’ vermeldt bij publicaties ouder dan of uit 1995, het jaartal wanneer voor het laatst is 
geciteerd naar desbetreffende publicatie. Tevens wordt in deze kolom, wanneer het geen publicatie in 
een tijdschrift betreft, het publicatie-type vermeld.

 : ondergemiddelde score, onbekende score of publicatie ouder dan of uit 1995.

NPRT  : niet peer-reviewed tijdschrift

citaties journal impact 
factor 2009

H-index jaar opm.

1 30 2,319 5 2001

2 116 2,065 25 1987 C:2010

3 59 onbekend 35 2000

4 5 1,995 3 2007

5 2 1,995 3 2009

6 332 13,660 87 1995 C:2011

7 1 3,732 onbekend 2009

8 13 2,657 16 2007

9 onbekend onbekend 28 2009

10 6 2,657 40 2009

11 13 2,065 40 2005

12 5 1,759 6 2006

13 14 1,995 onbekend 1999

14 16 2,134 34 2008

15 3 2,335 34 2009

16 168 2,134 34 1998

17 63 2,134 34 2006

18 7 1,373 onbekend 2005

19 44 2,547 5 2005

20 13 2,657 3 1994 C:2010

21 29 1,326 2 1989 C:2010

22 31 4,764 5 2007

23 6 onbekend 3 2004
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citaties journal impact 
factor 2009

H-index jaar opm.

24 9 1,934 4 2006

25 33 2,196 5 2002

26 125 2,655 12 2002

27 7 3,736 11 2008

28 7 2,657 onbekend 2007

29 108 3,558 33 2003

30 0 5,488 2 2010

31 15 2,363 12 2001

32 4 2,547 2 2009

33 11 3,732 5 2008

34 onbekend 2,319 1 1998

35 56 nvt 25 1999 meeting

36 2 1,995 10 2009

37 9 1,444 10 2005

38 3 onbekend 6 2005

39 14 1,759 onbekend 2006

40 2 2,657 1 2009

41 147 3,427 10 1971 C:2010

42 59 2,134 9 1991 C:2010

43 29 2,065 onbekend 1986 C:2010

44 5 onbekend 1 2003

45 5 0,612 5 2010

46 27 1,759 13 1997

47 0 1,326 3 2008

48 104 2,134 29 1993 C:2010

49 51 8,111 10 1984 C:2010

50 21 1,825 onbekend 2007

51 1 2,082 7 2002

52 18 2,250 1 2004

53 2 onbekend 2 2002
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citaties journal impact 
factor 2009

H-index jaar opm.

54 onbekend 0,184 onbekend 2006

55 30 2,196 13 2002

56 201 37,726 48 2004

57 25 onbekend 48 2005

58 11 2,335 48 2000

59 38 2,134 48 2006

60 1 1,674 1 2010

61 45 2,657 onbekend 1997

62 151 onbekend 5 1999

63 61 3,112 onbekend 2004

64 25 6,489 onbekend 1998

65 onbekend onbekend onbekend 2007 NPRT

66 2 onbekend onbekend 2006

67 108 4,764 26 1999

68 10 1,759 21 2001

69 66 2,657 21 1999

70 35 6,341 onbekend 2005

71 onbekend nvt 4 1977 boek

72 18 1,995 38 1998

73 24 2,722 38 1997

74 24 1,909 38 1997

75 1 2,657 onbekend 2006

76 2 4,582 onbekend 2010

77 112 onbekend onbekend 1981 C:2010

78 1 5,236 onbekend 2010

79 7 1,552 5 2008

80 61 2,657 29 2002

81 28 2,657 29 2000

82 1 onbekend 30 2010

83 30 4,764 30 2008
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citaties journal impact 
factor 2009

H-index jaar opm.

84 onbekend onbekend onbekend 2007

85 7 1,279 onbekend 2003

86 0 13,050 onbekend 2007

87 57 2,308 onbekend 1984 C:2010

88 3 2,134 16 2006

89 17 2,211 16 2005

90 13 8,111 16 2004

91 onbekend onbekend 3 1998

92 onbekend nvt 6 2003 proefschrift

93 28 1,759 6 2002

94 18 1,326 6 2002

95 9 1,721 onbekend 2002

96 onbekend nvt onbekend 2001 boek

97 6 1,555 28 2008

98 16 3,228 28 2007

99 34 2,657 6 2001

100 1 2,134 1 2007

101 onbekend nvt onbekend 1988 boek

102 87 1,626 11 2002

103 0 1,626 11 2001

104 85 3,863 onbekend 2006

105 6 2,657 1 2005

106 onbekend nvt onbekend 2008 dissertatie

107 1 1,059 1 2009

108 51 3,732 12 2005

109 0 4,764 29 1999

110 15 1,995 11 2000

111 onbekend onbekend onbekend 1988 NPRT

112 25 5,533 onbekend 2008

113 14 2,657 4 2005
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citaties journal impact 
factor 2009

H-index jaar opm.

114 0 2,319 0 2009

115 10 3,975 6 2006

116 21 2,548 6 2005

117 onbekend onbekend 5 2006

118 5 3,732 7 2009

119 onbekend nvt onbekend 2000 symposium

120 22 1,326 16 2007

121 26 3,612 onbekend 2003

122 onbekend 2,547 onbekend 2007

123 129 30,758 14 2002

124 27 3,707 22 1987 C:2010

125 onbekend onbekend 7 2007

126 1 1,759 17 1991 C:1999

127 5 1,759 17 1989 C:2009

128 11 2,082 0 2003

129 6 1,759 onbekend 2000

130 3 1,326 19 1997

131 9 3,112 19 2002

132 12 2,655 onbekend 1982 C:2007

133 1 onbekend 17 2010

134 19 2,657 17 2006

135 6 0,605 onbekend 1953 C:2000

136 31 0,612 onbekend 2004

137 38 2,184 11 2000

138 21 1,552 9 1993 C:2008

139 3 onbekend 17 2007

140 57 2,319 17 2001

141 66 2,657 onbekend 2006

142 7 1,326 3 1995 C:2008

143 5 1,326 22 2005
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citaties journal impact 
factor 2009

H-index jaar opm.

144 56 1,326 24 2000

145 91 4,089 onbekend 2003

146 43 2,657 onbekend 2006

147 167 3,427 onbekend 1987 C:2010

148 10 1,367 2 2000

149 36 3,888 onbekend 1999

150 37 onbekend onbekend 2005

citaties journal impact 
factor 2009

H-index jaar

gem. 33,65 3,299 15,7

min. 0 0,184 0 1953

max. 332 37,726 87 2010

n. 131 123 108 150

opm. ≤1995: 22
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Diagram ‘impact factor’ 2: citaties oplopend
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Diagram ‘impact factor’ 3: journal impact factor oplopend
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Diagram ‘impact factor’ 4: H-index oplopend
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Diagram ‘impact factor’ 5: jaar oplopend
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De functionele morfologie van ‘de tennispols’

Abstract
Over de etiologie en een causale behandeling van de epicondylitis lateralis is in de literatuur tot op 
heden geen consensus bereikt. Micro- en macroscopische laesies in de gemeenschappelijke origo van de 
pols- en vingerextensoren zouden aan de epicondylitis lateralis ten grondslag liggen. Deze laesies 
zouden vooral door overbelasting van deze spieren worden veroorzaakt, in het bijzonder van de m. 
extensor carpi radialis brevis. Er zijn minstens 40 verschillende behandelsoorten beschreven. Wat de 
beste behandeling is blijft echter ongewis. Binnen de Manuele Therapie Utrecht wordt een functioneel-
morfologisch paradigma toegepast. Vanuit deze functioneel-morfologische wetenschapsfilosofie is in 
1988 door Riezebos en Lagerberg gepubliceerd over ‘de tennispols’ (Riezebos & Lagerberg 1988). Binnen 
het concept van de carpale functiestoring als oorzaak van de epicondylitis lateralis kan een aantal 
vooralsnog ondoorgronde bevindingen worden begrepen die zich niet door overbelasting laten 
verklaren. 
Deze review beoogt een inmiddels meer dan 20 jaar bestaand functioneel-morfologisch model van de 
epicondylitis lateralis, genaamd ‘de tennispols’, te falsificeren.

(key-words: tenniselbow, tendinopathy, etiology, musculoskeletal manipulations, wrist)

Inleiding
De diagnose epicondylitis lateralis humeri (EL), ook wel tenniselleboog genoemd, wordt klinisch (Abbott 
et al 2001; Boisaubert et al 2004; Goguin & Rush 2003; Radpasand 2009) gesteld bij pijn op of rond de 
epicondyl (eventueel met uitstraling naar de dorsale zijde van de onderarm) die optreedt of toeneemt bij: 
weerstand tegen extensie van de pols of metacarpale III (Hong et al 2004; Struijs et al 2003) en palpatie 
van de laterale epicondyl (Assendelft et al 2009; Radpasand 2009; Trudel et al 2004). 
Grijpen is pijnlijk, zeker als er kracht wordt vereist. Alledaagse handelingen als het geven van een hand en 
het tillen van een kopje koffie worden al bemoeilijkt (Hong et al 2004; Vicenzino et al 2007; Coombes et al 
2009; Trudel et al 2004).
EL is de meest gediagnostiseerde klacht bij elleboogproblematiek (Hong et al 2004). De incidentie van EL 
bedraagt in de huisartsenpraktijk 5 tot 8 per 1.000 patiënten (per jaar) (Assendelft et al 2009). In 80% van 
de gevallen is er sprake van een chronisch klachtenbeeld (Radpasand 2009). Statistische data tonen aan 
dat EL geassocieerd kan worden met langdurig ziekteverzuim (Hong et al 2004; Bisset et al 2005).
EL blijkt een ‘gunstig’ natuurlijk beloop te hebben. Een gemiddelde herstelperiode van 6 maanden tot 2 
jaar wordt gemeld (Alizadehkhaiyat et al 2009; Boisaubert et al 2004; Struijs et al 2003; Smidt et al 2002; 
Coombes et al 2009).
De prognose is minder gunstig indien ten tijde van het eerste consult de klachten inmiddels langdurig 
bestaan, met ernstige pijn gepaard gaan, indien de EL de dominante arm betreft en bij recidiverende 
klachten (Assendelft et al 2009; Boisaubert et al 2004). 
De etiologie van EL is onbekend (Alfredson et al 2000; Alizadehkhaiyat et al 2009; Assendelft et al 2009; 
Bisset et al 2005; Hong et al 2004; Manchanda & Grover 2007; Slater et al 2003; Snijders et al 1987; 
Vicenzino et al 2001). 
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Micro- en macroscopische laesies in de gemeenschappelijke origo van de pols- en vingerextensoren 
zouden aan de EL ten grondslag liggen. Deze laesies zouden vooral door overbelasting (Magnusson et al 
2010; Benjamin et al 2006; Boisaubert et al 2004; Cutlip et al 2009; Goguin & Rush 2003; Manchanda & 
Grover 2007) van deze spieren worden veroorzaakt, in het bijzonder van de M. extensor carpi radialis 
brevis (ECRB) (Alfredson et al 2000; Alizadehkhaiyat et al 2009; Bauer & Murray 1999; Boisaubert et al 
2004; Lieber et al 1997b; Manchanda & Grover 2007; Puchner 2008; Slater et al 2003; Snijders et al 1987; 
Stasinopoulos & Johnson 2007; Stoeckart et al 1989; Trudel et al 2004; Vicenzino et al 2007). Het 
granulatie- en littekenweefsel dat zich vervolgens vormt, raakt bij herhaalde belasting opnieuw 
beschadigd waardoor het peesweefsel kan degenereren (Assendelft et al 2009).
Er is een relatie aangetoond tussen voor de patiënt herhaaldelijke (Goguin & Rush 2003; Manchanda & 
Grover 2007; Vicenzino et al 2007; Coombes et al 2009; Magnusson et al 2010), zware belasting van de 
polsextensoren en EL (Assendelft et al 2009).
Er zijn minstens 40 verschillende behandelsoorten beschreven (Bisset et al 2005; Hong et al 2004; 
Manchanda & Grover 2007; Stasinopoulos & Johnson 2007; Vicenzino et al 2007; Radpasand 2009). Wat de 
beste behandeling is blijft echter ongewis.
De eerste publicatie over EL dateert uit 1873 en is van Runge (Hong et al 2004; Goguin & Rush 2003). 
Sindsdien zijn er diverse patho-fysiologische hypothesen beschreven (Stoeckart et al 1989; Stoeckart et al 
1991; Snijders et al 1987; Hägg & Milerad 1997).
Binnen de Manuele Therapie Utrecht wordt in plaats van een patho-fysiologisch denkkader, een 
functioneel-morfologisch paradigma toegepast. Vanuit deze functioneel-morfologische 
wetenschapsfilosofie is in 1988 door Riezebos en Lagerberg gepubliceerd over ‘de tennispols’ (Riezebos & 
Lagerberg 1988). Het ontstaan van EL zou begrepen kunnen worden als de functioneel morfologische 
veranderingen die in de ECRB plaatsvinden indien er sprake is van een functiestoring (Oonk 1988) tussen 
het os scaphoideum en het os lunatum tijdens dorsaalflexie in de pols (Riezebos & Lagerberg 1988).
Het uitgangspunt voor de hierna volgende literatuurstudie is een onderzoek naar de ‘houdbaarheid’ van 
het inmiddels 20 jaar oude en nog altijd controversiële beginsel van ‘de tennispols’. 
Heeft dit functioneel morfologisch model van EL aan zeggingskracht ingeleverd of blijken na analyse van 
recente wetenschappelijke publicaties de hypothesen van toen niet aan inflatie onderhevig? 
Voor de manuele therapie is het van belang de mogelijkheden van een functioneel-morfologische 
benadering in plaats van een patho-fysiologische benadering als het gaat om inzicht in de 
ontstaanswijze van EL in het bijzonder, en de tendinitis in het algemeen, te onderzoeken. De 
funcarttionele-morfologie stelt de manueel therapeut namelijk in staat om in de causale 
functieproblematiek van de klacht in te grijpen. De manueel therapeut behandelt dan de primair 
gestoorde functie en niet de secundair ‘afwijkende’ vorm of ‘zieke’ structuur.

Deelvragen
1.  Wordt er in peesweefsel een ontstekingsinfiltraat aangetroffen? Ondergaat peesweefsel in het 
 geval van een epicondylitis morfologische veranderingen? 
2. Vinden deze veranderingen op geleide van een veranderde mechanische belasting van de 
 pees plaats?
3. Kan een veranderd bewegingsverloop in gewrichten leiden tot een veranderde mechanische 
 belasting van de pees?
4. Kan een veranderde ligging van bewegingsassen van gewrichten leiden tot een veranderd 
 bewegingsverloop in die gewrichten? 

Methode

Het onderzoek betreft een overzichtsrapportage van de beschikbare literatuur. De databasezoektocht 
wordt verricht in augustus 2010. 
In PubMed wordt middels gerichte searchstrings gezocht naar artikelen die betrekking hebben op de 
functioneel-morfologische veranderingen die in peesmateriaal plaatsvinden als reactie op een 
functiestoring in het overspannen gewricht. 
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De gebruikte MeSH-zoektermen zijn: ‘tendons’, ‘tendon injuries’, ‘tennis elbow’, ‘adaptation, physiological’ 
en de vrije zoekterm ‘wrist’. 

Inclusiecriteria
Inclusie en exclusie van artikelen geschiedt op basis van de volgende criteria: 
1. publicaties niet ouder dan 15 jaar (arbitrair).
2. bij voorkeur over mensen.
3.  consistentie met de bovengenoemde deelvraagstukken.
4.  publicaties in Engels, Frans, Duits en Nederlands.
Volgens de bovengenoemde criteria wordt relevante, wetenschappelijke literatuur aangetroffen. 
Aangezien er veel originele, beschrijvende artikelen en systematische reviews uit tijdschriften zijn 
geïncludeerd en slechts enkele RCT’s, wordt de PEDro scorelijst niet gehanteerd. 
Studies op alle niveaus van bewijskracht komen in aanmerking voor deze literatuurstudie. In vrijwel alle 
gevallen wordt uitsluitend gerefereerd naar artikelen uit toonaangevende vaktijdschriften en naar 
artikelen waar vaak aan wordt gerefereerd en die daarom als vooraanstaand kunnen worden 
gekwalificeerd. De geïncludeerde publicaties worden beoordeeld met een citatie-analyse, de journal 
impact factor en de H-index.  

Figuur 1.
Flowchart van de literatuurzoektocht.
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Beoordeling 1
De eerste beoordeling vindt plaats op basis van de onderzoeksdoelstelling. 

Beoordeling 2
In de tweede beoordelingsronde vallen artikelen uit de selectie wegens de inconsistentie met de 
deelvraagstukken, hetgeen zich pas duidelijk openbaart in de full-text versie van het artikel.

Resultaten
Het resultaat van de zoektocht is 157 artikelen die aan verdere selectie worden onderworpen. Daarnaast 
zijn referenties uit de gevonden literatuur gescreend en beoordeeld op inhoudelijke relevantie. Van de 
228 artikelen worden er na de eerste beoordelingsronde 63 geëxcludeerd. Zodoende worden 165 
artikelen geïncludeerd voor de finale screening. Het aantal artikelen dat na deze beoordelingsronde is 
geïncludeerd is 150.

De morfologie van de epicondylitis
Op weefselniveau wordt een ontsteking gekenmerkt door hyperemie, exsudatie, infiltratie en proliferatie 
(Cone 2001; Kushner 1998).
Histopathologisch onderzoek heeft aangetoond dat in chronisch overbelast peesmateriaal geen grote 
aantallen macrofagen, lymfocyten of neutrofielen worden aangetroffen (Kjaer 2004; Alfredson et al 2000; 
Benjamin et al 2006; Boisaubert et al 2004; Goguin & Rush 2003; Hong et al 2004; Kraushaar & Nirschl 
1999; Slater et al 2003; Riley 2008; Magnusson et al 2010; Milz et al 2004; Morree de 2001; Vicenzino et al 
2007). 
De histopathologische bevindingen bij tendinopathie worden gekenmerkt door rupturering en 
verdunning van collagene vezels, een toegenomen vascularisatie, granulatieweefsel en een toename van 
proteoglycanen (PG) in de extracellulaire matrix (Benjamin et al 2006; Riley 2008). 
De pathologische veranderingen worden beschreven als ‘degeneratief’ of als een ‘afunctioneel, 
onvolledig herstel’. De heterogene presentatie van de tendinopathie kan gezien worden als een 
continuüm van cellulaire en structurele veranderingen in de pees (Coombes et al 2009; Riley 2008). 
Het lijkt daarom beter om te spreken van een ‘tendinosis’, dat een degeneratief proces aanduidt 
(Alfredson et al 2000; Benjamin et al 2006; Boisaubert et al 2004; Goguin & Rush 2003; Hong et al 2004; 
Kraushaar & Nirschl 1999; Slater et al 2003; Riley 2008; Doschak & Zernicke 2005).
Tendinosis wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van een dichte populatie van fibroblasten, 
vasculaire hyperplasie en gedesorganiseerd collageen. Deze constellatie van bevindingen wordt 
‘angiofibroblastische hyperplasie’ genoemd. Deze angiofibroblastische tendinosis refereert naar de 
degeneratieve veranderingen die optreden wanneer een pees na herhaaldelijke microtraumata er niet 
voldoende in slaagt te genezen (Boisaubert et al 2004; Coombes et al 2009; Goguin & Rush 2003; 
Kraushaar & Nirschl 1999; Puchner 2008; Shetty & Randolph 2000; Kjaer 2004; Magnusson et al 2010).
Talrijke studies hebben de afwezigheid van ontstekingscellen bij de EL aangetoond. Daarentegen zijn er 
wel aanwijzingen gevonden voor de betrokkenheid van chemische pijnmediatoren, een toename van 
glutamaat, neovascularisatie en veranderingen in de morfologie van de pees. Men spreekt ook van 
‘epicondylalgie’ (Coombes et al 2009; Hong et al 2004; Vicenzino et al 2007).
Bij experimentele (over)belasting wordt een verhoogde PGE2-secretie aangetroffen hetgeen een 
betrokkenheid bij de transformatie van mechanische belasting in collageen type I synthese suggereert 
(Park et al 2006; Burke et al 2002; Flick et al 2006; Rennie 1999; Mackey et al 2008; Langberg et al 1999; 
Kjaer et al 2000; Kjaer et al 2005).
Bij tendinopathie neemt de turn-over toe. Moleculaire veranderingen tonen een verhoogde expressie 
van type III collageen, decorine, aggrecan en biglycan. Deze veranderingen duiden op herstelprocessen 
maar mogelijk ook op een adaptieve reactie op verandering in mechanische belasting (Riley 2008; 
Benjamin & Ralphs 1998; Martin et al 2003; Lui et al 2010; Magnusson et al 2010; Hoffmann & Gross 2007).
Decorine en biglycan zijn ‘small leucine-rich repeated proteoglycans’ (SLRP) die bijdragen aan de 
collageen fibril rangschikking, terwijl aggrecan een groot PG is dat een rol speelt in de adaptatie aan 
compressiekracht (Lui et al 2010; Riley 2008).
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De mechanica van de pees
De pees is opgebouwd uit een aantal hiërarchische niveaus waarin gegolfde collagene vezels type I, 
nauwkeurig in de trekrichting zijn gerangschikt (Screen et al 2006; Riley 2008; Yoon & Halper 2005; 
Benjamin et al 2008; Kjaer 2004; Ottani et al 2001; Magnusson et al 2010).
De pees bestaat uit levend weefsel dat reageert op mechanische belasting door de structuur, 
samenstelling en mechanische eigenschappen te wijzigen. Dit proces wordt mechanotransductie 
genoemd. 

Mechanische belasting door fysieke inspanning bevordert de synthese van collageen waardoor de 
hoeveelheid type I collageen (Andersson et al 2009; Wren et al 2000; Couppé et al 2008; Kjaer et al 2006; 
Benjamin et al 2008; Seynnes et al 2009; Kjaer 2004; Magnusson et al 2010) en de stijfheid van de pees 
toenemen (Couppé et al 2008; Arampatzis et al 2007; Seynnes et al 2009).
Onthouding van belasting beïnvloedt de pees zodanig dat het aantal fibroblasten toeneemt en de 
hoeveelheid longitudinaal gerangschikt collageen, de stijfheid van de pees en de treksterkte van de pees 
afnemen (Coombes et al 2009; Thomopoulos et al 2010; Andersson et al 2009; Arampatzis et al 2007; 
Buchanan & Marsh 2002; Wren et al 2000; Kjaer 2004; Wang 2006; Boer de et al 2007; Narici & Maganaris 
2007; Narici et al 2008; Reeves et al 2005).
Er bestaat een causale relatie tussen de functionele eisen en de diameter en de ruimtelijke organisatie 
van collagene fibrillen (Ottani et al 2001). Collagene crosslinks zijn noodzakelijk om collageen fibrillen te 
stabiliseren en zijn van belang voor de fysiologische functies van weefsels. Intermoleculaire, covalente 
crosslinking zorgt voor mechanische stabilisatie van collagene fibrillen en de ultieme 
trekkrachtopnemende eigenschappen van de pees (Screen et al 2006; Tsuzaki et al 1993; Chiquet et al 
2003; Michna 1984). 

Figuur 2.
De verschillende hiërarchische niveau’s van peesweefsel.
(Herdruk van Magnusson (Magnusson et al 2010) met toestemming van auteur en uitgever.)

De pees is opgebouwd uit collagene fascikels. 
De inzet toont twee aangerenzende collagene 
fascikels. Het golfpatroon (‘crimp’) van de 
fascikel is zichtbaar. 

De fascikel is opgebouwd uit collagene 
fibrillen, fibroblasten, proteoglycanen, 
glycoproteinen en glycosaminoglycanen. 

De collagene fibril heeft een ‘quarter-stagger-
arrangement’ van collagene moleculen. 
Crosslinking van de collagene fibrillen 
waarborgt de integriteit van de fibril.

De collageen molecuul is opgebouwd uit 
drie eiwitketens (α-ketens) die een ‘triple 
helix’ vormen.
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Elke decorinemolecuul heeft een glycosaminoglycanen-keten (GAG), die covalent gebonden is aan een 
‘core protein’, het kerneiwit, en loodrecht georiënteerd enige beweging toestaat. Interacties tussen 
aangrenzende GAG-ketens dragen bij aan de interfibrillaire verbindingen (Screen et al 2006) De 
hydrostatische druk van de interfibrillaire matrix van zeer hydrofiele PG neemt compressiekrachten op 
(Ottani et al 2001).
Peesweefsel reageert op trekbelasting met een karakteristiek non-lineair voetgedeelte, gevolgd door een 
lineair gebied dat uiteindelijk leidt tot totale scheuring van het materiaal. Gedurende de eerste belasting 
op trekkracht wordt het golfpatroon van de collagene vezels glad getrokken. Wanneer de vezels volledig 
gestrekt zijn worden ze bij toenemende trekbelasting uitgerekt in de trekrichting. Toenemende 
trekbelasting leidt tot overrekking van de individuele collagene componenten of tot onderlinge 
verschuiving van de collagene fibrillen en vezels (Screen et al 2006; Doschak & Zernicke 2005).

De mechanica van de enthese
Er bestaat een sterke correlatie tussen de vezeloriëntatie van collageen bindweefsel en de functionele 
eisen die aan het weefsel worden gesteld. Als de krachtoverdracht van het weefsel anisotropisch is, dan 
zijn de functionele eigenschappen van de resulterende structuur dit ook (Ottani et al 2001; Kjaer et al 
2006).
Het is slechts van nut om een pees te bouwen indien er zekerheid bestaat over de vaste en 
onveranderende richting waarin een functionele belasting zal aangrijpen omdat de ‘layout’ van de pees 
slechts in één richting de treksterkte van de pees bepaalt maar in elke andere richting tot zijn zwakte 
leidt (Ottani et al 2001).
Indien de trekkracht in een platte, aponeurotische pees, of om een hoek wordt overgedragen, zoals in 
een ‘wrap-around’ pees dan vindt de krachtoverdracht non-uniform plaats (Thomopoulos et al 2006) 
(Thomopoulos et al 2010; Maganaris & Paul 2000; Maganaris 2002; Benjamin et al 2008; Magnusson et al 
2008) hetgeen kan leiden tot intratendineuse ‘shear strain’ en onderling glijden van weefsellagen parallel 
aan de inwerkende krachten (Magnusson et al 2008; Kjaer et al 2006; Benjamin et al 2008; Burkholder 
2008).
De enthese is geadapteerd aan de effecten van non-uniforme krachtsoverdracht als gevolg van 
‘insertional angle change’. Er bestaat een correlatie tussen de hoeveelheid fibreus kraakbeen bij een 
enthese en de mate van ‘insertional angle change’ die optreedt bij bewegingen (Benjamin et al 2006). 
In het geval van ‘fibrocartilagineuse enthesen’ (FCE) heeft chondrogenese plaatsgevonden en zijn er 
zodoende vier zones van weefseltypen te herkennen: dicht, vezelig bindweefsel, vezelig kraakbeen, 
verkalkt vezelig kraakbeen en bot (Benjamin et al 2006; Thomopoulos et al 2010; Riley 2008; Benjamin & 
Ralphs 1998; Doschak & Zernicke 2005; Milz et al 2005; Kjaer et al 2006; Benjamin et al 2008). De pees-bot 
enthese is een functioneel gradueel verlopende structuur waarin de anatomische indeling op 
nanoscopisch niveau plaatsvindt (Thomopoulos et al 2010).

Figuur 3.
Bij benadering van bot (B) wordt de pees fibrocartilagineus. 
Een band van onverkalkt fibreuskraakbeen (UF) wordt 
gescheiden van een gebied van verkalkt fibreus kraakbeen 
(CF) door een grens (T). T is de ‘hard-soft’ grens van de 
enthese. De cellen (!) in het fibreuskraakbeen zijn 
longitudinaal aan de collagene vezels (C) gerangschikt.
schaallijn=100 µm.
(Herdruk van Benjamin (Benjamin & McGonagle 2009) met 
toestemming van auteur en uitgever.)
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Fibreus kraakbeen bevordert verspreiding van spanning op de overgang van hard en zacht weefsel, zodat 
de overgang bestand is tegen druk- en afschuifkrachten. Deze eigenschap wordt weerspiegeld in de 
moleculaire samenstelling, namelijk de aanwezigheid van specifieke hyaline kraakbeen moleculen, in het 
bijzonder gesulfateerde GAG’s, aggrecan, een PG, en type II collageen (Milz et al 2004; Thomopoulos et al 
2010; Milz et al 2005).
Pezen die onderhevig zijn aan compressiekrachten nemen kraakbeenachtige kenmerken aan (Kraushaar 
& Nirschl 1999; Thomopoulos et al 2010; Milz et al 2005; Yoon & Halper 2005; Ottani et al 2001; Benjamin 
et al 2006; Benjamin et al 2008).

Beschadiging van de enthese
De EL wordt beschouwd als een repeterend overbelastingsletsel als gevolg van geaccumuleerde 
microscopische beschadigingen in de pees (Kraushaar & Nirschl 1999).
De fibrocartilagineuse enthese verdraagt trek, druk en afschuifkrachten. Ter plekke van de enthese 
kunnen trekkrachten het viervoudige bedragen van de trekkrachten in de ‘midsubstance’ van de pees 
(Wang 2006). Wijzigingen in de verlengingsmechanismen van de pees kunnen leiden tot veranderingen 
in zeer locale mechanische spanning op de cellen hetgeen potentieel degeneratieve omstandigheden 
creëert (Screen et al 2006). 
Indien de insertie niet ‘getuned’ is op de ongelijke stijfheid van pees en bot zouden potentieel 
beschadigende spanningsconcentraties op de interface kunnen ontstaan (Thomopoulos et al 2010; 
Benjamin et al 2006).
Pathologische veranderingen worden aangetroffen op die plaatsen waar ‘strain’, verlenging, juist het 
minst optreedt (Benjamin et al 2006). Een klinisch herkenbare enthesopathie treedt voornamelijk in de 
dieper gelegen delen van een enthese op, waar diep gelegen delen van de enthese worden 
gecomprimeerd door de oppervlakkige delen en de aanwezigheid van fibreus kraakbeen gewoonlijk 
meer opvallend is (Benjamin et al 2006; Coombes et al 2009). De fibrocartilagineuze proliferatie 
onderstreept het belang van mechanische belasting voor het inzicht in de causale factoren van de EL 
(Milz et al 2004).

De mechanica van de epicondylitis
Bij electromyografisch onderzoek blijkt dat de ECRB bij dorsaalflexie en grijpen meer elektrische activiteit 
vertoont dan de m. extensor carpi radialis longus (ECRL) (Tournay & Paillard 1953; Riek et al 2000). 
De ECRB vertoont bij patiënten met een EL een verhoogde elektrische activiteit vergeleken met een 
gezonde controlegroep (Bauer & Murray 1999; Shetty & Randolph 2000; Smedt de et al 2007).
Een toename of afname van de activiteit van de polsextensoren en polsflexoren na elektrische stimulatie 
van het lig. scapholunatum interosseum (SLIL) wordt waargenomen afhankelijk van de positie van de 
pols. De verhoogde activiteit wordt constant aangetroffen in de antagonisten van de polsposities en 
heeft mogelijk een beschermende functie voor het gewricht (Hagert 2010). 
De integriteit van het SLIL speelt een significante rol voor het behoud van de normale peesexcursies van 
de ECRB en ECRL (Tang et al 1997). Scheuring van het SLIL leidt tot abnormale carpale bewegingen. 
Hierdoor functioneren de afzonderlijke pezen met gewijzigde rotatiecentra vergeleken met de 
ongestoorde pols. De excursie van een pees bij verschillende hoekstanden in het gewricht is afhankelijk 
van de afstand van de pees tot het rotatiecentrum, ofwel van de momentsarm van de pees (Tang et al 
1997). Veranderingen in peesexcursies en momentsarmen van de ECRB en ECRL zijn zodoende het 
directe gevolg van deze veranderde carpale kinematica (Tang et al 1997; Tang et al 2002).
Verondersteld wordt dat conditionele problematiek (Alizadehkhaiyat et al 2007), een matige 
propriocepsis (Coombes et al 2009) en schadelijke excentrische contracties (Blackwell & Cole 1994; Moore 
2002) het ontstaan van EL kunnen faciliteren.
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Gezien de ligging van de origo van de ECRB vrijwel exact op de bewegingsas van de elleboog zal 
gedurende beweging in de elleboog de effectieve origo van de ECRB heen en weer worden verplaatst 
door de bewegingsas van de elleboog (Lieber et al 1997b; London 1981). Deze ligging predisponeert de 
ECRB tot repeterende excentrische piekbelastingen en tot EL (Lieber et al 1997b).
De ECRB zorgt met de relatief korte vezels en grote momentarm voor een mechanisch koppel voor 
polsextensie (Lieber et al 1997a; Lieber & Fridén 1998). Het verschil in ontwerp resulteert in een ECRB die 
isometrisch sterker is en een ECRL die sterker is wanneer er in de pols angulair wordt bewogen (Lieber et 
al 1997a; Lieber & Fridén 1998).

De arthrokinematica van de epicondylitis
Veel polsproblematiek is gerelateerd aan gewijzigde polskinematica (Moojen et al 2002b; Neu et al 2001).
In vivo blijkt het os scaphoideum naar flexie en extensie meer te roteren dan het os lunatum, hetgeen 
intercarpale rotaties tussen de botstukken impliceert (Crisco JJ et al 1999; Kobayashi et al 1997; Sun et al 
2000; Milz et al 2006; Moojen et al 2002b; Moojen et al 2002a; Moojen 2003; Wolfe et al 2000).
Intra-articulaire kinematica wordt beschreven met behulp van arthrokinematische terminologie, zoals 
rollen, schuiven en spinnen (Biscević et al 2005; Baeyens et al 2006). Rollen en schuiven vinden in een 
gewricht tegelijkertijd plaats (Schomacher 2009). Bewegingsbeperkte gewrichten vertonen een 
verminderde schuif en een toename van de rolbeweging tussen de gewrichtsvlakken (Schomacher 2009).
Gewrichten bezitten discongruente profielen en derhalve geen vaste rotatie-as (Lagerberg 2007).
Het momentane rotatiecentrum (MRC) verplaatst zich zodoende gedurende de beweging in het gewricht 
(Schomacher 2009; Sears et al 2006; Gertzbein et al 1986). Het MRC, dient altijd op de loodlijn in het 
contactpunt van het gewricht te liggen. Deze relatie dient ten alle tijde van toepassing te zijn om het 
gewricht te kunnen bewegen. Elke verplaatsing van het MRC van de loodlijn af leidt tot compressie of het 
uiteen wijken van de gewrichtsprofielen. Zodoende wordt elke neiging van de rotatie-as om te 
verplaatsen vergezeld door een verplaatsing van het contactpunt in het gewricht (Montgomery et al 
1998).
Indien het MCR op het contactpunt ligt dan is er sprake van een puur ‘rollende’ beweging. Ligt het MCR 
ver van het contactpunt verwijderd dan vindt de beweging puur ‘schuivend’ plaats (Biscević et al 2005).
Veranderingen in de verhouding van rollen en schuiven leiden tot abnormale posities van de centrode 
van een gewricht (Frankel et al 1971). 
De richting waarin de momentarmen van ligamenten aangrijpen op de gewrichtsprofielen bepaalt in 
nauwkeurige mate de plaats van de centrode (Herzog & Read 1993; Leardini 2001; Leardini et al 1999; 
Montgomery et al 1998; Biscević et al 2005).
Het begrip ‘internal derangement’, functiestoring, wordt geduid als een mechanische verandering in het 
gewricht als gevolg van een anatomische verstoring (Frankel et al 1971; Dimitroulis 2005; Tasker & Waugh 
1982). Een internal derangement kan de bewegingsuitslag van het gewricht beperken. Dit kan niet altijd 
klinisch worden herkend en kan optreden in een gewricht dat normaal lijkt te bewegen (Tasker & Waugh 
1982).

Figuur 4.
links: 
De stippellijn in A en B geeft de 
rotatie-as van de elleboog aan.
rechts: 
De ulno-humerale (A) en radio-
humerale (B) MRC liggen dicht 
bijeen rondom het centrum van de 
bogen gevormd door de sulcus 
trochlearis en het capitellum humeri. 
De MRC voor de laatste 10° flexie en 
extensie vallen buiten de cluster. 
(Herdruk van London (London 1981) 
met toestemming van uitgever.)
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Een gewrichtsbeperking ontstaat wanneer de richting van de bewegingssnelheid op de 
gewrichtsvlakken de neiging heeft de twee gewrichtsvlakken te comprimeren. De beweging blokkeert 
en verdere flexie of extensie is niet meer mogelijk (Frankel et al 1971; Montgomery et al 1998).
Het SLIL is de voornaamste stabiliserende structuur tussen het os scaphoideum en het os lunatum (Kai et 
al 2006; Milz et al 2006; Tang et al 1997; Short et al 2007; Blevens et al 1989; Moojen et al 2002b). Het os 
scaphoideum speelt een belangrijke rol in het behoud van een normale ‘alignement’, uitrichting, van de 
carpale botstukken en een normale polskinematica (Kai et al 2006).
Ligamentair letsel van het SLIL is de meest voorkomende oorzaak van carpale instabiliteit en is een 
conditie die uiteindelijk leidt tot ernstige ‘impairment’, stoornis, van de radiocarpale gewrichtsfunctie 
(Milz et al 2006; Tang et al 2002; Blevens et al 1989).
Na sectie van het SLIL zijn normale articulaire contacten gewijzigd en neemt de bijdrage van het os 
scaphoideum toe en van het os lunatum af tijdens flexie en extensie in de pols (Kai et al 2006; Werner et 
al 2005; Blevens et al 1989; Henry 2008; Tang et al 2002).
Met doorsnijding van het SLIL wordt het scapholunaire bewegingspatroon variabel (Werner et al 2005).
Een kinematische verandering van het os scaphoideum na scheuring van het SLIL wijzigt de positie van 
omringende pezen en verandert hun rotatiecentrum hetgeen leidt tot een veranderde peesexcursie 
(Tang et al 1997). 
Ook door immobilisatie worden ligamenten meer compliant waardoor ligamentaire laxiteit ontstaat 
(Puchner 2008; Magnusson et al 2008; Doschak & Zernicke 2005; Woo et al 1987; Woo et al 2006; Akeson 
et al 1987; Yasuda & Hayashi 1999; Wren et al 2000; Trudel & Uhthoff 2000).
Spierfunctie ondergaat aldus functionele veranderingen als gevolg van een gewijzigde polskinematica 
(Tang et al 1997).

Discussie

Binnen het concept van de carpale functiestoring als oorzaak van EL kan een aantal vooralsnog 
onverklaarde bevindingen worden begrepen die zich niet door overbelasting laten verklaren (Benjamin 
et al 2006; Boisaubert et al 2004; Cutlip et al 2009; Magnusson et al 2008; Riezebos & Lagerberg 1988). 
Zo wordt geregeld melding gemaakt van de selectieve betrokkenheid van de ECRB bij de EL (Manchanda 
& Grover 2007; Puchner 2008; Slater et al 2003; Vicenzino et al 2007) en dat deze spier tevens een 
verhoogde elektrische activiteit vertoont vergeleken met een gezonde controlegroep (Bauer & Murray 
1999; Shetty & Randolph 2000).
In het model ‘de tennispols’ wordt een scapho-lunaire functiestoring verantwoordelijk verondersteld voor 
een nauwgezet omschreven sequentie van gebeurtenissen. 
Bij deze scapho-lunaire functiestoring dreigt tijdens dorsaalflexie de rolcomponent van het os 
scaphoideum te groot te worden (Crisco JJ et al 1999; Kai et al 2006; Wolfe et al 2000; Henry 2008), 
hetgeen tot een subluxatie met verhoogde kapselspanning in het complex leidt. Als compensatie wordt 
de ECRB geaktiveerd om de 3e straal (os metacarpale III, os capitatum, os lunatum) als ‘blok’ met het os 
scaphoideum te kantelen zodat de onderlinge ligamentaire spanning wordt gereduceerd (Riezebos & 
Lagerberg 1988).
In het model wordt op deze wijze verklaard waarom de ECRB een verhoogde activiteit vertoont 
vergeleken met een gezonde groep (Bauer & Murray 1999). 
In de arthrokinematica wordt er van uit gegaan dat de convexiteit bij afwezigheid van ligamentaire 
sturing de ‘natuurlijke’ neiging heeft om te rollen (Schomacher 2009). 
Ook in het model van de tennispols wordt verondersteld dat bij een functiestoring een afname van de 
gewrichtssturing leidt tot een vergrootte arthrokinematische rolcomponent omdat de sturing later in de 
bewegingsfase plaatsvindt en de schuifbeweging derhalve later tot stand komt. 
Gezien de lage wrijvingscoëfficiënt van gewrichtskraakbeen is het echter de vraag of het de 
rolcomponent zal zijn die op een stuurloos moment zal optreden. Bij afname van of gebrek aan 
ligamentaire sturing is de ligging van het MRC immers onbestemd en kan het zich theoretisch zodoende 
overal bevinden. Het MRC onttrekt zich, al is het maar voor heel kort, aan alle arthrokinematische wetten. 
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Het hoeft opeens niet meer op de loodlijn in het contactpunt van ‘convex’ en ‘concaaf’ te liggen. Het zou 
zelfs in de concaviteit kunnen liggen!
Kortom, het MRC is overgeleverd aan de grillen van de resultante van alle op het gewricht werkende 
momenten.
In het model leidt de verhoogde kapselspanning in het scapho-lunaire complex tot pijnklachten en een 
musculaire reactie van de ECRB. De ECRB zal worden geactiveerd om het os lunatum als blok met het os 
scaphoideum te roteren ten einde de ligamentaire spanning in het SLIL te reduceren. 
Hagert vindt na elektrische stimulatie van het SLIL een toename of afname van de activiteit van de 
polsextensoren en polsflexoren, afhankelijk van de stand van de pols. De verhoogde activiteit wordt 
constant aangetroffen in de antagonisten van de polsposities en heeft mogelijk een beschermende 
functie voor het gewricht (Hagert 2010). 
Bij dit onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen de ECRL en de ECRB. Het illustreert wel de 
neiging van het lichaam om zich te wapenen tegen de potentiële extra dreiging van eindstanden. In de 
middenstand van het gewricht heeft het gewricht het minst te ‘vrezen’ en zal de ligamentaire spanning in 
het algemeen het minste zijn. 
Een geschiktheid van de ECRB voor een nauwe betrokkenheid bij grijpen blijkt mogelijk ook uit de 
conclusies van London en Lieber (London 1981; Lieber et al 1997a).
London situeert de rotatieas van de elleboog door het centrum van de bogen gevormd door de sulcus 
trochlearis en het capitellum humeri. Zo valt de origo van de ECRB vrijwel exact op de bewegingsas van 
de elleboog (London 1981). Het mechanische effect van een spier over een gewricht wordt juist in grote 
mate bepaald door de afstand van de werklijn van de spier tot het rotatiecentrum van het gewricht. 
De momentsarm die de ECRB over de elleboog bezit is zodoende verwaarloosbaar. Dit impliceert dat de 
ECRB zijn functie tijdens grijpen vervult ongeacht de stand waarin de elleboog verkeert. 
Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Lieber. 
Volgens Lieber zorgt de ECRB met de relatief korte vezels en grote momentarm voor een mechanisch 
koppel voor polsextensie. De verhoudingsgewijs langere vezels en kleinere momentarm van de ECRL 
resulteert in een constant koppel met andere functionele eigenschappen omdat bij 
hoekstandsveranderingen de sarcomeerlengte minder verandert (Lieber et al 1997a). Dit verschil in 
ontwerp resulteert in een ECRB die isometrisch sterker is en een ECRL die sterker is wanneer er in de pols 
angulair wordt bewogen (Lieber et al 1997a; Lieber & Fridén 1998).
In een andere publicatie van Lieber stelt de auteur dat de effectieve origo van de ECRB heen en weer 
wordt verplaatst door de bewegingsas van de elleboog. Deze ligging van de origo exact op de rotatieas 
van de elleboog is zeer uitzonderlijk en zorgt mogelijk voor een predispositie voor extreme 
piekbelastingen (Lieber et al 1997b). 
Uit deze publicaties valt af te leiden dat de ECRB geschikt is voor de isometrische belasting zoals bij 
grijpen vaak het geval is. 
Indien overbelasting verantwoordelijk kan worden gesteld voor de EL, dan is het opmerkelijk dat bij rust 
de klachten niet voorspoedig genezen (Alizadehkhaiyat et al 2009; Assendelft et al 2009; Hong et al 2004; 
Manchanda & Grover 2007) en dat de klachten überhaupt worden aangetroffen bij patiënten die 
allerminst met zware inspanning in aanraking komen (Goguin & Rush 2003; Milz et al 2004).
Daar volgens het model de oorzaak van een functiestoring gevonden kan worden in het gedurende 
enige tijd niet bewegen in dat gewricht zal ‘alleen rust’ niet tot verbeteringen kunnen leiden. 
Immobiliteit als oorzaak van de functiestoring verklaart tevens waarom patiënten zonder fysiek zware 
inspanning getroffen kunnen worden (Goguin & Rush 2003; Milz et al 2004; Riezebos & Lagerberg 1988).
Een voor het bewegingsapparaat zeer schadelijke prikkel is ‘ongebruik’ of immobiliteit. Rust of 
immobiliteit leidt tot ‘slapper’ bindweefsel (Puchner 2008; Magnusson et al 2008; Doschak & Zernicke 
2005; Woo et al 1987; Woo et al 2006; Akeson et al 1987; Yasuda & Hayashi 1999; Wren et al 2000; Trudel & 
Uhthoff 2000) en aldus tot een verminderde sturing van het gewricht. De neiging van het 
functiegestoorde gewricht om te subluxeren leidt tot overmatige kapselspanning en 
bewegingsbeperking.
In het model is de ECRB vaker actief dan in de ongestoorde situatie (Riezebos & Lagerberg 1988). Dit is 
uiteraard met name het geval als de patiënt vaak moet knijpen (Snijders et al 1987). 
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In deze functiegestoorde situatie dient de ECRB bij geheel andere standen en bewegingscombinaties in 
de elleboog en pols te functioneren (Lieber et al 1997a). Slechts in specifieke posities kan de inwerkende 
kracht evenredig over de collagene vezels worden verdeeld. In andere dan ‘bekende’ posities ontstaan 
‘snijmomenten’ in de brede, platte origopees of ‘knikmomenten’ bij de aanhechting (Riezebos & 
Lagerberg 1988). 
Voor het bestaan van de in het model bedoelde spanningsconcentraties bestaat ruimschoots externe 
evidentie.
De richting (Magnusson et al 2008; Riezebos & Lagerberg 1988; Wang 2006) waarin de krachten in de 
aponeurotische origopees van de ECRB werken komen nu niet meer overeen met de oorspronkelijke 
richting waarin de collagene vezels in de pees georiënteerd zijn (Ottani et al 2001; Ottani et al 2002). 
De krachtoverdracht vindt ‘out-of-plane’ plaats (Thomopoulos et al 2006). Veranderingen in de 
intratendineuze ‘shear strain’ zijn het gevolg (Benjamin et al 2006; Burkholder 2008; London 1981; Milz et 
al 2004; Riezebos & Lagerberg 1988; Magnusson et al 2008).
In het model wordt tevens gesteld dat de smalle, ronde insertiepees aanzienlijk minder aanpassingen 
behoeft omdat de vezels een parallel verloop hebben en dit verloop behouden bij de verschillende 
hoekstanden in de gewrichten (Riezebos & Lagerberg 1988).
Verondersteld mag worden dat, gezien het adaptieve vermogen van bindweefsel, de pees ook aan een 
veranderde ‘insertional angle change’ zou kunnen adapteren (Milz et al 2005; Benjamin & Ralphs 1998). 
Immers, de hoeveelheid fibreus kraakbeen in een enthesis reflecteert de mate van angulaire verandering, 
hoekstandsverandering, in de enthese gedurende beweging (Newsham-West et al 2007; Benjamin & 
Ralphs 1998).
In het model wordt met verbazing gesteld dat ‘de ontsteking van de pees van de ECRB’ vaak als ‘oorzaak’ 
van de EL wordt aangewezen. De term ‘epicondylitis’ suggereert een ontstekingsmechanisme waarbij 
beschadiging door overbelasting van de polsextensoren verondersteld wordt een rol te spelen. Dit in 
tegenstelling tot het model waarin de vermeende ‘ontsteking’ wordt beschouwd als een fysiologisch 
ombouwproces en niet als pathologie (Riezebos & Lagerberg 1988).
In de literatuur bestaan voldoende aanwijzingen voor het in het model gestelde ombouwproces. 
Histopathologisch onderzoek heeft aangetoond dat bij tendinopathie geen grote aantallen macrofagen, 
lymfocyten of neutrofielen worden aangetroffen (Alfredson et al 2000; Benjamin et al 2006; Boisaubert et 
al 2004; Goguin & Rush 2003; Hong et al 2004; Kraushaar & Nirschl 1999; Slater et al 2003; Riley 2008; Milz 
et al 2004; Vicenzino et al 2007). 
De histopathologische bevindingen bij tendinopathie worden gekenmerkt door ‘angiofibroblastische 
hyperplasie’ (Boisaubert et al 2004; Coombes et al 2009; Goguin & Rush 2003; Kraushaar & Nirschl 1999; 
Puchner 2008; Shetty & Randolph 2000).
Er is veel bewijs voor de aanwezigheid van vezelig kraakbeen als een normale eigenschap van enthesen 
(Milz et al 2004; Benjamin & Ralphs 1998). Aggrecan speelt een rol bij de adaptatie aan drukbelasting (Lui 
et al 2010; Riley 2008; Doschak & Zernicke 2005; Milz et al 2005).
De moleculaire samenstelling van de verschillende vezelige bindweefseltypen houdt direct verband met 
de respectievelijke mechanische weefselfuncties (Milz et al 2005).
Het lijkt alsof er in de pees weefsel ontstaat dat zich van weefsel dat uitermate geschikt is voor het 
weerstaan van trekkracht uit één en dezelfde richting geleidelijk transformeert naar weefsel waarvan 
wordt verlangd dat het bestand is tegen trekkrachten uit allerlei verschillende richtingen en 
dientengevolge ook bestand moet zijn tegen de drukkrachten die door de vervorming van het weefsel 
ontstaan. 
Type I collageen bindweefsel, met op de micrometer uiterst nauwkeurig gerangschikte vezels wordt 
vervangen door type III collageen en door kraakbeen.
Het is niet aannemelijk dat ‘het lichaam’ mechanisch-specifiek weefsel vervangt zonder dat daar een 
nadrukkelijke mechanische noodzaak voor bestaat. De remodellering (Wang 2006), ofwel het 
ombouwproces dat vervolgens voor de vezel her- en reoriëntatie (Ottani et al 2001) noodzakelijk is, 
vereist immers een hoge metabolische activiteit. 
De vorming van kraakbeen in de pees zou dan ook gezien moeten worden als een normale, niet-zieke, 
ontwikkeling van weefsel als reactie op drukbelasting.
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Er is, behoudens de oorspronkelijke publicatie van Riezebos en Lagerberg uit 1988, nog nooit over het 
model ‘de tennispols’ gepubliceerd. In de literatuurzoektocht is derhalve gericht gezocht naar relevantie. 
Omdat het model uitgaat van een functionele aanpassing van de ECRB is er gebruik gemaakt van de 
MeSH term ‘adaptation’. Zodoende is in de selectieprocedure van de studie een mogelijke bias ontstaan.
Omdat niet alle publicaties van de zoektocht relevant zijn voor de verificatie danwel falsificatie van de 
theoretische onderbouwing van het model zijn een groot aantal ‘cross-references’ in de studie 
opgenomen. Het gros van de referenties betreft ‘descriptive studies’.
Bij gebrek aan een scoringsmethode voor descriptieve studies zijn de geïncludeerde publicaties 
beoordeeld met een citatie-analyse, de journal impact factor en de H-index.  
Des te hoger de score op één of meer van de drie waarderingen, des te gezaghebbend de referentie.
De literatuurzoektocht levert wel een op het model geïnspireerde randomized pilot study van Struijs en 
verwijzingen naar dit onderzoek op (Bisset et al 2005; Boisaubert et al 2004; Manchanda & Grover 2007; 
Puchner 2008; Stasinopoulos & Johnson 2007; Vicenzino et al 2007; Struijs et al 2003).
Saillant detail in dezen is dat Struijs het bestaan van literatuur over mobilisatie van de pols voor de 
behandeling van EL letterlijk ‘non-existent’ acht (Struijs et al 2003).
Struijs beweert deze ‘specifieke’ manoeuvre ontwikkeld te hebben op basis van een behandeling van de 
pols zoals beschreven door Lewit in 1977 (Lewit 1977). 
Lewit beschrijft in dit handboek een handgreep aan het os capitatum bij een beperkte dorsaalflexie en 
een handgreep aan het os trapezium en het os trapezoideum tijdens radiaalabductie van de pols. Bij deze 
laatste handgreep worden het os trapezium en het os trapezoideum met het radiale deel van het os 
scaphoideum naar palmair bewogen (Lewit 1977).
Het blijft echter volstrekt onduidelijk waarom bij een EL het os scaphoideum door Struijs tijdens 
dorsaalflexie naar ventraal gewenst wordt. Evenmin is het helder ten opzichte waarvan het os 
scaphoideum wordt bewogen. 
Het onderzoek toont een significant effect bij een kleine onderzoeksgroep (Struijs et al 2003).

Interpretatie en voorstel

Ligamenten dienen als sturende structuren van de gewrichtsprofielen en dicteren de artrokinematica in het 
gewricht.
 (Fuss 1991; Leardini 2001; Montgomery et al 1998; Biscević et al 2005).

Als gevolg van immobilisatie (matrixdepletie), schade (trauma) of ziekte kunnen de sturende eigenschappen 
van het collagene bindweefsel van het gewricht afnemen.
 (Puchner 2008; Magnusson et al 2008; Doschak & Zernicke 2005; Woo et al 1987; Woo et al 2006; Akeson 
et al 1987; Yasuda & Hayashi 1999; Wren et al 2000; Trudel & Uhthoff 2000; Hollman et al 2002; Kai et al 
2006; Milz et al 2006; Tang et al 1997; Short et al 2007; Blevens et al 1989; Werner et al 2005; Henry 2008).

Bij verminderde of afwezigheid van de sturende eigenschappen van het gewrichtskapsel ontstaat een internal 
derangement, of functiestoornis, van het gewricht waardoor een veranderde (scapho-lunaire) kinematica in de 
pols optreedt.
 (Frankel et al 1971; Montgomery et al 1998; Brownhill et al 2006).

Het bewegingsverloop in het gewricht wordt onregelmatig (erratic) en onvoorspelbaar.
 (Werner et al 2005; Gertzbein et al 1986; Frankel et al 1971; Weiler & Bogoch 1995; Scarvell et al 2005; 
Foumani et al 2009). 
Een voorwaarde voor een evenwichtssituatie in het gewricht is dat alle momenten die op het gewricht 
werken elkaar opheffen en een reactiekracht opleveren zonder moment op het gewricht. Deze ‘zero joint 
reaction moment’ kan alleen door het momentane rotatie centrum van het gewricht verlopen (Li et al 
2006; Pierce & Li 2005; Lagerberg 2007).
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De wrijvingscoëfficiënt in een synoviaal gewricht bedraagt circa 0,01 (Ateshian 2009; Carter et al 2007; 
Hills & Butler 1984; Krishnan et al 2004; Ateshian & Hung 2005). Ter vergelijking: de wrijvingscoëfficiënt 
van ijs op ijs bedraagt 0,1.
Deze lage wrijvingscoëfficiënt in het gewricht (Leardini et al 1999; Coles et al 2010) maakt dat 
krachtsoverdracht tussen de gewrichtspartners alleen zuiver loodrecht kan plaatsvinden. 
Een scheefstand van de reactiekracht van één enkele graad zou al leiden tot het verglijden van de 
profielen (Lagerberg 2007). 
Ligamenten zorgen voor het richten van de reactiekracht zonder een moment te leveren over het 
gewricht (Lagerberg 2007; Kleipool & Blankevoort 2010). 
Door ligamentair letsel of immobiliteit is de ligamentaire sturing afgenomen en de veronderstelde 
ligging van het MRC ongedefinieerd. 
Het gewricht is niet bestand tegen schuin op de profielen inwerkende reactiekrachten en kan het 
contactpunt bij afschuifkrachten die daarbij optreden niet handhaven (Lagerberg 2007).
Het gewricht verglijdt naar een nieuw contactpunt waarin de reactiekracht wel loodrecht aangrijpt.
Indien een gewricht niet in staat is om de reactiekracht steeds zorgvuldig loodrecht in het contactpunt 
van de gewrichtsprofielen te richten, dan is het gewricht een zeer onberekenbare verbinding geworden 
en verlopen contactpunten op basis van de heersende belastingsomstandigheden (Lagerberg 2007).

De pees met vaste spanningsrichtingen krijgt nu te maken met in richting en intensiteit wispelturige en 
onberekenbare spanningsconcentraties.
Er bestaat een sterke correlatie tussen de vezeloriëntatie van collageen bindweefsel en de functionele 
eisen die aan het weefsel worden gesteld (Ottani et al 2001; Thomopoulos et al 2010; Pierce & Li 2005).

De vezelrichting in de pees is niet berekend op alsmaar wisselende spanningsconcentraties en voldoet niet 
meer aan de gestelde eisen en ondergaat dientengevolge een ombouwproces.
 (Riley 2008; Wang 2006; Ottani et al 2001).

De structuur die tegen dergelijke wisselende spanningsconcentraties door wisselende afschuifkrachten en 
compressiekrachten, shearstress, bestand is, is kraakbeen. 
 (Lui et al 2010; Ker 2002; Benjamin et al 2006). 

Chondrogenese en osteogenese volgen als functioneel morfologische aanpassing in de pees en is als zodanig 
geen pathologische verandering.
 (Ottani et al 2001; Martin et al 2003; Screen et al 2005; Benjamin & Ralphs 1998; Milz et al 2005; Yoon & 
Halper 2005; Li et al 2010; Wong & Carter 2003).
Gecalcificeerd weefsel of nieuwvorming van bot draagt bij aan functioneel herstel van de enthese 
(Newsham-West et al 2007).
In het voorstadium van de tendinitis calcarea transformeert de pees met metaplasie van tenocyten in 
chondrocyten tot fibrocartilagineus weefsel (Hughes & Bolton-Maggs 2002; Lam et al 2006).
‘Bony spurs’, enthesophyten, zijn kenmerkend voor aanhechtingsplaatsen en zijn verwant aan 
osteophyten die zich periarticulair van synoviaalgewrichten ontwikkelen. 
Vanwege de trabeculaire organisatie worden ‘spurs’ in verband gebracht met compressiekrachten 
(Benjamin et al 2008; Benjamin & McGonagle 2009). 
Bij EL worden intratendineuse calcificaties en enthesofyten aangetroffen (Levin et al 2005).
Weefsels die gedurende hun ontwikkeling aan meer dan één belastingmodus onderhevig zijn, zoals 
fibrocartilagineus weefsel, zijn qua samenstelling gemêleerd (Wong & Carter 2003).
Daar waar de pees drukbelasting ondergaat is de pees geïnfiltreerd met extracellulaire matrix van 
kraakbeen. Hoge specialisatie heeft zijn keerzijde (Ottani et al 2001).
De ontwikkeling van de enthese, en van de fibrocartilagineuse enthese in het bijzonder, is illustratief voor 
het zelf-ontwerp van de enthese waarin de morfologie gedicteerd wordt door de invloed van 
mechanische belasting. In de enthese bepaalt de functie de vorm (Benjamin & McGonagle 2009).
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Élke mechanische stimulus initieert een adaptatie die bijdraagt aan een optimale krachtoverdracht en 
zodoende het weefsel beter bestand maakt tegen schade (Kjaer 2004).
De veranderingen die zich in de pees met EL voltrekken zijn zodoende allerminst als ‘degeneratief’ of 
‘afunctioneel‘ te betitelen. De pees is volop in ontwikkeling om in de heersende variabele mechanische 
omstandigheden weefsel te creëren dat bestand is tegen de ‘freaky’ spanning in de pees. 
Zelfs wanneer de krachten op en spanningen in peesweefsel tegenstrijdig zijn, en zodoende zeer 
conflicterende eisen aan het peesweefsel stellen, dan transformeert de pees zich tot de structuur waarin 
de ‘gemiddelde’ functie is geïntegreerd. Inherent aan deze adaptatie is het onvermogen van de pees om 
zich te specialiseren in een structuur die bestand is tegen exceptionele trekbelasting.
Zo heeft generalisatie eveneens zijn keerzijde.

De veranderingen die zich in de pees voltrekken laten zich beschrijven met de term ‘tendopoëse’. 
Het suffix -poiesis betekent ‘opbouw’ en ‘ontwikkeling’.

Conclusies

1. Bij EL wordt in peesweefsel geen ontstekingsinfiltraat aangetroffen.
 Peesweefsel ondergaat in geval van tendinopathie morfologische veranderingen ten einde een 
 ombouwproces te voltrekken.
2. Deze veranderingen kunnen plaatsvinden op geleide van veranderingen in mechanische 
 belasting.
3.  Deze veranderingen in mechanische belasting kunnen hun oorsprong hebben in een veranderd 
 bewegingsverloop in het te overspannen gewricht.
4.  Een veranderde ligging van het MRC leidt tot een veranderd bewegingsverloop in het gewricht.

De origopees van de ECRB ondergaat bij EL functioneel morfologische veranderingen ten einde een 
ombouwproces van de pees te voltrekken. Dit ombouwproces wordt mogelijk geïnitieerd door een 
scapho-lunaire functiestoring dat tot zeer wisselende en onvoorspelbare spanningen in de origopees van 
de ECRB leidt. 

Na analyse van recente wetenschappelijke onderzoeken en publicaties blijken de hypothesen van het 
functioneel morfologische model van EL, genaamd ‘de tennispols’, enigermate aan inflatie onderhevig. 
De studie heeft het model echter niet kunnen falsificeren, zodat het model, hoewel meer dan 20 jaar 
geleden geponeerd, niet aan relevantie heeft ingeboet.

Evidence based practice richt zich louter op effectiviteit (Altman & Bland 1995; McAlister et al 2007) en 
niet op de theoretische fundamenten van de behandeling. De roep om ‘mechanobiologisch’ onderzoek 
wordt steeds luider (Bisset et al 2005; Hong et al 2004; Kobayashi et al 1997; Puchner 2008; Shetty & 
Randolph 2000; Vicenzino et al 2007; Wang 2006; Thomopoulos et al 2010; Magnusson et al 2010).

Een retrospectieve cohortstudie naar epicondylitis klachten bij patiënten met scapho-lunaire instabiliteit 
of bij patiënten na een valtrauma zou meer helderheid kunnen verschaffen in de etiologie van EL. 

Volgens het model is het noodzakelijk om de scapho-lunaire mobiliteit te herstellen. 
De hiervoor vereiste arthrokinematische mobilisatietechieken doen recht aan de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek (Coyle & Robertson 1998) waaruit blijkt dat het type I collagene bindweefsel 
van bewegingsbeperkte gewrichten een toegenomen ‘compliance’ vertoont.
De resultaten uit deze review tonen de potentiële waarde van deze interventie voor de behandeling van 
EL; de mobilisatietechniek kan eenvoudig, tijds- en kostenbesparend worden toegepast (Manchanda & 
Grover 2007; Vicenzino et al 2007).
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Op basis van deze review kan de effectiviteit van de beschreven behandeling onmogelijk worden 
aangetoond. Het verdient derhalve aanbeveling om een randomized controlled trial uit te voeren met 
een onderzoekspopulatie van voldoende omvang (Boisaubert et al 2004; Struijs et al 2003) en een long-
term follow-up (Bisset et al 2005; Puchner 2008; Struijs et al 2003). 

De term die de lading dekt van het proces dat zich in de pees voltrekt, zoals beschreven in deze thesis, is 
‘tendopoëse’.
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Epicondylitis lateralis (humeri) klachten, ook wel tenniselleboog genoemd, worden in de praktijk van de 
manueel therapeut veelvuldig behandeld. Over de etiologie en een causale behandeling van de 
epicondylitis lateralis is in de literatuur tot op heden geen consensus bereikt. De etiologie van 
epicondylitis lateralis is onbekend. Micro- en macroscopische laesies in de gemeenschappelijke origo van 
de pols- en vingerextensoren zouden aan de epicondylitis lateralis ten grondslag liggen. Deze laesies 
zouden vooral door overbelasting van deze spieren worden veroorzaakt, in het bijzonder van de m. 
extensor carpi radialis brevis. Er zijn minstens 40 verschillende behandelsoorten beschreven. Wat de 
beste behandeling is blijft echter ongewis. Ondanks de veelvoud aan publicaties blijven de antwoorden 
op vele vragen verschuldigd en blijft de ware toedracht van de epicondylitis lateralis nog grotendeels 
onopgehelderd.

Binnen de Manuele Therapie Utrecht wordt een functioneel-morfologisch paradigma toegepast. Vanuit 
deze functioneel-morfologische wetenschapsfilosofie is in 1988 door Riezebos en Lagerberg 
gepubliceerd over ‘de tennispols’. Binnen het concept van de carpale functiestoring als oorzaak van de 
epicondylitis lateralis kan een aantal vooralsnog ondoorgronde bevindingen worden begrepen die zich 
niet door overbelasting laten verklaren. 
De literatuurstudie beoogt een inmiddels meer dan 20 jaar bestaand functioneel-morfologisch model 
van de epicondylitis lateralis, genaamd ‘de tennispols’, te falsificeren.

(key-words: tenniselbow, tendinopathy, etiology, musculoskeletal manipulations, wrist)
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