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Aanvragert Dr. J.G-.N. Snijder te Geldrop 

Röntgenixirichting- voor opnamen van een patiënt in staande 

houding. - -

De uitvinding heeft betrekking- op een inrichting voor het 

maken van RSntgenopnamêa van eexi patiënt in staande houding, 

omvattende een statief voorzien van een kassettehouder voor 

een Rö-fiimkassette. 

Een inrichting van deze soort is onder Meer bekend voor 

röntgenologisch "borstonderzoek en voor onderzoek van de 

wervelkolom. 

Voor onderzoek naar de lichaamshouding, waarop de uitvinding 

in het bijzonder betrekking heeft, is het van belang een 

duidelijk inzicht te verkrijgen in eventuele afwijkingen 

van de lichaamshouding in het algmeen en van de vervelko-

lom in het bijzonder. - Als zodanig zijn te noemen; een te 

sterke kromming van de wervelkolom in het sagittale vlak, 

hetzij van het borstgedeelte (kyphosis), hetzij van het 

lendegedeelte (lordosis) j een zijwaartse verkromming in het 

frontale vlak (Scoliosis)$ wervelafglijding (Spondylolis-

thesis)? beenlengteverschillen! afwijkende relaties tussen 

promontorium, femur en sacrum. ( 

'Uit deze afwijkingen voortvloeiende fysieke klachten mani-

festeren zich met name: in staande houding-, als' het spier-
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skeletstelsel onder belasting staat. Voor een optimale diag-

nose dient de patient derhalve in staande houding te worden 

onderzocht. 
* i 

Het is bekend om als hulpmiddel bij het onderzoek na de op-

name de vertikaal door het zwaartepunt van de patient weer 

te geven op de Röntgenfoto. Dit geschiedt nadat de ligging1 

daarvan is berekend aan de hand van de ligging van de 

zwaartepunten van de diverse lichaamsdelen. Deze werkwijze 

is echter zeer omslachtig» 

Met de inrichting volgens de uitvinding wordt" dit bezwaar 

ondervangen. Zij is gekenmerkt' door (l) een voetplaat vaar-., 

op de patiënt plaatsneemt, (2) tenminste drie. niet in een 

lijn liggende drukopnemers die de voetplaat ondersteunen, 

(3) een op zichzelf bekende rekeninrichting die met de druk-

opnemers is verbonden en tenminste een uitgangssignaal le-

vert, dat bepalend is voor de ligging van de vertikale pro-

jektie van het lichaamszwaartepunt in het vlak van de voet-

plaat t.o.v. een referentiepunt, (4) een aan 3iet statief 

aangebracht, in hoofdzaak horizontaal beweegbaar element, 

en (5) een met dit element gekoppeld, zich. tutesen de patiënt 

en de kassottehouder bevindend vertikaal draadvormig orgaan 

var1 materiaal dat /{<5~s traion ah s or bétert,' voor h&t imwrribn 

van een stand die overeenkomt met de door de rekeninrichting 

berekende ligging van de vertikale projektie van hét 
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liciiaaniszwaartepunt ten opzichte van een referentie-vlak. 

De inrichting volgens de uitvinding biedt het voordeel, dat 

langs eenvoudige weg- op de Rö~foto' s de vertikaal door liet 

1i chaamszwaartepunt kan worden afgebeeld. Zowel afwijkingen 

van de wervelkolom in het sagittale, als in een loodrecht 

daarop staand frontaal vlak, kunnen aan de zwaartekrachts-

lijn worden gerelateerd door Röntgenfoto's van de patiënt 

in twee onderling loodrechte standen te maken. 

Hoewel hei in beginsel mogelijk is het stralenabsorberende 

draadvormige orgaan met de hand te positioneren, verdient 

toch een uitvoering van de inrichting volgens de uitvinding 

de voorkeur, die is gekenmerkt door een niet de rekeninrich-

ting gekoppelde aandrijfinrichting voor de vexplaatsing van 

het horizontaal beweegbare element, onder bestuur van het 

uitgangssignaal van de rekeninrichting» 

Een verdere -uitvoering van de inrichting volgens de uitvin-

ding heeft als kenmerk, dat de voetplaat is voorzien van 

een voetaanslag voor reproduceerbare plaatsing van de 

voeten van de patient. 

Het verdient voorts de voorkeur, dat de voeta.auslag los-v-, 

neembaar is en twee vaste, onderling loodrechte standen ten 

opzichte van de voetplaat kan innemen. 

Een verdere voorkeursuitvoering van. de inrichting volgens 

de uitvinding heeft als kenmerk, dat de rekeninrichting 



wordt gevormd door een elektrisch, analoge relcexiinx'ich.ting 

en de aandrijfinrichting een elektrische servomotor omvat. 

Een zeer geschikte uitvoering heeft als kenmerk,•dat een 

servoversterker en een spanningsdelex" sijn aangebracht, van 

welke laatste de loper is gekoppeld met hst horizontaal 

. V«.»w<><»jcl'rtVO <s Tc-mpni » «Is» $ vló u L tĝ iigni» 'V'sü vto W.èftjLi ijlVt-jLwgj 

en de spanningsdeler in oppositie zijn geschakeld op de in-

gang van de servoversterker, en dat de uitgang van de servo-

versterker is aangesloten op de servomotor. 

Voor de aandrijving van het draadvormig orgaan sijn ver-

schillende oplossingen denkbaar, zoals een tandwiel/tand-

heugel- of een kettingaandrijving,, Het meest geschikt is 

echter een inrichting met als kenmerk, dat d~e aandrijf in-

richting'een door de servomotor aangedreven snaêcrtrommel, 

1 tenminste twee omleidwielen en een om de snaartrommel en de 

omleidwielen gelegde transportsnaar omvat, welke laatste 

met het horizontaal beweegbare element is verbonden» 

Het verdient voorts aanbeveling, dat het horizontaal be-

weegbaar element wordt gevormd door tenminste een over een 

geleideas lopende kogelbus. Deze heeft een eenvoudige kon-

struktie, bezit een minimaal aantal onderdelen, en biedt 

voorts het voordeel van rollende wrijving. u 

Bij voorkeur is het draadvormig orgaaxi in een be scherming s-

strip gevat, welke aan het horizontaal beweegbaar element 

is bevestigd. 



Het onderuiteinde van de bescheiTningsstrip is vr ijhangend. 

Het verdient voorts, aanbeveling, dat de kassettehouder ver-

tikaal instelbaar is. 

De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand van de in 

de tekeningen weergegeven uitvoeringsvoorbeelden. 

Fig. 1 toont schematisch een inrichting volgens de uitvin-

ding. 

Fig. 2 geeft een detail Van de inrichting volgens Pig. 1. 

I?ig. 3 en 4 tonen een bij de inrichting volgens Fig. 1 toe-

gepast© aandrijfinriohting, en 

Fig. 5 een elektrische schakeling ten "behoeve van de aan-

drijf inrichting volgens de Fig. 3 en k. 

De in Fig. 1 getoonde inrichting bezit een plateau 1 waar-

op een statief 2 is aangebracht, waarlangs zich in verti-

kale richting een kassettehouder 3 kan bewegen. 

De bovenplaat 4 van het plateau bezit een uitsparing, 

waarin een voetplaat 5 is euangébx'a.ch.t. De voetplaat 5 rust 

op drie in Fig. 1 niet weergegeven drukopnemers, welke de 

ter plaatse optredende belasting omzetten in een elektrisch 

signaal. 

Op de voetplaat 5 bevindt zich een losneembare voetaanslag' 

6, welke met "behulp van pennen die in I-corresponderende 

gaten in de voetplaat vallen» in een bepaalde stand kan 

worden gefixeerd. De voetaanslag zorgt ervoor, dat patiënten 
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op een reproduceerbare wijze plaatsnemen op de voetplaat 5> 

daarbij met hun hielen rustend tegen een hielaanslag 7 en 

met de binnenzijde van hun voeten tegen de zijjcanten 8, 9 

van de voetaanslag. Zij staan daarbij met hun rug naar het 

statief 2 met de kassettehouder 3 gekeerd» 

Teneinde het plateau 1 met statief 2 te kunnen verplaatsen 

zijn onder het plateau twee, in Pig. 1 niet zichtbare, 

wielen aangebracht? deze kunnen m.b.v. de hefbomen 10, 11 

in een zodanige stand worden gezwenkts dat ze kontskt 

maken met de vloer van de onderzoekruimte. 

Het statief 2 is samengesteld uit twee aan het plateau be-

vestigde, vertikale steunbuizen 12 en 13» twee afstands-

houders 14, 15 en een steunkoker 16, waarvan het onderste 

uiteinde aan het plateau 1 en het bovenste uit einde aan de 

afstandhouder 15 is bevestigd. 

Ter geleiding van de kassettehouder 3 bij zijn vertikale 

beweging is deze aan de achterzijde voorzien van geleide-, 

bussen, welke om de steunbuizen 12, 13 grijpen. 

Op de bovenste af standhouder 15 zijn twee kabel schijven 17? 

18 gemonteerd waarover een kabel 19 loopt» Het ene uiteinde 

van kabel 19 is via een oogje 20 aan de kassettehouder 3 

bevestigd, terwijl het andere uiteinde een kontragewicht 

draagt, dat in de steunbuis 13 op en neer lean bewegen. Op 

de as van de kabelschijf 17 bevindt zich een aandrijfmotor 

welke voor de vertikale instelling van de kassettehouder 

zorgt. 



De in Fig. 1 weergegeven inrichting werkt samen met een niet-

getekende JRo-buis, die los van de inrichting kan staan, maar 

daarmee desgewenst ook een geheel kan vormen. 

lit Fig. 2 is schematisch, de voetplaat met de voetaanslag 

in "bovenaanzicht weergegeven. Op de voetplaat staat een 

patiënt 2T, waarvan de voeten met 22 en 23 zijn aangeduid, 

De op de onder de voetplaat aangebracht e drukopnemers wer-

kende krachten , F^ en F^, grijpen aan op de punten 24, 

25 en' 26. De vertikale projektie van het zwaartepunt van 

de patiënt op de voetplaat, is met 27 aangegeven. 

De plaats van bet punt 27, uitgedrukt in de koordinaten 

t.o.v. het assenkruis X, T kan met behulp van de even-

wichtsvergelijkingen voor krachten en momenten worden be-

paald» Het assenkruis X, Y ligt in het vlak van de voet-

plaat 5. De -as X geeft de ligging van het sagittale midden-

vlak' van de patiënt 21 aan, de as Y die van een loodrecht 

daarop staand frontaal vlak. 

De plaatsbepaling van het ptrnt 27 geschiedt m.b.r- een 

elektrisch, analoge rekeninrichting1 28, welke haar ingangs-

signalen via de aansluitingen 29, 30 en 31 ontvangt van de 

drukopnemers onder de voetplaat. De rekeniiirichting zet 

deze signalen om in de met X, Y en G weergegeven uitgangs-

signalen, welke respectievelijk de plaats van het punt 27 



en het totale gewicht G = F^ + P^ + F^ van. de patiënt 

weergeven. 

De in Fig. 2 weergegeven inrichting is op zichzelf reeds 

bekend voor posttir©grafisch onderzoek (zie C.J. Snijders & 

M. Verduin, Agressologie 1973? 1^» PP» 15-20)r zodat daarop 

niet nader behoeft te worden ingegaan. 

De rol die de rekeninrichting 28 vervult bij de inrichting 

volgens de uitvinding zal aan de hand van de Pig. 3? 4 en 5 

nader worden toegelicht. Fig. 3 toont een aandrijfinrich-

ting die in Pig. 1 aan de achterzijde van de kassettehouder 

3 is gemonteerd. Een zijaanzicht van de aandrijfinrichting 

is in Fig. 4 weergegeven. De aandrijfinrichting zorgt voor 

de horizontale verplaatsing van een loden draad 32, die in 

een beschermingsstrip 33 van perspex is ingelegd. De strip 

33 met de loden draad 32 is opgehangen aan een kogelbus 

34, welke over een geleideas 35 kan bewegen. 

Met de kogelfcms 34 zijn twee uiteinden van een transport» 

snaar 36 verbonden. De verbinding aan een van beide uit-

einden geschiedt m.b.v. een snaarspanner 37<• De snaar 36 

verloopt via omleidwielen naar een snaartrommel 40, welke 

door een servomotor 4l kan worden aangedreven. 

Zoals zichtbaar is in Pig. is met de kogelbus eeïl 

sleepkontakt 42 verbonden, dat over een staafpotentiometer 

43 kan glijden. Aan de achterzijde van de in Pig. 1 weer-

gegeven kassettehouder zijn tevens twee TJ~steunen 44, 45 

g-ornoritoord, vaart us son ©en jt8ntg'>nf±.1-MkAjg£6tt«r 'f6 rnn'** 

den geschoven (zie Pig. 4). 
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De -wijze waarop óe •beweging- var. de bescherming-s strip 33 

met het daarin ingevatte lood 32 wordt bestuurdf is sche-

matisch in Fig. 5 aangegeven. De van de drie drukopnemers 

afkomstige signalen worden naar de rekeninrichting 28 

gevoerd, welke daaruit een signaal afleidt, dat de afwijking 

in Y-richting (zie Fig. 2) van liet massazwaartepunt weer-

geeft. Dit signaal wordt via de aansluiting k" naar de 

servoversterker 48 geleid. Aan de servoversterker 48 wordt 

eveneens het signaal toegevoerd van de staafpotentiometer 

42/43, waarvan het sleepkontakt 42 op de met de streeplijn 

49 schematisch aangegeven wijze mechanisch is gekoppeld 

met de servomotor 41. 

Er vindt zolang een verstelling van het sleepkontakt 42 

door dé servometer 41 plaats, totdat de servoversterker 48 

geen verschil méér konstateert tussen de aan ssijn ingang 

toegevoerde spanningen van de rekeninrichting 28 en de 

staafpotentiometer 43 • De loden draad 32 staat dan in een 

s'tand, welke overeenkomt met de plaats waar de vertikaal 

door het zwaartepunt* de voetplaat snijdt. Bevindt zich 

dit snijpunt 27 op de X-as, en derhalve bij de situatie 

volgens Fig. 2 in het sagittale middenvlak} dan staat de 

loden draad 32 in de middenstand? naarmate het snijpunt 27 

verder van de X-as af is gelegen, is ook de loden draad 

verder van de middenstand verwijderd.' Bij de in Fig. 2 

weergegeven stand van de patiënt is het referentievlak ten 

opzicht waarvan de ligging van het li chaams zwaartepunt 
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wordt bepaald, het sagittale middenvlak. 

Teneinde een opname van de patiënt te maken in een stand 

die loodrecht staat op de met Fig. 1 overeenkomende stand, 

wordt de voetaanslag 6 m.b.v. de handgreep 51 ovei" 90° 

verdraaid. Nadat dan de patient weer heeft plaatsgenomen 

op de voetplaat, wordt hij bij gelijkblijvende positie 

van de Rë-buis doorgelicht. Er wordt dan dus een laterale 

opname van de patiënt gemaakt. De as Y is nu evenwijdig 

met het sagittale middenvlak, terwijl as X evenwijdig aan 

een loodrecht daarop staand frontaal vlak verloopt. 

Bij deze stand van de patiënt geeft het signaal aan de 

'Y-uitgang 4-7 van de rekeninrichting 38 de ligging van 'het 

zwaartepunt weer ten opzichte van een referentievlak, dat 

wordt gevormd dooi" een frontaal vlak. 
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, Inrichting voor het maken van Ronvgenopnamen van een 

patiënt in staande houding, omvattende een statief voor-

zien van een kassettehouder voor een Rë-filmkassette, 

gekenmerkt door (l) een voetplaat waarop de patiënt 

plaatsneemt, (2) tenminste drie niet in een lijn liggende 

drukopnemers die de voetplaat onder steunen, (3) een op 

zichzelf bekende rekeninrichting die met de drukopnemers 

is verbonden en tenminste een uitgangssignaal levert, 

dat bepalend is voor de ligging van de vertikale prajek-

tie van het lichaaïnsswaarteptoat in het vlak Van de voet-

plaat t.o.v. een referentiepunt, (4) vaneen aan het statief 

aangebracht, in hoofdzaak horizontaal beweegbaar 

element, en (5) een met dit element gekoppeld, zich -tas-

sen de patiënt en de kassettehouder bevindend vertikaal 

draadvormig orgaan van materiaal dat Rö-stralen absor-

beert, voor het innemen van een stand die overeenkomt 

met de door de rekeninrichting berekende ligging van de 

vertikale projektie van het lichaamszwaartepunt ten op-

zichte van een referentievlak. 

Inrichting volgens konklusie 1 , voorts gekenmerkt door 

een met de rekeninrichting gekoppelde aan drij finrichting 

voor de verplaatsing van het horizontaal beweegbare 

element onder bestuur van het uitgangssignaal van de 

rekeninrichting. 
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Inrichting1 volgens konklusie 1 of 2, m e t l i e t 

k e n m e r k, dat de voetplaat is voorzien van ©en 

voetaanslag voor reproduceerbare plaatsing van de 

voeten van de patiënt. 

Inrichting volgens konklusie 3? m e t h e t k e n -

m e r k , dat de voetaanslag losneembaar is en twee vaste 

onderling loodrechte standen t.o.v, de voetplaat lean 

innemen. 

Inrichting volgens konklusies 1 t/m ra e t h e t 

k e n m e r k , dat de rekeninrichting wordt gevormd 

door een elektrisch analoge rekeninrichting en de aan-

drijf inrichting een elektrische servomotor omvat. 

Inrichting volgens konklusie 5? m e t h e t k e n » 

m e r k, dat een servoversterker en een spanningsdeler 

zijn aangebracht, van welke laatste de loper is gekop-

peld met het horizontaal beweegbare element, dat de 

uitgangen van de rekeninrichting en de sp aiming sd el er 

in oppositie zijn geschakeld op de ingang van de servo-

versterker, en dat de uitgang van de servoversterker 

is aangesloten op de servomotor. 



7. Inrichting- volgens konklusie 5 of 6» m e t h e t 

k e n m e r k , dat de aandrijf inricht ing een door de 

servomotor aangedreven snaartrommel, tenminste tveo om-

leidwielen en een om de snaartrornme 1 oxi do omloidwiolon 

gelegde transportsnaar omvat, welke laatste met liet ho-

rizontaal beweegbare element is verbonden. 

8. Inrichting volgens een van de voorgaande konklusies, 

m e t h e t k e n m e r k , dat het horizontaal be-

weegbaar element wordt gevormd door tenminste een over 

een geleideas lopende kogelbus. 

9. Inrichting volgens een van de voorgaande konklusies, 

m e t h e t k e n m e r k , dat het draadvormig orgaan 

in een beschermingsstrip is gevat, welke aan het hori-

zontaal beweegbaar element is bevestigd. 
- * 

10. Inrichting volgens konklusie 9? m e t h e t k e n -

m e r k, dat de beschermingsstrip met het onderuiteinde 

vrij hangt. 

11. Inrichting volgens een van de voorgaande konklusies, 

m e t h e t k e n m e r k , dat de kassettehouder ver-

tikaal instelbaar is, . ' 
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•O 

-f'J r * 

Dr. J.G.N.Snijder 
te Geldroo 

74 1 59 1 0 


