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Korte aanduiding: Stelsel voor onderzoek aan skeletdelen van het lichaam 

van een levend wezen, in het bijzonder de wervelkolom van 

het menselijk lichaam. 

5 De uitvinding heeft betrekking op een stelsel voor onderzoek aan 

skeletdelen van het lichaam van een levend wezen, omvattende ten minste één 

primaire afbeeldingsinriehting voor het op een bepaald ogenblik verkrijgen 

van een gelijktijdige afbeelding cp een drager, dan wel aan een eenmalige 

afbeelding gerelateerde synchrone afbeeldingssignalen of respectievelijk 

10afbeeldings- en positiesignalen van te onderzoeken skeletdelen èn ten 

minste één aan een respectief te onderzoeken skeletdeel gerelateerd primair 

referentieorgaan. 

Uit de Nederlandse octrooiaanvrage 7415910 is een inrichting bekend 

voor het maken van .rö'ntgenopnamen van een patiënt in staande houding, 

15 omvattende een statief voorzien van een cassettehouder voor een röntgen-

filmcassette voor onderzoek van de wervelkolom van het menselijk lichaam 

of algemener de lichaamshouding. 

Deze bekende inrichting is voorzien van een voetplaat, waarop de 
> , 

patiënt plaats neemt, ten minste drie niet in één lijn liggende drukopneme^s, 

20 die de voetplaat ondeBsteunen, een met de drukopnemers verbonden rekenin-

richting voor het opwekken van een uitgangssignaal, dat representatief is 

voor de ligging van de vertikale projectie van het lichaamszwaartepunt in 

het vlak van de voetplaat ten opzichte van een referentiepunt oftewel de 

zwaartelijn en een aan het statief, dat de röntgencassette draagt,aan-

25 gebracht, in hoofdzaak horizontaal beweegbaar element en een met dit ele-

ment gekoppeld, zich tussen de patiënt en de cassettehouder bevindend verti-

kaal draadvormig orgaan van materiaal dat röntgenstralen absorbeert voor 

het inemen van een stand, die overeenkomt met de door de reKeninrichting 

berekende ligging van de zwaartelijn ten opzichte van het sagittale 

30 middenvlak. 

De genoemde bekende inrichting is bedoeld voor vereenvoudiging in 

röntgenapparatuur voor drie-dimensionaal onderzoek en brengt verder het 

voordeel met zich, dat de zwaartelijn in de röntgenfoto's is afgebeeld, 

waardoor een beoordeling van de afwijking van de wervelkolom in het 

35 en het loodrecht daarop staande frontale vlak wordt vergemakkelijkt. 

Met de meerdere malen genoemde bekende inrichting is het dus moge-

lijk met slechts één röntgenbuis en één cassettehouder een drie-dimensionaal 

onderzoek van de wervelkolon) uit te voeren, waarbij in eenzelfde stand 'van de 

patiënt röntgenfoto's in twee onderling loodrechte richtingen kunnen worden 
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gemaakt. Men la&t daartoe de patiënt achtereenvolgens twee onderling 90 0 

verschillende standen op de voetplaat innemen. Met de doorlichting in de 

tweede stand wacht men dan totdat de zwaartelijn weer eenzelfde stand 

tot het sagittale middenvlak inneemt als bij de opname in de eerste stand. 

5 Een tekortkoming van de genoemde bekende inrichting is, dat slechts 

een momentopname van de toestand van de wervelkolom onder bepaalde omstan-

digheden kan worden verkregen, terwijl het aantal opeenvolgende momentele 

opnamen beperkt dient te zijn, als gevolg van schadelijkheid van meervou-

dige blootstelling aan röntgenstraling die voor het maken van een geschikte 

10 röntgenopname is vereist. Dit nadeel weegt het zwaarst bij jeugdigen, die 

nog in de groei zijn. 

De uitvinding beoogt ten minste het bovengenoemde nadeel op te 

heffen en te voorzien in een stelsel, dat het mogelijk maakt gedurende een 

relatief lange tijd, bijvoorbeeld gedurende fysiotherapeutische behandeling 

15 de conditie van de wervelkolom en de positie van de wervels daarin te vol-

gen, in het bijzonder ten opzichte van bepaalde referentiepunten of-lijnen 

en dergelijke. 

De uitvinding voorziet hiertoe in een stelsel van de in de aanhef 
> i 

genoemde soort, dat het kenmerk heeft, dat dit verder is voorzien van ten 

20 minste één secundai re afbeeldingsinèichting voor het gedurende een bepaalde 

tijd verkrijgen van beelden, dan wel afbeeld- of positie^ignalen van het ene 

primaire referentieorgaan o<P primaire referentieorganen, dan wel één aan het-

zelfde skeletdeel als het ene primaire referentieorgaan gereleteerd secun-

dair referentieorgaan of aan respectievelijk dezelfde skeletdelen als de 

25primaire referentieorganen gerelateerde secundiare referentieorganen. 

De uitvinding zal nu nader worden toegelicht aan de hand van ver-

schillende uitvoeringsvormen en onder verwijzing naar de tekening, waarin: 

fig. 1 een stelsel volgens de uitvinding toont met een priamire afbeel-

dingsinrichting, in het bijzonder een röntgenafbeeldingsinrichting en een 

30 secundiare afbeeldingsinrichting, in het bijzonder een videoafbeeldings-

inrichting, alsmede een gewichtsverdelings- meetinrichting; 

fig. 2 een gedetailleerd bovenaanzicht van het ondersteuningsprgaan 

' van de gewichtsverdelings-meetinrichting van fig.- 1 toont; 

fig. 3 een zijaanzicht van het ondersteuningsorgaan van fig. 2 toont, 

35 waarin de aanslagorganen zijn aangegeven; 

fig. 4 een zijaanzicht van een gedeelte van een secundiare afbeel-

dingsinrichting en een tertiair referentieorgaan van een stelsel volgens 

een andere uitvoeringsvorm van de uitvinding toont; 

fig. 5 een bovenaanzicht van de in fig. k getoonde apparatuur laat 
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zien ; 
fig. 6 een inrichting voor de localisatie van de zevende halswervel 

en de vijfde lendewervel met behulp van mechanische opneraers toont; 

fig. 7 een bovenaanzicht van de inrichting volgens fig. 6 laat zien; 
5 fig. 8 een inrichting toont voor localisatie van de zevende halswerivel 

en de vijfde lendewervel door middel van acoustisehe golven; 
fig. 9 een bovenaanzicht van de inrichting volgens fig. 8 laat zien; 

ifig. 10 een blokvorm een andere uitvoeringsvorm van het stelsel volgens 
de onderhavige uitvinding fcoont;en 

10 fig. 11 tot en met 13 drie schetsen tonen aan de hand waarvan de 
interpretatie van de positie in het beeld van de verschillende referentie-
lijnen of -punten en dergelijke zal vorden toegelicht. 

Alvorens met een gedetailleerde toelichting op de uitvinding te begin-
nen, zal allereerst in algemene termen het toepassingsgebied van de onder-

15 havige uitvinding worden toegelicht. 

Het verschijnsel bij de opgroeiende jeugd .ieder gesignaleerd beenlengte-
verschil te corrigeren door middel van een hakverhoging neemt haast nog 
onrustbarendere vormen aan dan de neiging om bij iedereeen met rugklachten 
en bij iedere voet met een minder gaaf lengtegewelf een steunzool voor te 

20 schrijven. Hetzelfde geldt voor het voorschijven van fysiotherapie bij 
pijnlijke stoornissen binnen het spierskeletstelsel. Toch kan zowel de 
steunzool alsook de fysiotherapie van uitermate groot belang zijn om de be-
staande klacht op te heffen en voortgaande statiekafwijkingen en/of defor-
maties een halt toe te roepen, dan wel te corrigeren. De vraag dient zich 

25 terecht aan welke objectieve maatstaven en welke objectieve controlesystemen 
ter beschikking staan om zowel de indicatie als het uiteindelijke effect 
dan wel resultaat vast te leggen en volgens een objectieve norm te waarderen. 
Na in gebruikneming van de uit het Nederlandse inzageschrift 7^15910 bekende 
inrichting werden honderden registraties op röntgenfoto's verkregen van de 

30 positie van de wervelkolom en het bekken ten opzichte van de zwaartelijn 
en het midden van de röntgencassette, overeenkomend met het midden van 
de voetplaats,bij vooral jeugdigen met een beenlengteverschil. Naast deze 
zogenaamde primaire opname werden vaak ter vergelijking controleopnamen gemaakt 
met correctie van de beenverkorting en dus de horizontale stand van het 

35 bekken. In verschillende gevallen trad direkt een verbetering op van de 
statiek namelijk vande positie van de wervelkolom ten opzichte van 
de zwaartelijn, maar in ongeveer evenveel gevallen öleef tevens verbetering 
uit, terwijl een andere groep zelfs een beduidende verslechtering van de 
statiek liet zien. Het heeft veel tijd en onderzoek gekost alvorens duidelijk 
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werd aan welke voorwaarden moest worden voldaan om tot een normaal voor-

spelbare reaktie van de vorm en positie van de wervelkolom te komen bij 

correctie van een beenlengteverschil. Het werd in de loop van de jaren 

duidelijk, dat bij correctie van beenlengteverschillen alleen ?eer grote 

5 verschillen ten opzichte van de uitgangspositie door visuele waarneming 

kwantitatief kunnen worden beoordeeld. De verklaring voor deze onvoor-

spelbare reakties van het lichaam werd uiteindelijk gevonden in de begrippen 

als toleranties van zowel de musculatuur, als banden, pezen en gewrichts-

kapsels. Naast deze factoren, die de statistiek direkt bepalen, speelt het 

10 centrale zenuwstelsel een belangrijke rol via afferente impulsen uit de 

periferie of juist het ontbreken ervan. Stoornissen in de tolerantie van 

de genoemde anatomische structuren kunnen blijvend zijn of corrigeerbaar 

op korte of lange termijn. 

Zoals eerder gemeld, wordt de praktische toepassing van de uit de 

15 Nederlandse octrooiaanvrage 7415910 bekende inrichting enrstig beperkt door 

de vrij hoge dosis röntgenstralen, die nodig is voor een opname van 90 x 

30 cm. bij een afstand van 3 m. Het gemiddelde voltage bedraagt 90 kV bij 

een belichtingstijd van \ tot 1 s .. Bij het programmeren van een trainings- • 

programma- of - schema, beschikt men dus slechts over één en ten hoogste 

20 over drie röntgeninformatiebronnen. Tussentijdse controleopnamen zijn op 

korte termijn niet te verantwoorden, zeker daar het in de meeste gevallen gaat 

om nog groeiende kinderen, waar de uitwerking van de röntgenstralen veel 

enrstiger gevolgen kan hebben dan bij volwassenen: 

Terloops wordt opgemerkt, dat het.punt van grootste belasting van 

25 de wervelkolom nagenoeg nooit zal overeenkomen met het massazwaar-

zwaartepunt, zodat de in het stelsel volgens de onder-

havige uitvinding gemeten zwaartelijn altijd een benadering zal zijn van de 

mathematische zwaartelijn. 

De uitvinding nu heeft betrekking op een stelsel voor onderzoek aan 

30 skeletdelen van het lichaam van een levend wezen, in het bijzonder de wervel-

kolom van het menselijk lichaam, omvattende ten minste één primaire afbeel-

dingsinrichting voor het op een bepaald ogenblik verkrijgen van een gelijk-

tijdige afbeelding op een drager, dan wel aan een eenmalige afbeelding ge-

relateerde synchrone afbeeldingssignalen of respectievelijk afbeeldings-

35 en positiesignalen van de wervelkolom èn ten minste één aan een respectieve 

wervel gerelateerd primair referentieorgaan. Deze^primaire afbeeldingsinrich-

ting kan een röntgencircuit,bevattende een röntgenstralingsbron en een röntgen-

cassette zijn.Op de drager, in case de röntgenfoto,verkrijgt men dus een afbeel-

ding van ten minste de afzonderlijke 'wervels van de wervelkolom en ten minste 
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één markering op een van de wervels.Het is ook mogelijk een andere primare afbeel-

dingsinriehting toe te passen,bijvoorbeeld een die gebruik maakt van andere pene-

trerende straling,zoals gammastraling of corpusculaire straling,dan wel aeoustische 

energie,in het bijzonder ultrageluid.Men verkrijgt dan via na een ontvanger van 

5 de straling of energie geschakelde elektronika een beeld van ten minste de wervel 

kolom opeen monitor. De genoemde elektronika dient wel geheugen te omvatten 

omdat de opname eenmalig en binnen een kort tijdsinterval wordt uitgevoerd 

vanwege de schadelijke straling. In het geval van de toepassing van ultra-

geluid gaat dit niet op. Gezien het toepassingsgebied van de uitvinding 

10 echter, is het gebruik van alleen primaire ultrasone afbeeldingsinrich-

te kostbaar en in de huidige stand van de techniek kan betwijfeld worden 

of een even goede afbeelding kan worden verkregen als onder toepassing van 

schadelijke, penetrerende straling. 

Met de primaire afbeeldingsinrichting wordt niet alleen een af-

15 beelding van de wervelkolom gemaakt. Op bepaalde plekken op de huid, die 

zijn gerelateerd aan bepaalde wervellichamen, worden primaire referentieoff-

ganen aangebracht, die met de toegepaste straling of energie van de primaire 

afbeeldingsinrichting afbeeldbaar zijn. In het-^eval van een röntgenafbeel-

dingsinrichting zijn op de röntgenfoto das zowel ten minste de wervelkolom 

20 als aan respectieve wervellichamen gerelateerde primaire referentieorganen 

zichtbaar. In het geval van de toepassing van andere primaire afbeeldings-

inrichtingen zijn de afbeeldingssignalen representatief voor zowel ten min-

ste de wervelkolom, als daarmee geassocieerde primaire referentieorganen. 

Het is in de laatstgenoemde gevallen niet noodzakelijk dat de primaire 

25 referentieorganen afbeeldingssignalen afgeven,bijvoorbeeld bij toepassing 

van ultrasone energie dus ultrasone energiesignalen, maar kunnen ook positie-

signalen zijn, die afkomstig zijn van metde primaire referentieorganen ge-

koppelde positieopnemers die positiesignalen afgeven, die represen-

tatief zijn voor de positie van een respectief primair referentieorgaan. 

30 Door middel van de elektronika worden de afbeeldingssignalen van de wervel-

kolom gecombineerd met de positiesignalen van respectieve wervellichaman 

zodat een gecombineerd beeld wordt weergegeven op de monitor. 

Zeer kenmerkend bevat het stelsel volgens de uitvinding ten minste 

één tweede afbeeldingsinrichting voor het gedurencè een bepaalde tijd ver-

35 krijgen van beelden, dan wel afbeeld- of positiesignalen van het ene 

primaire referentieorgaan of de primaire referentieorganen, dan wel van 

één aan dezelfde wervel als het ene primaire refereitieorgaan gerelateerd 

secundiar referentieorgaan of aan respectievelijk dezelfde wervels 

als de primaire referentieorganen gerelateerde secundiare referentieorganen. 
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Belangrijk is op te merken, dat in de secundiare afbeeldinrichting 

geen gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen of andere schadelijke pene-

trerende straling. In de secundiare afbeeldingsinrichting wordt gebruik ge-

maakt van acoustische energie, waaronder ultrageluid, licht, waaronder 

5 laserstralen, dan wel andere elektromagnetische straling. Een andere moge-

lijkheid is dat de secundiare afbeeldingsinrichting ten minste gedeeltelijk 

gebruik maakt van positieopnemers die positiesignalen opwekken. 

De secundaire afbeeldingsinrichting kan bijvoorbeeld een videocamera 

omvatten, die een afbeelding maakt van de primaire referentieorganen en/of 

10 secundaire referentieorganen die met respectieve skeletdelen, ih het bij-

zonder wèrvellichamen zijn geassocieerd. Men verkrijgt dan bewegende beel-

den van de genoemde referentieorganen. Alternatief is het ook hier mogelijk 

uit positiesignalen beeldsignalen te genereren. 

Net zoals de uit de Nëderlandse octrooiaanvrage 7415910 bekende 

15 inrichting is het stelsel volgens de ondërhavige uitvinding voorzieü van in dit 

geval ten minste één gewichtsverdelings-meetinrichting,die met een respectieve 

primaire en/of secundiare afbeeldingsinrichting is geassocieerd. De gewichts-

verdelings-meetinrichting omvat een ondersteuningsorgaan voor het onder-

steunen van voetorganen, waarop het menselijk lichaam, waarvan de wervel-

20 kolom dient te worden onderzocht rust. De voetorganen, kunnen de voeten 

van het menselijk lichaam zijn, maar ook de poten van een stoel, waarop de 

te onderzoeken persoon plaatsneemt of de voetorganen van een zadel of der-

gelijke. Mechanisch met het ondersteunin^sorgaan is een sensororgaan verbon-

den voor het opwekken van ten minste één stuursignaal, dat representatief 

25 is voor de gewichtsverdeling van het lichaam over de voetorganen, bijvoor-

beeld de voeten, of combinaties ervan, bijvoorbeeld steeds twee poten van 

een stoel en een zwaartelijn-aanduidingsorgaan voor het opwekken van voor 

althans een benadering van de zwaartelijn, dat wil zeggen de loodlijn uit 

het punt van grootste belasting van de wervelkolom,op het ondersteuningsorgaan re-

30 presentatieve positiesignalen,dan wel het in responsie op het stuursignaal aandrij-

ven van een beweegbaar tertiair referentieorgaan,bij toepassing in een röntgencir-

cuit,bijvoorbeeld een vertikaal draadvormig orgaan,van materiaal dat röntgenstra-

len b.v. absorbeert,dat door een primaire en/of een secundaire afbeeldingsinrich-

ting afbeeldbaar is en/of respectieve positiesignalen verschaft. In de 

35 röntgenfoto treedt in ieder geval een lijn op en in een monitorbeeld van 

de eerste afbeeldingsinrichting een lijn,die stationair is,benevens een punt, 

lijndeel, dat óf lijn die respectief is voor de positie van 

een wervellichaam., welke markering éveneens stationair is. In het beeld van 

de tweede afbeeldingsinrichting op de monitor echter, zal de lijn, die repre-
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sentatief is voor het punt van de grootste belasting beweeglijk optreden, 

eveneens als de positiemarkering van respectieve wervel-

lichamen. 

Ter calibeatie van de primaire en secundaire afbeeldinfsinrichting kan 

5 nog een verdere lijn in het monitorbeeld worden weergegeven of gegenereerd 

Net zoals bij de inrichting, die in de Nederlandse octrooiaanvrage 

7 4 1 5 9 1 0 is beschreven, kan de röntgencassette zo zijn geplaatst, dat het midden er-

van overeenkomt aiet de middellijn van een voetplaat,van het ondersteuningsorgaan, 

zodat de indicatie van het midden op de röntgenfoto is gerelateerd aan de middellijn 

10 van de voetplaat. Wanneer een andere afbeeldingstechniek voor de primaire 

afbeeldingsinrichting wordt toegepast, kan zidn voorzien in een verder 

referentieorgaan dat kan worden weergegeven of waarvan het beeld op de 

monitor kan worden gegenereerd uit positiegegevens. Dit geldt evenzeer 

voor de secundiare afbeeldingsinrichting. 

15 In het hierna volgende zal nu aan de hand van concrete uitvoerings-

vormen, die in de tekening zijn weergegeven, het stelsel volgens de uit-

vinding nader worden toegelicht. 

In fig. 1 van de tekening is een eerste uitvoeringsvorm van het 

stelsel volgens de uitvinding weergegeven. Dit stelsel omvat een enkele pri-

20 maire afbeeldingsinrichting^en een enkele secundaire afbeeldingsinrichting, die 

in dit geval in feite ten dele zijn gecombineerd,alsmede een gewichtsverdelings-

meètinrichting. Van het röntgencircuit van de primaire afbeeldingsinrichting 

is slechts de cassettehouder 12 getoond. Zoals schematisch aangegeven is 

de cassettehouder in vertikale richting beweegbaar. De gewichtsverdelings-

25 meetinrichting omvat een roncfe voetplaat 5,waarin het registratiesysteem 

is ondergebracht, dit als een onderdeel van een veel groter plateau 6, ten-

einde de te onderzoeken persoon voldoende zekerheid te geven, bij zijn 

rach.top staande positie. Vanuit deze constante uitgangspositie is het cirkel-

vormige plateau over een hoek van 90 0 draaibaar naar links en naar rechts, 

30 waarbij zorg wordt gedragen, dat in deze beide uiterste posities opnieuw 

een fixatiesysteem zorgt voor een reproduceerbare positie van erop staande 

te onderzoeken persoon. Binnen het cirkelvormige plateau 5 bevindt zich een in 

twee gelijkzijdige driehoeken 5,4 verdeelde ruit,welke driehoeken ieder onafhan-

kelijk van elkaar rusten op drie in de hoeken geplaatste drukopnemers. Regis-

35 tratie van de druk kan in principe plaatsvinden langs piëzo-elektrische weg, 

(kwarts), maar zal bij voorkeur geschieden met behulp van rekstrookbruggen. 

In tegenstelling tot de gewichtsverdelings-meetinrichting volgens de Neder-

landse octrooiaanvrage 7415910 waar de registratie plaatsvindt door middel 

van drie drukopnemers, opgesteld in één driehoek-, wordt bij de onderhavige 
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gebruik gemaakt van twee onafhankelijk van elkaar functionerende driehoeken 
met ieder drie, dus in totaal zes opnemers. Ook de positionering van de 
patiënt op de gewichtsverdelings- meetinrickting is volledig afwijkend van 
die volgens het genoemde Nederlandse inzageschrift. Bij deze laatste staan 

5 de voeten tegen een driehoekige aanslag open naar voren en de achterzijde 
is voorzien in een vaste aanslag tegen de hiel. Als gevolg van deze hiel-
aanslag zal met name bij een röntgenopname in zijdelingse richting, een. 
groot 'verschil bestaan tussen de geregistreerde plaats van het massazwaar-
tepunt bij een grote mannenvoet en een klein kindervoetje. Op de situatie 

10 bij de gewichtsverdelings-meetinrichting volgens de uitvinding zal hierna 
onder verwijzing naar de figuren 2 en 3 worden teruggekomen. 

De secundaire afbeeldingsinrichting is een videoafbeeldingsinrichting. 
Verwijzend nu naar de figuren 1, 4 en 5, zal de secundiare afbeel-

dingsinrichting nader worden toegelicht. De secundiare afbeeldingsinrichting 
omvat een verstelbare spiegel 11, die gericht is op de zevende halswervel 
C7 van de te onderzoeken persoon 20, terwijl een tweede verstelbare spiegel 
13 is gericht op de vijfde lendewervel L5 van de te onderzoeken persoon. 
Verder is een vaste-spiegel 9 gericht op de verstelbare spiegel 11, terwijl 
een vaste spiegel 10 is gericht op de verstelbare spiegel 13. Door middel 
van de optische onderdelen 9, 10, 11 en 13 en een videocamera 8 worden dus 

20 
afbeeldingssignalen verkregen van op de huid, ter hoogte van de zevende 
halswervel en de fijfde lendewervel bevestigde, niet getoonde primaire of 
secundiare referentieorganen,die ook kunnen bestaan uit met bijv. een viltstift 
aangebrachte markeringen. 

25 Het tertiaire referentieorgaan bevat een loden draad 14, en een 
daarmee gekoppelde, bij voorkeur gekleurde draad 16. De loden draad 14 
wordt met behulp van de primaire, röntgenafbeeldingsinrichting afgebeeld 
op een gevoelige plaat, terwijl de gekleurde draad 16 direkt door de 
videocamera en simultaan met de via de spiegels 9, 10, 11 en 13 ontvangen 

30 informatie in afbeeldingssignalen worden omgezet. 
Zoals het duidelijkst in fig. 5 te zien, worden de loden draad en 

de gekleurde draad simultaan door een over riemschijven lopende snaar aan-
gedreven. De niet nader aangeduide snaaraandrijving zal aan de hand van 
fig. 10 nader worden toegelicht. 

35 jn de boven;beschreven uitvoeringsvorm verschijnen de gekleurde draad 
16, alsmede beelden van de met de zevende halswervel en de vijfde lende 
wervel geassocieerde secundiare of primaire referentieorganen direkt op 
de monitor. 
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Verwijzend nu naar de figuren 2 en 3 geldt als anatomisch 
oriëntatiepunt het prominerende deel van het naviculaire na de voet, die 
een verdeling van de voet geeft van 1 : 2, respectievelijk de zijden van 
de hiel en de voorvoet. Hierdoor wordt zowel in de voor-achterwaartse als ^ 

5 zijdelingse richting voldaan aan de voorwaarden van een identieke belasting, 
die onafhankelijk is van de afmetingen van de proefpersoon. Als een tweede 
groote verschil geldt, dat een spontane stand van de voeten mogelijk is, 
maar tevens iedere andeee stand, zoals door de onderzoeker is gewenst. Het 
is duidelijk dat de invloed van de vorm en de stand van de voet belangrijk 

10 is en aanzienlijk is met betrekking tot de menseljke statiek. Voor de aan-
slag van het naviculare wordt gebruik gemaakt van twee in eikaars verlengde 
geplaatste vertikaal staande platen 1, ieder op één der driehoeken en 
loodrecht op de scheidingslijn der driehoeken. Afhankelijk van de lengte 
van de proefpersoon en de gewenste grotere stabiliteit, zijn deze plaatsen 

15 verwisselbaar variërend in lengte. Op deze wijze kan de afstand tussen 
de beide benige uitsteeksels variëren van 5 tot 20 cm. Is eenmaal de positie 
ingenomen, dan zal een verplaatsbare hielaanslag 2 langs zijn geleiders 
worden bewogen en gefixeerd. Hierdoor wordt een identieke belasting gega-
randeerd na draaiing van het platform over een hoek van 90 

20 Vanuit het niet functionerende deel van het plateau is het vertikale 
statief opgebouwd, waarin onder andere de röntgencassette, de loden draad 
en de voor de verplaatsing hiervan benodigde motoren zijn opgeborgen. Aan 
dit statief zijn eveneens de spiegels 9, 10, 11 en 13 bevestigd. De primaire 
en/ of secundiare referentieorgarfn kunnen bestaan uit een boven- een door 

25 een uitsteeksel gefixeerde drukknoopaansluiting. Deze referentieorganen 
behoeven echter geen metalen drukknoop te zijn, maar kunnen, bijvoorbeeld 
de vorm van een korte lijn hebben. 

In de figuren 6 en 7 is een deel van een secundair afbeeldingsinrich-
ting weergeven, die is vooEzien van middelen voor het opwekken van positie-

20 signalen met betrekking tot de plaats van met de zevende halswervel en de 
vijfde lendewervel geassocieerde primaire of secundaire referentieorganen, 
respectievelijk 25 en 26, die door middel van een drie richtingen beweegbare 
draad zijn verbonden met twee potentiometers die zijn aangesloten op een 
differentiaalschakeling. Met het verwijzingscijfer 12 is weer de cassette-
houder én met het verwijzingscijfer 20 de te onderzoeken persoon aangegeven. 
De referentieorganen 25 en 26 kunaen bijvoorbeeld met behulp van kleefstof-
aan de huid worden bevestigd. 

In de figuren 8 en 9 is een deel van een secundiare afbeeldings-
inrichting' weergegeven, voop het opwekken van afbeeldingssignalen met betrek-
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king tot primaire of secundiare referehiieorganen, die zijn geassocieerd met 

wederom de zevende halswervel en de vijfde lendewervel. Met het verwijzings-

cijfer 31 en 32 is een zend/ontvanger van geluids-, licht- of elektromagne-

tische golven aangegeven. Terwijl met het verwijzingscijfer 12 de cassette-

5 houder en het verwij zingscijfer 20 de te onderzoeken persoon is aangegeven. 

De primaire of secundiare referentieorganen voor het aangegeven van de 

plaats van de zevende halswervel en de vijfde lendewervel hebben de vorm van 

een reflectieplaat 35, 36. 

In fig. 10 is in blokvorm wederom een eenvou-

digste vorm van een stelsel volgens de onderhavige uitvinding aangegeven 

Met de verwij zingscijfers 3 en 4 zijn wederom de rechter en linker druk-

platen aangegeven, die elk zijn voorzien van drie in de hoeken van de 

respectieve driehoeken gëplaatste drukopnemers. Het sensororgaan, bevat-

tende de zes drukopnemers is verbonden met programmeerbare schakelaars 

15 101, die door middel van een analoog naar digitaal omzetter 102 zijn ver-

bonden met rekeneenheid 103- De rekeneenheid 103 staat in verbinding met 

een werkgeheugen 10*1 en een programmageheugen 105, alsmede met een bestu-

ringsinrichting 106. De besturingseenheid 106,.staat verder in verbinding 

. met de programmeerbare schakelaars en de analogg naar digitaal omzetter. 

20 De rekeneenheid en de besturingseenheid zijn verder verbonden met een 

koppelorgaan 107,dat op zi(jn beurt is verbonden met een monitor 108 en ander-

zijds met een besturingseenheid voor de loodli jn109 .Met het verwi jzingsci j-•• 

fer 110 is de fotogevoelige plaat weergegeven met d&arin de afbeelding van 

de loden lijn, die is verschoven ten opzichte van de middellijn, terwijl 

25 'op de monitor eveneens en wel uit positiesignalen de zwaartelijn is weer-

gegeven, eaeneens verschoven ten opzichte van de middellijn van het beeld, 

die overeenkomt met de middellijn van de fotogevoelige plaat. 

Bij de hiervoor beschreven uitvoeringsvormen, welke een implementatie 

zijn van de eenvoudigste vorm van het stelsel van de uitvinding, is steeds 

30 voorzien in een enkele primaire afbeeldingsinrichting, een enkele secun-

daire afbeeldingsinrichting, een gewichtsverdelings- meetinrichting met 

daarmee geassocieerd een tertiair referentieorgaan. In de praktijk nu zal 

het zo zijn, dat een ziekenhuis de beschikking heeft over een primaire 

afbeeldingsinrichting, bijvoorbeeld een röntgencircuit, of een sonograaf, 

35 die werkt met -penetrerende straling voor het verkrijgen van een afbeelding 

van de wervelkolom van de te onderzoeken persoon. Bij verschillende fysio-

therapeuten of manuele geneeskundigen etc. nu, bijvoorbeeld, kunnen meerdere 

afzonderlijke secundaire afbeeldingsinrichtingen .met een 

gewichtsverdelings-meetïnrichting en ter-
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tiair referenfcieorgaan en calibratieorgaan voor het aangeven van het midden, van 
bijv. de röntgenfoto en het midden van het beeld op de monitor zijn aangebracht. 
De genoemde tweede afbeeldingsinrichting kunnen derhalve geijkt zijn op de 
enkele primaire afbeeldingsinrichting van het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan 

5 nu voorzien in een röntgenfoto of via een geheugenopslagorgaan in de mogelijkheid 
van het op de monitor van de verschillende secundaire veergeeforganen weergeven 

van het met de primaire afbeeldingsinrichting van het ziekenhuis opgenomen 
momentopname van de conditie van de wervelkolom van de patiënt met de refe-
rentiemarkeringen. Deze informatie kan stationair op de monitor worden weer-
gegeven. Gedurende een fysiotherapeutische behandeling kan de patiënt plaats-
nemen op de gewichtsverdelings-meetinrichting van de respectieve secundaire af-
beeldingsinrichting en eventueel gelijktijdig met het stationaire beeld 
kan op de monitor gedurende de tijd van de behandeling een bewegend beeld 
van de ^representant van de benadering van de zwaartelijn en de positie-

15 markering van bijvoorbeeld de zevende halswervel en de vijfde lendewervel 
beweegbaar worden weergegeven, zodat de fysiotherapeut met behulp van de 
monitor uitwerking van zijn behandeling gedurende de behandeling en na 
verschillende behandelingen kan waarnemen. 

Daarnaast is het nog mogelijk met behulp van een tweede videocamera 
7 (fig. 1) contouren van de patiënt weer te geven op de monitor, naast de 
;eerder besproken weergevingen. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van een 
mengpaneel. De bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut geplaatste secundaire afbeeld-
inrichtingen , te zamen met het tertiaire referentieorgaan en gewichtsver-
delings-meetorgaan kan een stabiloscoop worden genoemd. Plaatsing van de 

25 stabiloscoop in een röntgencircuit maakt stabiloradiologie mogelijk. 

Bij de afbeelding van de wervelkolom, wordt bij voorkeur ook het 
bekken en een deel van de bovenbenen weergegeven. Bij toepassing:-van rönt-
gen filmsvan 90 x 30 cm is dit zondermeer mogelijk. 

De onderhavige uitvinding betreft dus het registreren van afwijkingen 
3( van het menselijk evenwicht in staande en zittende positie. Naast de zeven-

de hals- de vijfde lendewervel, kunnen derhalve ook bijvoorbeeld de draaier, 
de twaalfde borstwervel, de eerste lendewervel, bekkenkamhoogte, de rotatie 
van het bekken en de symphyse worden beschouwd door daaraan primaire- en/of 
secundaire referentieorganen of -markeringen toe te voegen. 

55 via een computer kunnen eventueel de niet afgebeelde en met een re-

ferentieorgaan geassocieerde wervels als einddeeltjes, die bijvoorbeeld 
twee wervellichamen aangeven, worden gegenereerd. 

Verder kan de verdeling van het gewicht op de driehoekige plaatdelen 
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van de voetplaat zichtbaar worden gemaakt als kolommen met een daarvoor 
respectieve hoogte. Daarnaast of in plaats daarvan kunnen natuurlijk ook 

> de respectieve gewichten als getallen voor de respectieve voet worden weer-
gegeven . 

5 Tenslotte wordt opgemerkt, dat de primaire afbeeldingsinrichting van 
belang blijft, in verband met de positie die is vastgelegd, waaruit bepaalde 
maatregelen kunnen"of moeten worden genomen. 
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Conclusies. 

1. Stelsel voor onderzoek aan skeletdelen van het lichaam van een 

levend wezen, omvattende ten minste één - primaire afbeeldingsinrichting voor 

5 het op een bepaald ogenblik verkrijgen van een gelijktijdige afbeelding 

oo c.?n drager, dan wel aan een eenmalige afbeelding gerelateerde synchrone 

afbeeldingssignalen of respectievelijk afbeeldings- en positiesignalen van 

te onderzoeken skeletdelen èn ten minste één aan een respectief te onder-

zoeken skeletdeel gerelateerd primair referentieorgaan, met het kenmerk, 

10 dat dit verder is voorzien van ten minste één secundaire afbeeldingsinrich-

ting voor het gedurende een bepaalde tijd verkrijgen van beelden, dan wel 

afbeeld- of positiesignalen van het ene primaire referentieorgaan of de 

primaire referentieorganen, dan wel van één aan hetzelfde skeletdeel als 

het ene primaire referentieorgaan gerelateerd secundair referentieorgaan 

15 of aan respectievelijk dezelfde skeletdelen als de primaire referentieor-

ganen gerelateerde secundaire referentieorganen. 

2. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat dit verder is 

voorzien van ten minste één gewichtsverdelings-meetinrichting,. omvattende • • 

een ondersteuningorgaan voor het ondersteunen van voetorganen, waarop het 

20 lichaam van een levend wezen, waarvan de skeletdelen dienen te worden onder-

zocht, rust, een mechanisch met het ondersteuningsorgaan verbonden sensor-

orgaan voor het opwekken van ten minste één stuursignaal, dat representa-

tief is voor de gewichtsverdeling van het lichaam over de voetorganen of 

combinaties daarvan en een ^waartelijn-aanduidingsorgaan voor het opwekken v a n 

25voor althans een benadering van de zwaartelijn van het lichaam representatieve 

positiesignalen, dan wel het in responsie op het stuursign?al of de stuursignalen 

aandrijven van een beweegbaar tertiair referentieorsaan,dat door een primaire en/of 

een secundaire afbeeldingsinrichti.u? afbeeldbaar is en/of respectieve positie-

signalen verschaft. 

30 3. Stelsel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat dit verder 

is voorzien van een calibratieorgaan, dat is gerelateerd aan de middellijn 

van een in een primaire afbeeldingsinrichting te gebruiken afbeeldingsdrager 

of van een uit afbeeldings- en/of positiesignalen van een primaire en/of een 

secundiare afbeeldingsinrichting te vormen beeld en dat door een primaire 

35 en/of een secundiare afbeeldingsinrichting afbeeldbaar is en/of respectieve 

positiesignalen verschaft. 

4. Stelsel volgens conclusies 2 en 3, met het kenmerk, dat een respectieve on-

dersteuningsorgaan is voorzien van een voetplaat en dat het calibratieorgaan 
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verder is gerelateerd aan de middellijn van de voetplaat. 
5. Stelsel volgens conclusie 2 of 4, met het kenmerk, dat de veetplaat 
uit twee delen bestaat en het sensororgaan een even aantal van minimaal 
zes druksensoren omvat, waarvan telkens de helft met een respectief deel van 

5 de voetplaat samenwerkt en niet in lijn zijn ingericht. 
6. Stelsel volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de voetplaat 
bestaat uit twee gelijkzijdige driehoeken met de bases naburig aan elkaar inge-
richt en de zes druksensoren met betrekking tot de hoeken van de respectievë drie-
hoeken zijn opgesteld,waarbij de voetorganen de voeten van het te onderzoeken 

10 lichaam zijn,de voetplaat verder is voorzien van een enkel hielaanslagorgaan 
" en twee verdere aanslagorganen voor het naviculare van de respectieve voet en 

waarbij de voeten aan weerszijden van de twee naburige bases van de driehoeken 
dienen te worden geplaatst. 
7. Stelsel volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, 

15 dat de te onderzoeken skeletdelen de wervelkolom van in het bijzonder het 
menselijk lichaam omvatten en dat ten minste één van de primaire en/of 
secundiare referentieorganen op dat deel van de huid van het lichaam is 
aangebracht', dat is geassocieerd met een respectieve wervel van de wervel-
kolom. 

20 8. Stelsel volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat een eerste primair 
en/of secundiar referentieorgaan met de zevende halswervel is geassocieerd 
en een tweede primair en/of secundair referentieorgaan met de vijfde lende-
wervel is geassocieerd. 
9. Stelsel volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat 

25een primaire afbeeldingsinrichting een bron van penetrerende straling of 
een acoustische energie uitzendende bron omvat. 
10. Stelsel volgens één van de conclusies 1-8 en 9, met het kenmerk, 
dat een primaire afbeeldingsinrichting is voorzien van een röntgenstralings-
bron en een róhtgencassette, waarbij het te onderzoeken lichaam tussen de 

30 bron en de cassette is geplaatst. 
11. Stelsel volgens één van de conclusies 2-10, met het kenmerk, dat 
het tertiaire referentieorgaan een loden lijn is, die vertikaal is opgehan-
gen en horizontaal beweegbaar is. 
12. Stelsel volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de loden 

35 lijn tussen het te onderzoeken lichaam en devröntgencassette is opgehangen. 
13. Stelsel volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, 
dat een secundaire afbeeldingsinrichting- is voorzien van een bron 
van acoustische,zichtbaar of onzichtbaar licht , of elektromagnetische ener-
gie omvat en de primaire en/of secundiare referentieorgaren en/of het terfciaire 
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referentieorgaan voor ten minste één van deze energieën ten minste^gedeelte-
lijk afbeeldbaar is. 
14. Stelsel volgens een van de conclusies 11 of 12 en 13, met het ken-
merk, dat met de loden lijn een lijnvormig onderdeel samenwerkend is ver-
bonden dat voor ten minste één van de genoemde energieën ten minste gedeeltelijk 
afbeeldbaar is. 
15. Stelsel volgens conclusie 13 of 14, met het kenmerk,dat een primaire 
afbeeldingsinrichting is voorzien van ten minste één videocamera en daarmee 
samenwerkende optische onderdelen of ten minste één ultrasone zend/ontvanger, 
16. Stelsel volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, 
dat dit is voorzien van ten minste één monitor voor het weergeven of opwek-
ken van een beeld of beelden van ten minste één van de primaire pn/o? ̂ «oundaire 
afbeeldingsinrichtingen. 
17. Stelsel volgens -één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, 
dat ten minste een primaire en/of secundiare afbeeldingsinrichting is voor-
zien van een geheugenorgaan voor het enkele beeld sof daarop betrekking 
hebbende signalen. 
1 8.' Stabiloscopp, met het kenmerk, dat deze ten minste is voorzien van een secun-
daire afbeeldingsinrichting, een gewichtsverdelings-meetinrictting en een monitor 
volgens respectieve van de voorgaande conclusies. 

Eindhoven, maart 1983. 
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