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Spastische parese (SP) als een gevolg van cerebrale parese en hereditaire 
(erfelijke) spastische paraplegie leidt vaak tot beperkingen in dagelijkse activiteiten zoals 
lopen. Bij sommige kinderen met SP wordt het loopvermogen nog verder beperkt door 
een beperkte kniestrekking. Over het algemeen wordt aangenomen dat verkorting en/of 
verstijving van de hamstringspier, ook wel hamstringcontractuur genoemd, kan bijdragen 
aan bewegingsbeperkingen rond de knie. Om deze bewegingsbeperking te verhelpen en 
daarmee het lopen te verbeteren wordt bij sommige kinderen een chirurgische verlenging 
van de mediale hamstringspieren (waaronder de semitendinosus spier (ST)) uitgevoerd. 
Chirurgische verlenging van deze spieren leidt echter niet altijd tot een verbetering van het 
lopen. Om het resultaat van deze behandeling te verbeteren is meer kennis nodig over de 
onderliggende mechanisme die leiden tot deze bewegingsbeperking rond de knie.

 Het doel van dit proefschrift was de mechanische eigenschappen van de knie 
en de morfologie van de ST bij kinderen met SP, evenals de effecten van chirugische 
verlenging op de spier en op het lopen te onderzoeken. Hiermee wilden wij factoren 
proberen te identi ceren die kunnen bijdragen aan een gunstig of ongunstig uitkomst van 
deze chirurgische ingreep.

Hoofdstuk 2 beschrijft een meetmethode waarbij met een dynamometer de 
mechanische eigenschappen van het kniegewricht gemeten kunnen worden. Onze doelen 
voor dit onderzoek waren: 

1. de standaard meetfouten en de kleinste detecteerbare verschillen van de 
mechanische eigenschappen van de knie in herhaalde metingen te testen; 

2. de correlatie tussen de knie hoek corresponderend bij een netto knie e ie
moment van 4 Nm en de popliteale hoek (dit is een hoek die klinisch bepaalt is 
en de indicatie geeft over de lengte van de hamstringspieren, zie Figure 1.3 in 
hoofdstuk 1) te bepalen en

3. de hoek-moment relatie van de knie tussen kinderen met SP en typisch 
ontwikkelende kinderen te vergelijken. 
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We hebben gevonden dat het met de dynamometer methode mogelijk is om tussen 
verschillende dagen de knie-moment-hoekcurve betrouwbaar te meten: De standaard 
meetfout is ongeveer 5º en het kleinst detecteerbaar verschil is minder dan 14º bij 
kniehoeken die gerelateerd zijn aan 1-4 Nm netto knie- e ie-momenten. Bij kinderen met 
SP was de kniehoek gemeten op n gestandaardiseerd kniemoment (4 Nm e ie-moment) 
niet gecorreleerd aan de popliteale hoek. De helling van de knie-moment-hoekcurve op 
4 Nm was steiler bij kinderen met SP in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen, 
terwijl de knie-moment-hoekcurve van kinderen met SP niet verschoven was in vergelijking 
met de curve van typisch ontwikkelende kinderen. Dit betekent dat er geen verschil in 
kniehoeken was tussen groepen bij lage netto knie- e ie-momenten. Ten slotte hebben 
wij aangetoond dat de gepresenteerde dynamometer methode gebruikt kan worden om 
klinisch relevante mechanische eigenschappen van de knie te meten.

Naast het meten van de mechanische eigenschappen van de knie was het ook 
belangrijk dat de spiermorfologie nauwkeurig bepaald kon worden. De doelstellingen van 
hoofdstuk 3 waren daarom:

1. een nieuw protocol voor het meten van de morfologie van de ST door middel van 
driedimensionale echogra e (3D S) te presenteren en 

2. de morfologische kenmerken van ST van een gebalsemd lichaam gemeten met 
3D US en na dissectie te vergelijken. 

De gemiddelde verschillen tussen morfologische kenmerken (bijv. spierbuiklengte, 
spierbundel lengte en spiervolume) gemeten door middel van 3D US en in het 
uitgeprepareerde spier waren kleiner dan 1 . ntra-klas correlatieco f ci nten ( CC s) 
waren hoger dan 0.75 voor alle variabelen, behalve de lengte van de proximale spierbundels 
(ICC=0.58). Wij hebben geconcludeerd dat met de gepresenteerde 3D US methode redelijk 
nauwkeurige metingen van de belangrijkste morfologische eigenschappen van ST spier 
mogelijk zijn.

In hoofdstuk 4 is de combinatie van dynamometrie en 3D US toegepast bij kinderen 
met SP en typisch ontwikkelende kinderen om 

1. te bepalen hoe mechanische eigenschappen van het kniegewricht en ST 
morfologie verschillen tussen kinderen met SP geselecteerd voor mediale 
hamstringverlenging en typisch ontwikkelende kinderen en

2. te bekijken hoe de mechanische eigenschappen van het kniegewricht en ST 
morfologie aan elkaar gerelateerd zijn. 
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Bij netto knie- exiemomenten boven 0.5 Nm, vonden we grotere kniehoeken bij gelijke 
kniemomenten voor kinderen met SP in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen, dit 
betekent een beperking van de kniestrekking. De gemiddelde helling van de knie-moment-
hoekcurve was steiler bij kinderen met SP, wat aangeeft dat de stijfheid van structuren over 
het kniegewricht hoger is. Deze verhoogde stijfheid rond het kniegewricht suggereert een 
verhoogde stijfheid van de spierbuiken en/of pezen van de hamstringspieren. Spiervolume, 
fysiologisch dwarsdoorsnede en de lengte van de ST spierbundel genormaliseerd naar 
femurlengte waren kleiner in SP dan in typisch ontwikkeldende kinderen (respectievelijk 
62%, 48% en 18%). Peeslengte genormaliseerd naar femurlengte verschilde niet tussen 
groepen. De gevonden spierbundellengte was gerelateerd aan de kniehoek die bij 4 
Nm kniemoment bereikt kan worden. De kortere spierbundellengte bij kinderen met SP 
verklaart dus deels het meer gebogen kniegewricht in deze groep. Andere factoren die 
kunnen bijdragen aan beperkte kniestrekking bij kinderen met SP zijn een veranderde 
spierweefselsamenstelling (b.v. verhoogde collageengehalte), veranderingen in morfologie 
van andere knie exiespieren en/of verhoogde stijfheid van andere structuren rond de 
knie zoals de gewrichtscapsule, ligamenten, zenuwen, bloedvaten en tussenliggend 
bindweefsels. 

In hoofdstuk 5 was het doel om de longitudinale effecten van mediale hamstring 
verlenging op de mechanische eigenschappen van het kniegewricht (zoals knie-moment-
hoekrelatie en popliteale hoek), ST morfologie en kinematica van het lopen te evalueren. 
Bij korte termijn follow-up (11-20 weken na de operatie) was de gemiddelde helling van de 
knie-moment-hoekcurve minder stijl dan ervoor. Dit suggereert een afname in stijfheid van 
de structuren die over het kniegewricht lopen. Het effect was echter tijdelijk. Bij middellange 
follow-up (ongeveer een jaar na mediale hamstring verlenging) was er geen verschil in 
helling ten opzichte van de pre-operatieve steilheid van de knie-moment-hoekcurve. De 
terugkerende verhoogde steilheid van de knie-moment-hoekcurve tussen de korte en de 
middellange follow-up kon niet verklaard worden door veranderingen in de ST morfologie. 
Wel werd er tijdens de middellange follow-up meting bij de meeste proefpersonen een 
verschuiving van de knie-moment-hoekcurve naar meer kniestrekking waargenomen, 
evenals een toename van de maximale kniestrekking gemeten met de popliteale hoek. 
Deze toename in kniestrekking was ook te zien tijdens het lopen, maar hierbij was ook de 
anterior tilt van het bekken toegenomen, wat een negatief effect voor het lopen betekent. 
Ongeveer een jaar na mediale hamstring verlenging was de ST spierbuiklengte met 
ongeveer 30% afgenomen en de lengte van de pees ruim 80% toegenomen, waardoor het 
totale spier-pees-complex in lengte was toegenomen. Overal tonen deze resultaten aan dat 
de verlenging van de ST bij de meeste patiënten tot meer kniestrekking tijdens het lopen 
leidt.
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Als de resultaten van de studies betreffende de morfologie van ST en mechanische 
eigenschappen van het kniegewricht uit hoofdstuk 4 en 5 gecombineerd beschouwd worden, 
blijkt dat na het verlengen van de mediale hamstring de spierlengte en het spiervolume van 
kinderen met SP in een nog grotere mate verschillen van die van  typisch ontwikkelende 
kinderen vergleken met de pre-chirurgische situatie van kinderen met SP (dat wil zeggen 
een nog kortere lengte en een nog kleiner volume na de mediale hamstring verlenging). 
Echter de kniehoek op 4 Nm was na de ingreep vergelijkbaar met de kniestrekking die 
normaal ontwikkelde kinderen op 4 Nm bereiken (dat wil zeggen meer kniestrekking). De 
helling van de knie-moment-hoekcurve (dat wil zeggen het bereik van kniehoeken tussen 0 
en 4 Nm) was een jaar na mediale hamstring verlenging hetzelfde als voor de operatie. Dit 
impliceert dat de meer gestrekte kniehoek bij 4 Nm bij de meeste proefpersonen is bereikt 
door een verschuiving van de hele curve. Dat de bewegingsbereik alleen maar verschoven 
was maar niet vergroot, betekend meer kniestrekking bij 4 Nm een bewegingsbeperking 
richting kniebuiging.

Samengevat leidt de operatie tot meer kniestrekking bij een netto knie- exie-moment 
van 4 Nm. De bereikte kniehoeken waren daarmee een jaar na de ingreep vergelijkbaar 
met kniehoeken gemeten in typisch ontwikkelende kinderen. Deze veranderingen leiden tot 
een meer gestrekt kniegewricht tijdens het lopen in de meeste kinderen. Daarnaast vonden 
wij echter ook een negatief effect van de operatie: tijdens het lopen kantelt het bekken meer 
naar voren. Voor het nemen van een goede behandelbesslisisng is het belangrijk om deze 
factoren mee te laten wegen. 

 


