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De 3D L.A.S.A.R. – een nieuwe  
generatie op het gebied van de  
statische analyse ter optimalisatie 
van de opbouw van prothesen  
en orthesen

Ervaringen met het  
statische meetapparaat 
L.A.S.A.R. Posture
Voor het vastleggen van de statische ge-
gevens zijn hulpmiddelen nodig die de 
werkzame krachten en draaimomen-
ten tijdens het staan zichtbaar maken. 
Twintig jaar geleden werd de L.A.S.A.R. 
Posture geïntroduceerd als het eer-
ste meetapparaat dat een statisch ob-
jectieve protheseopbouw onder werk-
plaatscondities mogelijk maakte. Dit 
apparaat bepaalt het aangrijpingspunt 
en projecteert de verticale component 
van de grondreactiekracht op de staan-
de persoon door middel van een ver-
ticale laserlijn (afb. 1). De afstand van 
deze lijn tot relevante opbouwreferen-
tiepunten, bijvoorbeeld de draaicentra 
van gewrichten, zijn meetbaar [4]. Als 
de persoon bij wie de waarden moeten 
worden gemeten, met beide benen op 
de krachtmeetplaat staat, wordt het li-
chaamszwaartepunt bepaald; als de be-
treffende persoon met één been op de 
krachtmeetplaat staat en met het an-

en uiteindelijk ook op de levenskwali-
teit van de geamputeerde. Zo hangen 
bijvoorbeeld de stapsymmetrie, de be-
lasting van de scharnieren en gewrich-
ten en ook de zuurstofopname tijdens 
het lopen af van de protheseopbouw [2, 
3]. In de praktijk vindt de protheseop-
bouw plaats in drie stappen:

1.  werkplaats- of basisopbouw (pre-
cieze montage van de prothese, ge-
woonlijk volgens de gegevens van 
de fabrikant)

2.  statische protheseopbouw (afstellen 
van de prothese terwijl de patiënt 
staat)

3.  dynamische opbouwoptimalisatie 
(fijnafstelling na analyse van het 
looppatroon)

Dit artikel gaat vooral over de statische 
protheseopbouw, de voorschriften 
voor de opbouw en de objectiverings-
mogelijkheden die de L.A.S.A.R.-tech-
nologie hiervoor biedt. Het acroniem 
‚L.A.S.A.R‘ staat hierbij voor ‚Laser As-
sisted Static Alignment Reference‘.

De technologie van het statische meet-
apparaat ‚L.A.S.A.R. Posture‘ heeft de 
afgelopen twee decennia een essenti-
ele bijdrage geleverd aan de bepaling 
en optimalisatie van de statische op-
bouw van orthopedisch-technische 
hulpmiddelen voor de onderste ex-
tremiteit. De basisprincipes van dit 
meetapparaat hebben als uitgangs-
punt gediend voor de ontwikkeling 
van de ‚3D L.A.S.A.R.‘. Dit artikel be-
schrijft zowel de extra functies als de 
bijkomende voordelen hiervan in de 
dagelijkse praktijk van het aanmeten 
van prothesen en orthesen voor de or-
thopedisch instrumentmaker.

Sleutelwoorden: opbouw, statica, pro-
thesen, orthesen

Inleiding
Het herstel van het sta- en loopvermo-
gen wordt beschouwd als een funda-
menteel revalidatiedoel na een ampu-
tatie van de onderste extremiteit of een 
deel daarvan [1]. Iedereen bij wie een 
been is geamputeerd, heeft hiervoor 
– onafhankelijk van zijn mobiliteits-
graad – enerzijds een stabiel belastbare 
prothese bij het staan en in de standfase 
tijdens het voortbewegen nodig, terwijl 
er anderzijds tijdens de zwaaifase vol-
doende bodemvrijheid moet zijn om 
het onderbeen ongehinderd naar voren 
te kunnen zwaaien. Aan deze principië-
le eisen kan alleen worden voldaan bij 
een biomechanisch correcte prothe-
seopbouw. Deze heeft een blijvende in-
vloed op de kwaliteit van de prothese 
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Afb. 1 Basisprincipe 
van de L.A.S.A.R. 
Posture.
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dere op de hoogtecompensatieplaat, 
wordt de belastingslijn weergegeven.

Een intensieve wetenschappelijke be-
geleiding van deze procedure met een 
groot aantal studies en de vragen naar 
het hoe en waarom die voortdurend 
werden gesteld door de gebruikers uit 
de praktijk, hebben geleid tot heldere 
adviezen voor de op de biomechanica 
gebaseerde opbouw van prothesen – va-
riërend van onderbeen- tot bekkenkorf-
prothesen. Zoals hieronder zal blijken, 
verschillen de adviezen afhankelijk van 
het amputatieniveau sterk van elkaar.

Protheseopbouw  
bij transtibiale amputatie

De opbouw van de onderbeenprothese 
heeft een blijvende invloed op de func-
tie van het behouden kniegewricht tij-
dens het staan en het voortbewegen 
[5]. Hierbij wordt er als biomechanisch 
doel gestreefd naar een fysiologische 
kniefunctie. Naar de biomechanische 
grondbeginselen van de protheseop-
bouw en de effecten hiervan op de 
kniefunctie tijdens het staan en lopen 
is veel onderzoek gedaan [4–7]. De be-
treffende onderzoeken zijn vertaald 
naar praktische opbouwhandleidin-
gen, die hun waarde bij het aanmeten 
van prothesen bij patiënten dagelijks en 
wereldwijd bewijzen. Voor de individu-
ele opbouw maakt de orthopedisch in-
strumentmaker gebruik van de moder-
ne meettechniek voor de statische ana-
lyse en observeert hij de geamputeerde 
tijdens het lopen. Er wordt voor ge-
zorgd dat het gangbeeld de kenmerken 
heeft van de fysiologische kniefunctie 
en dat hierbij wordt voldaan aan de ver-
eiste statische criteria (afb. 2a).

Protheseopbouw bij  
knie-exarticulatie en  
transfemorale amputatie

De opbouw heeft een blijvende invloed 
op de betrouwbaarheid en de functie 
van de prothese tijdens het staan en lo-
pen van patiënten met een knie-exar-
ticulatie of bovenbeenamputatie. Als 
biomechanisch doel wordt er gestreefd 
naar een betrouwbare kniefunctie. 
Voor het terugkrijgen van het sta- en 
loopvermogen is het van elementair 
belang dat de prothesevoet wordt afge-
stemd op het heupgewricht met doel-
matig geflecteerde en geadduceerde 
stomp. Dit volgt uit de mechanische 
regels van het voortbewegen. Het knie-
scharnier wordt in overeenstemming 
met het functieprincipe aangebracht 
tussen de prothesevoet en de koker. Op 
de technische werking van het schar-
nier zelf kan via de protheseopbouw 
maar in zeer beperkte mate invloed 
worden uitgeoefend [8].

Bovenbeenprothesen worden eerst 
gemonteerd en nauwkeurig afgesteld 
in het opbouwapparaat. Door de fabri-
kanten van de prothesecomponenten 
wordt precies voorgeschreven hoe de 
voet en het kniescharnier moeten wor-
den gepositioneerd. Adductie en flexie 
van de koker worden individueel gespe-
cificeerd. Bewegingsbeperkingen van 
het heupgewricht als gevolg van een 
buigcontractuur moeten eveneens in 
aanmerking worden genomen. Na een 
nauwkeurige montage van de prothese 
is afstelling van de plantairflexie terwijl 
de patiënt staat, voldoende om aan de 
statische criteria te beantwoorden (afb. 
2b). Voorwaarde hiervoor is wel dat het 
proximale gedeelte van de koker zo is 

uitgevoerd, dat de kracht tussen pro-
these en lichaam zo centraal mogelijk 
kan worden overgebracht en dat dit 
niet te ver uit het midden gebeurt. De 
afstand tussen de belastingslijn en de 
lichaamszwaartepuntlijn mag sagit-
taal niet groter zijn dan 15 mm. Bij het 
proeflopen worden de flexie- en adduc-
tiestand van de stomp en de transver-
sale rotatie van het kniescharnier ge-
controleerd en eventueel gecorrigeerd. 
Duidelijk asymmetrische staplengtes 
wijzen op een incorrecte kokerflexie.

Protheseopbouw  
bij heupexarticulatie

De opbouw heeft een blijvende invloed 
op de betrouwbaarheid en de functie 
van de prothese tijdens het staan en lo-
pen van patiënten met een heupexarti-
culatie. Als biomechanisch doel wordt 
er gestreefd naar een betrouwbare knie-
functie en ten minste een basisfunctie 
van het heupscharnier. Voor het terug-
krijgen van het sta- en loopvermogen is 
het van primair belang dat de prothe-
sevoet en het knie- en heupscharnier 
worden afgestemd op de bekkenkoker.

Uitgebreide studies tonen aan dat 
het deelmassazwaartepunt (DMZ) het 
belangrijkste referentiepunt voor de 
protheseopbouw is [9,10]. Dit betekent 
dat de protheseopbouw onafhankelijk 
is van het ontwerp van de bekkenkoker. 
Heupscharnier, kniescharnier en pro-
thesevoet worden in het opbouwappa-
raat bij een neutrale stand van de bek-
kenkoker afgesteld ten opzichte van dit 
referentiepunt. De statische opbouw 
bestaat uitsluitend uit de afstelling van 
de plantairflexie, zodat wordt voldaan 
aan de opbouwcriteria (afb. 2c). Tijdens 

Afb. 2 Statica van de biomechanisch correcte protheseopbouw voor de onderste extremiteit. Weergegeven zijn de amputatieniveaus 
‚transtibiaal‘ (2a), ‚transfemoraaal‘ (2b) en ‚heupexarticulatie‘ (2c), zowel in het sagittale als in het frontale vlak.  De met een 
krachtmeetplaat bepaalde belastingslijn (rode lijn) loopt onafhankelijk van het amputatieniveau op de aangegeven afstand van het 
betreffende referentiepunt.

Afb. 2a Afb. 2b Afb. 2c
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het proeflopen moet de adductie- en ro-
tatiestand van de bekkenkoker ten op-
zichte van het heup- en kniescharnier 
worden gecontroleerd.

De nieuwe 3D L.A.S.A.R. 
met zijn extra functies en 
aanvullende informatie

Technische eigenschappen

Vanwege de steeds verdere ontwikke-
ling van elektronische componenten 
zoals microcomputers, sensoren en ca-
merachips met een hoge resolutie was 
het mogelijk om het principe van de 
L.A.S.A.R. Posture technisch te trans-
formeren naar de digitale wereld. De 
nieuwe 3D L.A.S.A.R. is een meetsys-
teem dat bestaat uit een tweedelige 
krachtmeetplaat met sensoren, vier 
5-megapixel-CMOS-camera‘s, een cen-
trale rekenunit en een tablet als bedie-
ningselement (afb. 3a).

Beide meetplaten van de 3D 
L.A.S.A.R. zijn identiek uitgerust met 
vier weegcellen en drie krachtsensoren 
op basis van rekstroken met brugscha-
keling. Relevante belastingsparameters 
van beide benen kunnen zo tegelijker-
tijd worden bepaald. In aanvulling op 
de hieruit resulterende aangrijpings-
punten (centers of pressure: COP‘s) op 
de meetplaten en de verticale grondre-
actiekrachtcomponenten kunnen de 
werkzame horizontale krachten wor-
den gemeten. Ook is het mogelijk om 
de torsiemomenten rondom de verti-
cale as van het coördinatensysteem 
van de grondreactiekracht te bepalen. 
Op grond van deze informatie kunnen 

enerzijds de verticale componenten 
van de grondreactiekracht – ook wel 
‚belastingslijnen‘ genoemd – voor de 
beide onderste extremiteiten tegelijk 
op de tablet worden weergegeven (zo-
genaamde ‚Legacy Mode‘ in 2D) (afb. 
3b). Anderzijds kunnen door ook de 
horizontale krachten in aanmerking te 
nemen, de grondreactiekrachtvectoren 
op het ondersteuningspunt worden be-
paald en naar keuze in het sagittale of 
frontale vlak worden weergegeven op 
het beeldscherm van de tablet (zoge-
naamde ‚3D Mode‘). Voor het bepalen 
van de afstand tussen de belastingslij-
nen of krachtvectoren en de referentie-
punten (bijv. de rotatieas van de knie) 
kunnen op de opgeslagen foto virtuele 
meetinstrumenten of afstandsmallen 
worden geprojecteerd (afb. 3c: M2 en 
M3). Om een nauwkeurige positione-
ring van deze meethulpmiddelen mo-
gelijk te maken, kan op de foto worden 
ingezoomd.

De digitale weergave van de meet-
waarden maakt het voor het eerst mo-
gelijk om gegevens op te slaan die ook 
na afloop van de meetsessie nog kun-
nen worden gebruikt voor de docu-
mentatie en analyse van de statische 
situatie. Naast de foto‘s en gegevens 
van de meetsituatie kunnen er boven-
dien commentaarvelden worden opge-
nomen die bijvoorbeeld aanwijzingen 
bevatten voor de volgende fasen van 
het vervaardigingsproces van de pro-
these of orthese. De basis voor de gege-
vensopslag is een met een wachtwoord 
versleutelde SQL-database waarin zo-
wel de foto‘s als de patiëntgegevens 
veilig kunnen worden opgeslagen. Het 
opslagmedium voor de database is een 
SD-kaart. Door het verwisselen van de 

SD-kaart kunnen verschillende gebrui-
kers met elk hun eigen database werken 
met één apparaat.

Voor ingebruikneming van het 
meetsysteem worden de camera‘s en 
de krachtmeetplaat in een gedefinieer-
de stand ten opzichte van elkaar uitge-
richt. Een op het beeldscherm van de ta-
blet geprojecteerd venster ondersteunt 
deze positionering. Nadat de camera‘s 
de oplichtende leds in de hoeken van de 
krachtmeetplaat hebben geregistreerd, 
brengt een geïntegreerd kalibreer-algo-
ritme de vectoren die grafisch worden 
weergegeven op de tablet, in overeen-
stemming met de gemeten krachten. 
Zo kunnen de sterkte, de hoek en de 
positie van de grondreactiekrachten 
die worden uitgeoefend op de persoon 
van wie de waarden moeten worden ge-
meten, tot op de millimeter nauwkeu-
rig worden geprojecteerd op het beeld-
scherm van de tablet. Een knop op het 
bedieningspaneel van de tablet maakt 
het mogelijk om te schakelen tussen 
een aanzicht van het sagittale en het 
frontale vlak.

Voordelen bij de statische  
opbouwoptimalisatie

Een belangrijk voordeel van de 3D 
L.A.S.A.R. is de gelijktijdige observa-
tie en analyse van de statische belas-
ting van beide onderste extremiteiten: 
statisch ongunstige belastingssituaties 
kunnen in een oogopslag worden vast-
gesteld en hieruit kan direct worden 
afgeleid hoe de opbouw van het hulp-
middel kan worden geoptimaliseerd 
zonder dat de patiënt anders op het 
apparaat hoeft te gaan staan. Na ver-
andering van de opbouwconfiguratie 

Afb. 3a Schematische weergave van de basiscom-
ponenten van de 3D L.A.S.A.R. (A: krachtmeet-

plaat met sensoren, B en C: vier camera‘s in twee 
statieven, C: rekenunit, D: bedieningsunit tablet).

Afb. 3b Schematische weergave van meetsituaties 
(‚Legacy Mode‘ [2D] in het frontale vlak [1] en het 

sagittale vlak [2]; ‚3D Mode‘ in het frontale vlak 
[3] en het sagittale vlak [4]).

Afb. 3c Weergave van reële metingen in de ‚3D 
Mode‘ (M1: meting in het frontale vlak, M2: me-

ting in het sagittale vlak met geprojecteerde digita-
le 60/40-mal, M3: meting in het frontale vlak met 

geprojecteerde digitale 50/50-mal).

Afb. 3a

Afb. 3c

Afb. 3b
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van het hulpmiddel voor de ene extre-
miteit zijn de statische effecten hiervan 
op de andere extremiteit onmiddellijk 
zichtbaar. Door de aanvullende infor-
matie over de daadwerkelijke loop van 
de krachtvectoren in de ‚3D Mode‘ kun-
nen de reële afstanden tussen de vecto-
ren en de betreffende referentiepunten 
worden bepaald, waardoor de statische 
belasting nauwkeurig kan worden gere-
gistreerd.

Ter ondersteuning van een optima-
le individuele statische opbouw van het 
orthopedische hulpmiddel (bijv. een 
TT- of TF-prothese) zijn er onder een 
van de menu-opties in de tablet-soft-
ware tutorials voor de protheseopbouw 
en referentiewaarden voor verschillen-
de prothesecomponenten beschikbaar. 
Met behulp van de op de tablet weer-
gegeven statische situatie kan de pati-
ent uitleg hierover worden gegeven en 
kunnen de volgende stappen van de 
optimalisatie nader worden toegelicht. 
Voor het scholen van grotere groepen 
is het systeem bovendien voorzien van 
een interface voor externe projectie van 
de scherminhoud.

Eerste ervaringen met 
de 3D L.A.S.A.R. bij een 
niet-geamputeerde  
vergelijkingsgroep

Bij praktische toepassingen op het ge-
bied van de prothetiek en orthetiek is 
het voor veel vraagstukken zinvol om 
zich te oriënteren op de gemiddelde 
waarden van niet-geamputeerde proef-
personen. Bij het gebruik van de con-
ventionele L.A.S.A.R. Posture moest er 

rekening mee worden gehouden dat de 
meetwaarden stonden voor de afstan-
den tussen de verticale krachtlijn en de 
referentiepunten. Met de 3D L.A.S.A.R. 
kunnen nu de afstanden worden ge-
meten tussen de werklijn van de ‚reë-
le‘ krachtvector en de referentiepun-
ten. Om de verschillen tussen de meet-
waarden van de beide varianten van 
de L.A.S.A.R. Posture te controleren en 
referentiewaarden te verkrijgen voor 
het gebruik van de 3D L.A.S.A.R., werd 
een vergelijkend onderzoek gedaan van 
beide L.A.S.A.R.-versies met een groep 
van 50 proefpersonen zonder neurolo-
gische en orthopedische bijzonderhe-
den (29 ± 8 jaar, 177 ± 9 cm, 73 ± 10 kg, 
mannelijk: n = 31, vrouwelijk: n = 19). 
Voor een gestandaardiseerde uitgangs-
situatie kregen de proefpersonen vóór 
vastlegging van de waarden met de 
L.A.S.A.R. Posture de instructie om 
op hun normale standbreedte op het 
meetapparaat te gaan staan. Een ander 
criterium was dat de voeten in anteri-
or-posterior richting op dezelfde hoog-
te moesten worden gezet. De individu-
ele standbreedte werd gemeten. Bij de 
meting die daarna op de 3D L.A.S.A.R. 
werd gedaan, konden de posities van de 
voeten worden gereproduceerd. De re-
sultaten werden voor beide benen ge-
middeld, zodat er gemiddelde waarden 
voor 100 extremiteiten beschikbaar 
waren (afb. 4).

Zoals werd verwacht, waren er hier-
bij in het sagittale vlak slechts geringe 
afwijkingen, die van distaal naar proxi-
maal iets toenamen. Voor de in de prak-
tijk vaak belangrijke afstand tussen de 
krachtlijn en het compromisdraai-
punt van de knie [11] werd er met de 

3D L.A.S.A.R. een gemiddelde afstand 
gemeten van ca. 20 mm met een stan-
daardafwijking van ca. 15 mm. In het 
frontale vlak zijn de afwijkingen duide-
lijk groter. Dit kan worden verklaard op 
grond van het feit dat het lichaam wordt 
ondersteund door beide benen, waar-
door er in het frontale vlak grotere ho-
rizontale krachten worden uitgeoefend 
dan in het sagittale vlak. De gemiddel-
de waarden van de niet-geamputeerde 
vergelijkingsgroep worden gekenmerkt 
door een grote standaardafwijking, wat 
wijst op de bekende grote individuele 
verschillen. Toch kunnen deze waar-
den worden beschouwd en gebruikt als 
zinvolle oriëntatiewaarden.

Exemplarisch is in afbeelding 5 een 
meting met de 3D L.A.S.A.R. in beide 
modi aan de hand van een individueel 

Afb. 4 Gemiddelde afstanden tussen de 
referentiepunten enerzijds en de belas-
tingslijn en krachtvector anderzijds, weer-
gegeven voor een gezonde vergelijkingsgro-
ep (n = 100); 

a: sagittale vlak, b: frontale vlak.

Afb. 5 Frontale projectie van de werklijn 
van de verticale grondreactiekracht (a: 
‚Legacy Mode‘, komt overeen met infor-
matie van de L.A.S.A.R. Posture) en reële 
frontale werklijn van de krachtvector (b: 
‚3D Mode“); individueel voorbeeld.

Afb. 4a Afb. 4b

Afb. 5a Afb. 5b
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voorbeeld weergegeven. De in de ‚Leg-
acy Mode‘ gemeten situatie geeft hier 
in het frontale vlak dezelfde informa-
tie als bij de L.A.S.A.R. Posture. In de 
‚3D Mode‘ nemen de afstanden van dis-
taal naar proximaal toe (malleolus la-
teralis: ca. 10 mm; spina iliaca anterior 
superior: ca. 40 mm). Ter hoogte van de 
knie is de met de L.A.S.A.R. Posture ge-
meten belastingslijn ca. 15 tot 20 mm 
naar lateraal gepositioneerd (vergelijk-
baar met de 3D L.A.S.A.R. in de ‚Lega-
cy Mode‘: ca. 20 mm); de reële werklijn 
van de krachtvector, gemeten in de ‚3D 
Mode‘, loopt vrijwel door het midden 
van de knie.

Eerste ervaringen met het 
aanmeten van prothesen 
met de 3D L.A.S.A.R. 
en aanbevelingen voor 
de protheseopbouw na 
transtibiale en trans- 
femorale amputatie 

Om de beschikking te krijgen over 
een basis voor referentiegegevens van 
transtibiaal (TT) en transfemoraal (TF) 
geamputeerden werden er in totaal 15 
proefpersonen (5 TT: 43 ± 11 J., 174 ±  
9 cm, 73 ± 16 kg, mannelijk: 3, vrouwe-
lijk: 2; 10 TF: 46 ± 10 J., 176 ± 8 cm, 87 ± 
13 kg, mannelijk: 8, vrouwelijk: 2) gere-
cruteerd. Bij deze proefpersonen werd 
vooraf een prothese aangemeten vol-
gens de bekende opbouwadviezen van 
Blumentritt voor onderbeenprothesen 
[4–7] resp. bovenbeenprothesen [12]. 
De metingen werden los van elkaar ge-
daan voor de aangedane en de behou-

Afb. 6 Gemiddelde afstanden tus-
sen de referentiepunten enerzijds en 

de belastingslijn en krachtvector an-
derzijds, weergegeven voor TT-ge-

amputeerden, met aanduiding van 
mogelijke instelgebieden; 

a: sagittale vlak, b: frontale vlak.

den zijde, zowel met de L.A.S.A.R. Pos-
ture als met de 3D L.A.S.A.R. Dit lever-
de dus waarden op voor de volgende 
meetsituaties:

– L.A.S.A.R. Posture
– 3D L.A.S.A.R. in de ‚Legacy Mode‘
– 3D L.A.S.A.R. in de ‚3D Mode‘

De hieruit resulterende aanbevelin-
gen voor de afstand tussen de belastings-
lijn (L.A.S.A.R. Posture, 3D L.A.S.A.R. in 
de ‚Legacy Mode‘) resp. de krachtvector 
(3D L.A.S.A.R. in de ‚3D Mode‘) en de 
betreffende referentiepunten worden 
weergegeven in de afbeeldingen 6 (TT) 
en 7 (TF). Voor de protheseopbouw in de 
praktijk leidt dit tot de volgende funda-
mentele conclusies:

Opbouw van  
transtibiale prothesen

De meetwaarden van de L.A.S.A.R. Pos-
ture en de 3D L.A.S.A.R. in de ‚Legacy 
Mode‘ zijn zowel voor de prothesezijde 
als voor de behouden zijde in beide vlak-
ken (sagittaal en frontaal) vrijwel iden-
tiek (afb. 6). Hieruit kan worden afge-
leid dat de tot nu toe gegeven adviezen 
voor de opbouw van TT-prothesen met 
behulp van de L.A.S.A.R. Posture direct 
overdraagbaar zijn op de 3D L.A.S.A.R. 
in de ‚Legacy Mode‘. Dit geldt voor de 
afstanden tussen de belastingslijn en 
de referentiepunten malleolus lateralis 
(afgekort: BSG), compromisdraaipunt 
van de knie (afgekort: knie), trochanter 
major en spina iliaca anterior superior.

De waarden in de ‚3D Mode‘ (3D 
L.A.S.A.R.) wijken af van die in de 
‚Legacy Mode‘, waarbij de afwijkingen 

in het sagittale vlak bij een goede pro-
theseopbouw vanwege de in vergelij-
king geringe horizontale kracht klein 
zijn. De afwijkingen in het frontale 
vlak zijn vooral aan de prothesezijde 
evident. Hier loopt de krachtvector ter 
hoogte van de knie langs de mediale 
patellarand (L.A.S.A.R. Posture en 3D 
L.A.S.A.R. in de ‚Legacy Mode‘: latera-
le patellarand) en ca. 80 mm mediaal 
van de spina (L.A.S.A.R. Posture en 3D 
L.A.S.A.R. in de ‚Legacy Mode‘: 0 tot  
20 mm mediaal).

Opbouw van  
transfemorale prothesen

De meetwaarden van de L.A.S.A.R. Pos-
ture en de 3D L.A.S.A.R. in de ‚Legacy 
Mode‘ zijn net als bij de transtibiale 
prothesen zowel voor de prothesezijde 
als voor de behouden zijde in beide ge-
observeerde vlakken (sagittaal en fron-
taal) vrijwel identiek (afb. 7). Dit bete-
kent dat ook voor TF-Prothesen de tot 
nu toe gegeven opbouwadviezen voor 
de L.A.S.A.R. Posture direct overdraag-
baar zijn op de 3D L.A.S.A.R. in de ‚Leg-
acy Mode‘. Dit geldt voor alle afstanden 
tussen de belastingslijn en het betref-
fende referentiepunt (malleolus late-
ralis [afgekort: BSG], knie, trochanter 
major en spina iliaca anterior superior).

De waarden in de ‚3D Mode‘ (3D 
L.A.S.A.R.) wijken echter in beide vlak-
ken (sagittaal en frontaal) af van die in 
de ‚Legacy Mode‘. Aan de prothesezijde 
leidt dit ertoe dat in het sagittale vlak de 
afstanden tussen krachtvector en knie 
resp. trochanter major ca. 5 tot 10 mm 
kleiner zijn en de krachtvector dus aan 
de prothesezijde wat verder naar poste-

Afb. 6a Afb. 6b
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rior loopt dan bij de gezonde vergelij-
kingsgroep. Dit kan duiden op een spe-
cifieke eigenschap van TF-prothesen, 
waarbij het krachtoverbrengingspunt 
in het proximale kokergedeelte posteri-
or van de trochanter major kan liggen.

In het frontale vlak lopen de kracht-
vectoren bij de metingen met de 3D 
L.A.S.A.R. in de ‚3D Mode‘ bij de TF-ge-
amputeerden ter hoogte van de spina 
iliaca anterior superior ca. 10 mm meer 
naar mediaal dan bij de gezonde ver-
gelijkingsgroep. Het ligt voor de hand 
om aan te nemen dat er doordat het 
krachtoverbrengingspunt zich verder 
naar mediaal bevindt, aan de prothe-
sezijde sterkere horizontale krachten 
in mediolaterale richting worden uitge-
oefend, die ook door de contralaterale 
zijde gecompenseerd moeten worden. 
Daardoor vertonen de krachtvectoren 
de tendens om verder naar het midden 
van het lichaam te neigen.

Bij verschillende typen knie-
scharnieren kunnen ook voor de 3D 
L.A.S.A.R. individuele adviezen wor-
den geformuleerd voor afstanden tus-
sen de krachtvector en de knie-refe-
rentieas in het sagittale vlak. Deze zijn 
in afbeelding 8 aangegeven in aanvul-
ling op de bekende gegevens voor de 
L.A.S.A.R. Posture.

Voor beide amputatieniveaus (TT en 
TF) worden er met de 3D L.A.S.A.R. aan 
de contralaterale zijde in het sagittale 
vlak vrijwel identieke afstanden tussen 
de betreffende referentiepunten en de 
belastingslijn (‚Legacy Mode‘) resp. de 
krachtvector (‚3D Mode‘) gevonden. 
Dit betekent dat tot nu toe gegeven ad-
viezen voor de statische situatie van het 
behouden been van kracht blijven.

Aanwijzingen voor de  
statische opbouwoptima-
lisatie in de ‚3D Mode‘

Door de simultane weergave van beide 
krachtvectoren kunnen er in het sagit-
tale vlak twee verschillende effecten los 
van elkaar worden geobserveerd:

–  De horizontale afstand tussen de vec-
toren op de krachtmeetplaat is te ver-
klaren op grond van het feit dat ook 
de aangrijpingspunten zich op enige 
afstand van elkaar bevinden (afb. 9b 
in de ‚Legacy Mode‘ en 9c in de ‚3D 
Mode‘). Dit kan bijvoorbeeld worden 
aangepast door wijziging van de plan-
tairflexiestand van de voet.

–  De afstand tussen de vectoren ter 
hoogte van de trochanter major is 
mogelijk te verklaren op grond van 
een onnatuurlijk heupmoment in 

het sagittale vlak en/of in het trans-
versale vlak of kan veroorzaakt zijn 
door een onnatuurlijke bekkenrota-
tie. Vaak ligt hieraan een ongunstige 
kokerstand in de genoemde vlakken 
ten grondslag (afb. 9d).

Doel van de statische opbouwopti-
malisatie in het sagittale vlak is om er-
voor te zorgen:

1.  dat de krachtvectoren op de aanbevo-
len afstanden van de referentiepun-
ten lopen,

2.  dat de aangrijpingspunten ter hoog-
te van de krachtmeetplaat in anteri-
or-posterior richting met elkaar over-
eenstemmen of maximaal 20 mm 
van elkaar verwijderd zijn en

3.  dat de krachtvectoren aan de prothe-
sezijde en de behouden zijde in het 
sagittale vlak zo mogelijk met elkaar 
overeenstemmen.

Afb. 8 Aanbevolen afstanden tussen referentiepunten en belastingslijn resp. krachtvector 
in het sagittale vlak voor TF-geamputeerden, weergegeven voor verschillende typen knie-
scharnieren, met aanduiding van mogelijke instelgebieden ter hoogte van het BSG en de 
trochanter major.

Afb. 7 Gemiddelde afstanden tussen 
de referentiepunten enerzijds en de 
belastingslijn en krachtvector ander-
zijds, weergegeven voor TF-geampu-
teerden, met aanduiding van mogeli-
jke instelgebieden; 

a: sagittale vlak, b: frontale vlak.Afb. 7a Afb. 7b
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Als aan deze criteria wordt voldaan, 
kan ervan worden uitgegaan dat zowel 
de behouden gewrichtsstructuren als de 
prothesecomponenten volgens de bio-
mechanische criteria doelmatig worden 
belast en er geen onnatuurlijk sterke ho-
rizontale grondreactiekrachten worden 
uitgeoefend die een overmatige span-
ning in de stomp-koker-interface en de 
bekkenstreek kunnen veroorzaken. De 
effecten van de horizontale krachten op 
de daadwerkelijke loop van de grondre-
actiekrachten zijn alleen direct waar-
neembaar in de ‚3D Mode‘ van de 3D 
L.A.S.A.R. (afb. 9 c en d).

In het frontale vlak moeten de aan-
grijpingspunten zich ter hoogte van 
het midden van de voet bevinden en 
moet de krachtvector op de aanbevolen 
afstand van het midden van de knie en 
de spina iliaca anterior superior lopen – 
in overeenstemming met de gegevens 
voor het betreffende amputatieniveau. 

In afbeelding 10 is onder a (‚Legacy 
Mode‘) en b (‚3D Mode‘) een natuurlij-
ke statische situatie schematisch weer-
gegeven. In de situaties onder c en d 
zijn er buitengewoon sterke horizon-
tale grondreactiekrachten werkzaam, 
die leiden tot een sterke neiging van de 
krachtvectoren en op deze manier al-
leen kunnen worden weergegeven met 
de 3D L.A.S.A.R. In deze gevallen kan 
worden uitgegaan van een zeer hoge 
spierspanning in de bekkenstreek.

Conclusie
Met de 3D L.A.S.A.R. kunnen in verge-
lijking met de L.A.S.A.R. Posture meer 
parameters en gegevens worden ge-
bruikt voor de statische optimalisatie 
van de prothese- en ortheseopbouw, 
waardoor de kwaliteit van de aan de 
patiënt geleverde zorg wordt verbeterd. 
Tegelijkertijd worden er nieuwe moge-

lijkheden geboden op het gebied van 
de documentatie en analyse achteraf. 
Dit brengt ook andere voordelen voor 
de orthopedisch instrumentmaker met 
zich mee bij het vervaardigen van or-
thopedische hulpmiddelen voor de on-
derste extremiteit met inachtneming 
van biomechanische principes in de 
dagelijkse praktijk. De mogelijkheden 
tot documentatie vereenvoudigen bo-
vendien de dialoog met patiënten en 
zorgverzekeraars over het waarborgen 
van de kwaliteit van het hulpmiddel.
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Afb. 9 Schematische weergave van stati-
sche situaties in de ‚Legacy Mode‘ en in de 
‚3D Mode‘ in het sagittale vlak;

a: normale stand van het been voor beide 
extremiteiten;

b: sterk afwijkende anterior-posterior posi-
tie van de aangrijpingspunten en de belas-
tingslijnen (ongunstige statische situatie);

c: sterk afwijkende anterior-posterior po-
sitie van de aangrijpingspunten en afwi-
jkende neiging van de krachtvectoren (on-
gunstige statische situatie);

d: identieke anterior-posterior positie van 
de aangrijpingspunten, maar afwijkende 
neiging van de krachtvectoren (ongunstige 
statische situatie).

Afb. 10 Schematische weergave van stati-
sche situaties in de ‚Legacy Mode‘ en in de 
‚3D Mode‘ in het frontale vlak;

a en b: normale statische situatie van het 
been voor beide extremiteiten; 

c: optimale positie van de aangrijpings-
punten, maar sterk naar lateraal geneig-
de krachtvectoren (ongunstige statische 
situatie);

d: optimale positie van de aangrijpings-
punten, maar sterk naar mediaal geneig-
de krachtvectoren (ongunstige statische 
situatie).

Afb. 9

Afb. 10

a b c d

a b c d
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