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Het bewegingsapparaat

Om te kunnen begrijpen hoe klachten aan het gewrichtsapparaat ontstaan moeten we kijken naar
structuur en stofwisseling van bot, kraakbeen en synovia.

Botten zorgen voor de bescherming van de interne organen, geven stevigheid aan het lichaam en maken
beweging mogelijk. Daarnaast zorgen botten voor de vorming van rode- en witte bloedcelllen en
bloedplaatjes. Een bot heeft een zeer hoge stofwisseling, is rijk doorbloed en doorloopt een
voortdurende cyclus van afbraak en opbouw. Hierdoor kan een gebroken bot binnen 6 weken volledig
herstelt zijn. Toch geen geringe prestatie voor ‘dood’ weefsel. Het bot is omgeven door het beenvlies
of periost. Dit is een taai vlies van bindweefsel dat voorzien is van zenuwuiteinden (letsel doet pijn!).
Vanuit het beenvlies wordt het bot voorzien van bloed (en voedingsstoffen).

Een gewricht is een ‘constructie’ om twee botten met elkaar te verbinden. Pezen zijn via het beenvlies
verbonden met het bot. Ze trekken het ene bot tegen het andere aan en zorgen zo voor de ‘trekkracht’.
Op de wrijfvlakken van elk bot ligt kraakbeen verankerd. Kraakbeen is enorm taai en werkt als
‘schokdemper’ omdat het de klappen opvangt tijdens een beweging. Kraakbeen is niet doorbloed (de
bloedvaten zouden steeds beschadigen) maar is voor z’n voedingsstoffen afhankelijk van het bot
(Malinin 2000, Imhoff 1999) en van de synoviale ruimte.

De synoviale ruimte bevindt zich tussen twee kraakbeenvlakken en wordt ook wel de gewrichtsspleet
genoemd. De gewrichtsspleet is gevuld met een smerende vloeistof: synovia. Dit synovia voorziet het
kraakbeen van voeding en zorgt voor smering zodat er weinig wrijving (en dus slijtage) plaatsvindt
tijdens een beweging.
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In de omgeving van veel gewrichten tref je slijmbeurzen aan. Dit zijn met synovia gevulde zakjes die in
verbinding staan met de gewrichtsspleet. De slijmbeursen kun je zien als ‘de uiterwaarden’. Als er veel
druk wordt uitgeoefend kan het (tijdelijk) overtollige gewrichtssmeer hier terecht. Net als bij de
uiterwaarden zorgt doorstroming voor ‘schoon  water’ en afsluiting voor ‘troebel water’ met veel
afvalstoffen. Een constante druk bij overbelasting is niet bevorderlijk voor de doorstroming.

Het gewrichtskapsel beschermt de gewrichtsspleet, sluit deze luchtdicht af en verbindt het ene bot
met het andere bot. De luchtdichte afsluiting is van belang omdat daardoor beide botten goed tegen
elkaar aan blijven zitten. Het kapsel loopt van de randen van het kraakbeen en aansluitend op het
beenvlies van het ene bot naar het andere bot.


