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SUPPORT EN CONTACTINFORMATIE 
Als u hulp nodig hebt bij het gebruiken van TraumaCad, neem dan contact op met onze 
technische ondersteuningsgroep. Er is technische ondersteuning beschikbaar via online chat, 
e-mail en telefoon. 

Bezoek www.traumacad.com en kies Services Support voor meer informatie of om online 
contact te leggen met een medewerker van de ondersteuningsafdeling via 
www.traumacad.com/chat.html (tijdens kantooruren). 

Tijdens uw ondersteuningssessie kan er gevraagd worden informatie te verstrekken over uw 
TraumaCad-software. Menu Help toont de softwareversie en biedt toegang tot informatie over 
ondersteuning en contact. 

Voor een papieren versie van de gebruikershandleiding kunt u een e-mail sturen naar de 
ondersteuningsafdeling via support@traumacad.com. 

 

Belangrijke mededeling 

Informatie betreffende auteursrecht en handelsmerken 

Alle inhoud van dit document valt onder Copyright 2020 Brainlab Ltd. 

Alle rechten voorbehouden. De handelsmerken, logo's en servicemarkeringen die in dit 
document voorkomen, zijn het eigendom van Brainlab Ltd of andere externe partijen. 
Het is gebruikers niet toegestaan deze handelsmerken, logo's en servicemarkeringen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Brainlab Ltd of dergelijke externe partijen 
te gebruiken, omdat het om hun eigendom kan gaan. 

Beperkte licentie 

Brainlab Ltd verleent hierbij een licentie om deze documenten alleen voor niet-commercieel 
gebruik binnen uw organisatie te bekijken, onder voorwaarde dat u de inhoud van de 
documenten niet aanpast en onder voorwaarde dat gemaakte kopieën alle opmerkingen 
betreffende copyright en andere erin vervatte eigendomsteksten zullen bevatten. De informatie 
die in deze documenten wordt verstrekt, mag alleen door gebruikers gebruikt worden om 
informatie te verstrekken ter ondersteuning van producten van Brainlab Ltd. Geen enkel ander 
gebruik van de hierin aanwezige informatie is toegestaan.  

Niets in deze handleiding zal opgevat worden als bij implicatie verlenen, estoppel of anderszins 
van enige licentie of recht onder enig patent of handelsmerk van Brainlab Ltd of andere externe 
partijen. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk aangegeven, zal niets in deze handleiding opgevat 
worden als het verlenen van enige licentie of recht onder enig copyright van Brainlab Ltd of 
andere derde partijen. 

Beperking van aansprakelijkheid 

De in dit document vervatte informatie wordt 'zoals deze is' gegeven, zonder enige garantie, 
ofwel uitdrukkelijk of geïmpliceerd, inclusief maar niet beperkt tot garanties van 
wederverkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet inbreuk maken 
op copyright. Brainlab Ltd doet al het redelijke om nauwkeurige en tijdige informatie ter 

http://www.traumacad.com/
http://www.traumacad.com/chat.html
mailto:support@traumacad.com
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beschikking te stellen op deze website en werkt de informatie periodiek zonder voorafgaande 
kennisgeving bij. Brainlab Ltd geeft echter geen garanties of verklaringen af met betrekking tot 
de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, en aanvaardt geen 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van deze 
documenten. Uw gebruik van deze documenten gebeurt OP EIGEN RISICO. Onder geen enkele 
voorwaarde en op geen enkele juridische grond of voorziening zal Brainlab Ltd aansprakelijk 
zijn jegens u of enige andere persoon voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, 
voorbeeld- of vervolgschade die voortkomt uit uw toegang tot of gebruik van deze documenten.  

Productinformatie is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving. Als er wijzigingen zijn, 
zullen deze in nieuwe edities van publicaties die in deze documenten staan, opgenomen 
worden. Brainlab Ltd behoudt zich het recht voor op enig moment zonder voorgaande 
kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de producten en/of de 
in de publicatie beschreven programma's en de documentatie in deze documenten. Het noemen 
van producten of diensten die niet van Brainlab Ltd zijn, wordt alleen voor informatieve 
doeleinden gedaan en is geen goedkeuring noch een aanbeveling van dergelijke producten of 
diensten. 

Informatie van externe partijen 

Deze documenten kunnen informatie bevatten van andere partijen dan Brainlab Ltd. Dergelijke 
informatie wordt slechts voor uw gemak en referentie gegeven. De betreffende informatie valt 
niet onder het beheer van Brainlab Ltd, en Brainlab Ltd is ook niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van dergelijke informatie. Het opnemen van deze informatie impliceert geen associatie 
met de operators of enige goedkeuring van dergelijke externe partijen door Brainlab Ltd. 

 Disclaimer 

Deze software is bedoeld als beslissingsondersteunend systeem voor personen die een 
geschikte medische opleiding gevolgd hebben en mag niet gebruikt worden als enige basis voor 
het nemen van klinische beslissingen die te maken hebben met diagnostiek of patiëntenzorg of -
beheer. Alle informatie die uit de software wordt afgeleid, moet klinisch worden beoordeeld om 
te zien of deze aannemelijk is voordat deze gebruikt wordt bij de behandeling van patiënten. 
Enige afwijking van het toepassen van medische informatie uit het programma, anders dan het 
originele ontwerp of beoogd gebruik daarvan, wordt niet aangeraden en wordt beschouwd als 
misbruik van de software. Raadpleeg voor aanvullende ondersteuning gepubliceerde 
onderzoeken. 

Indien zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot het hulpmiddel, moet dit worden 
gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of 
de patiënt is gevestigd. 

Bestellnummer: MK2U00564_E_TC_2.5_UserManual_NL 

Datum van uitgifte: 10 mei 2020 
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Adres van erkend vertegenwoordiger: 

 

  

CEpartner4U B.V. 

Esdoornlaan 13 

3951 DB Maarn 

Nederland 

CEpartner4U  

Adres van fabrikant: 

 Brainlab Ltd. 

35 Efal Street 

Petach-Tikva, 4951132, Israël 

Telefoon: +972-3-929-0929 

Fax:  +972-3-923-6413 

www.brainlab.com 

 

Australische sponsor: 

Brainlab Australia Pty. Ltd. 

Suite 1, Building 1 

14 Aquatic Drive  

Frenchs Forest 

NSW 2086 

Australië 

Telefoon: +61 2 9424 3800  

Fax:  +61 2 9424 3823 

au_sales@brainlab.com 

https://www.cepartner4u.com/
http://www.brainlab.com/
mailto:au_sales@brainlab.com
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OVERZICHT VAN DE SYMBOLEN 

Symbool Naam norm FDA 
standaard-
herkennings-
nummer 

Titel symbool Referentie-
nummer 
symbool 

Uitleg 

 

ISO 15223-1 5-117 

 

Fabrikant 5.1.1 Verwijst naar de 
fabrikant van het 
medische hulpmiddel, 
als gedefinieerd in de 
EU-richtlijnen 
90/385/EEG, 93/42/EEG 
en 98/79/EG. 

 

ISO 15223-1 

 

5-117 

 

Bevoegde 
vertegenwoor-
diger in de 
Europese 
Gemeenschap 

5.1.2 Verwijst naar de 
bevoegde 
vertegenwoordiger in de 
Europese Gemeenschap. 

 

ISO 15223-1 

 

5-117 

 

Raadpleeg de 
instructies 

voor gebruik 

5.4.3 Geeft aan dat de 
gebruiker de 
gebruiksinstructies moet 
raadplegen. 

RX only 

  

Gebruik 
uitsluitend op 
voorschrift 

 

 

Let op: Volgens de 
Amerikaanse federale 
wetgeving mag dit 
apparaat uitsluitend 
door of in opdracht van 
een gelicentieerde 
zorgverlener worden 
aangeschaft. 

 
  Medisch 

hulpmiddel 

 Geeft aan dat het 

product een medisch 

hulpmiddel is, zoals 

gedefinieerd in 

Verordening (EEG) nr. 

2017/745 betreffende 

medische hulpmiddelen. 
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Veiligheidssymbolen 
De volgende symbolen worden door de documentatie heen gebruikt. Besteed in het bijzonder 

aandacht aan specifieke punten in een ingreep wanneer een van de volgende meldingen 

verschijnt. 

 

Waarschuwing! geeft een risico aan. Er wordt aandacht gevraagd voor een 

ingreep of procedure die, wanneer deze niet juist uitgevoerd wordt of 

wanneer men zich er niet aan houdt, kan leiden tot letsel of overlijden. Ga niet 

door als er sprake is van een waarschuwingsmelding tot de aangegeven 

voorwaarden begrepen worden en eraan voldaan is. 

 

 

Een opmerking geeft belangrijke informatie die helpt een optimale prestatie 

te verkrijgen van de applicatie. 

 

 

Tips bieden nuttige suggesties en informatie. 

 

 

Belangrijk Geeft belangrijke informatie aan die u moet opvolgen. 
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DOELGROEP 

Beoogd gebruik: traumaCad is bedoeld ter ondersteuning van professionals in de 
gezondheidszorg bij preoperatieve planning van orthopedische chirurgie. Met dit hulpmiddel 
kunnen radiologische beelden van een overlay met sjablonen voor protheses worden voorzien;  
er zijn ook hulpmiddelen voor het uitvoeren van metingen op het beeld en voor het 
positioneren van een sjabloon. Een klinisch oordeel en ervaring zijn vereist voor een juist 
gebruik van de software. 

Beoogde gebruikers: dit product is bedoeld voor zorgprofessionals die een preoperatieve 
chirurgische planning willen uitvoeren en beelden willen beoordelen. 

Beoogde patiëntenpopulatie: patiëntengroep van volwassenen en kinderen.  

Klinische voordelen: de software helpt professionals in de gezondheidszorg om zich vooraf voor 
te bereiden op orthopedische ingrepen, door de anatomie van de patiënt te evalueren, door 
mogelijke uitkomsten te overwegen en door de juiste implantaten te kiezen.  

 

OVER DEZE HANDLEIDING 

Deze handleiding is bedoeld voor chirurgen die de preoperatieve evaluatie en het plannen voor 
orthopedische ingrepen uitvoeren. 

Deze handleiding omvat de volgende hoofdstukken: 

 Aan de slag met TraumaCad pagina 14, beschrijft het doel van TraumaCad, de 
systeemvereisten, de installatie en het starten en biedt een snelle rondgang door de 
interface. 

 Afbeeldingen afhandelen, pagina 35, beschrijft hoe TraumaCad te gebruiken voor het laden 
van benodigde afbeeldingen, de anatomische oriëntatie ervan te specificeren en de 
afbeeldingen te kalibreren. 

 De operatie plannen, pagina 53, beschrijft hoe TraumaCad te gebruiken voor preoperatieve 
evaluatie en planning voor een verscheidenheid aan orthopedische ingrepen. 

 De anatomie meten, pagina 74, beschrijft het gebruik van de diverse hulpmiddelen die 
TraumaCad biedt om de anatomie die in een afbeelding voorgesteld wordt, te meten. 
Het beschrijft ook het nemen van anatomische metingen en deze vergelijken met 
normatieve standaarden en het simuleren van correctieve procedures voor de analyse 
van de uitlijning van ledematen. 

 Rapporten voorbereiden, pagina 172, beschrijft hoe rapporten te genereren. 

 Bijlage A, TraumaCad installeren, pagina 177, beschrijft het installeren van TraumaCad voor 
stand-alone-werking. 

 Bijlage B, Stand-alonegebruik, pagina 181, beschrijft diverse ingrepen die vereist kunnen 
zijn in stand-alone-modus. 

 Bijlage C, Implantaatsjablonen beheren, pagina 183, beschrijft het importeren en beheren 
van implantaatsjablonen in het TraumaCad-systeem. 
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AAN DE SLAG MET TRAUMACAD 
 

WAT IS TRAUMACAD? 

TraumaCad stelt chirurgen in staat digitale afbeeldingen te evalueren en te manipuleren bij het 

uitvoeren van diverse preoperatieve chirurgische planningen en het evalueren van afbeeldingen. 

Het programma is volledig te integreren met PACS en beschikt over een uitgebreide bibliotheek 

van digitale sjablonen die regelmatig bijgewerkt worden van belangrijke fabrikanten. 

TraumaCad voorziet in eenvoudig te gebruiken oplossingen voor verschillende orthopedische 

subspecialismen: 

 Heup  Deformiteit 

 Knie  Trauma 

 Bovenste ledematen   Wervelkolom 

 Voet en enkel  3D-suite 

 Pediatrisch  
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TRAUMACAD WORKFLOW 

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van het gebruiksproces van TraumaCad. 

 

Bekijk de lijst met patiënten uit de lokale cache, het 

PACS of Quentry door op het betreffende 

keuzerondje bovenin de hoofdweergave te klikken. 

Raadpleeg pagina 35 voor meer informatie. 

Selecteer de te evalueren afbeelding door op de 

miniatuur ervan te klikken. Klik achter elkaar op alle 

gewenste afbeeldingen om meerdere afbeeldingen te 

selecteren. Raadpleeg pagina 42 voor meer 

informatie. 

Selecteer de relevante uit te voeren chirurgische 

ingreep of analyseprocedure om de specifieke 

sjablonen en meethulpmiddelen te bepalen die in de 

toepassing gebruikt kunnen worden. Raadpleeg 

pagina 53 voor meer informatie. 

Het aangeven van de oriëntatie, weergave en zijde 

van de afbeelding en kalibreren zijn verplichte 

stappen die voor elke afbeelding uitgevoerd moeten 

worden. Raadpleeg resp. pagina 45 en 46 voor meer 

informatie. 

TraumaCad biedt een grote, goed toegankelijke 

bibliotheek van sjablonen samen met een suite van 

orthopedische hulpmiddelen voor het meten van 

de daadwerkelijke anatomie in een afbeelding. 

Er wordt een volledig rapport gegenereerd, dat 

samen met de gemanipuleerde beelden opgeslagen 

kan worden in het PACS-bestand van de patiënt, 

lokaal of geüpload naar Quentry door de casus op te 

slaan. Raadpleeg pagina 24 voor meer informatie. 

 

Waarschuwing! Zorg ervoor dat de casus van de patiënt opgeslagen 

wordt, zodat er geen patiëntgegevens verloren gaan. 

Rapportage en opslaan 

Preoperatieve evaluatie 
en planning uitvoeren 

Een ingreep/procedure 
selecteren 

De afbeelding 
definiëren 

Een patiënt zoeken 

Afbeeldingen patiënt 
selecteren 
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CLIENT/SERVER, STANDALONE OF TRAUMACAD WEB 

TraumaCad wordt geïnstalleerd en draait lokaal op de pc en interacteert met een PACS-systeem 

of Quentry. Er zijn drie versies beschikbaar van TraumaCad: client/server, de standalone-versie 

en TraumaCad Web. 

 De client/server-versie van TraumaCad bestaat uit een servertoepassing die door 

de beheerder ingesteld is en client-toepassingen die op willekeurige pc's kunnen draaien. 

 De standalone-versie van TraumaCad draait op één specifieke pc en bewaart alle 

bestanden, zoals de configuratie en implantaatsjablonen, lokaal. 

 TraumaCad Web wordt gestart vanuit Quentry en is een cloud-toepassing die op elke 

pc kan draaien. 

Deze drie typen toepassingen werken op zeer vergelijkbare wijze; er zijn slechts kleine 

verschillen in functionaliteit, zoals hieronder beschreven. 

 

Opmerking: Alle versies van TraumaCad kunnen draaien via een Windows Mac 

Virtual machine. TraumaCad Web draait automatisch op een Mac via Citrix. 

 

 

Belangrijk Sommige ingrepen en gedeelten van de handleiding zijn gemarkeerd 

om aan te geven of ze van toepassing zijn op de standalone-modus ( ), 

client/server-modus ( ) of TraumaCad Web-modus ( ). 
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TraumaCad Client/Server-functionaliteit 

 De functies die in de client/server-versie niet beschikbaar zijn, worden uitgevoerd door 

de beheerder. Sommige van deze beheerfuncties zijn van toepassing voor alle TraumaCad-

toepassingen die in een organisatie draaien, zoals de bibliotheek met implantaatsjablonen; 

sommige zijn gebruikersspecifiek volgens de gebruiker die inlogt op een client: 

 Het is niet nodig de eigenschappen voor de verbinding aan te geven tussen TraumaCad en 

het PACS. Daarom is optie PACS-configuratie niet van toepassing in de client-versie; 

 onderstaande functies zijn door de beheerder ingeschakeld/uitgeschakeld voor de clients: 

 Afbeelding importeren (Import  Image)  

 DICOM-map importeren (Import DICOM Folder)  

 Query  

 Sjablonen downloaden (Download Templates)  

 Schermopname (Screen Capture)  

 Afbeelding opslaan naar lokale map (Save to Local Folder)  

TraumaCad Web en Standalone-functionaliteit 

  Alle in deze handleiding beschreven functionaliteit is beschikbaar in de Webversie 

en de standalone-versie. 

Automatisch bijwerken en vernieuwen 

 Voor de client/server-versie worden upgrades alleen aan de serverzijde doorgevoerd, 

en vanaf de server worden deze automatisch gedistribueerd naar de clients. Voordat 

de TraumaCad-client opstart, werkt deze zichzelf automatisch bij, waarna op normale 

wijze opgestart wordt. 

Updates van de sjablonen voor de client/server-versie verlopen automatisch via het Internet. 

 Voor TraumaCad Web wordt de versie van de gebruiker automatisch bijgewerkt/ver-

nieuwd om updates aan de toepassing te reflecteren. 

 Als er voor de standalone-versie een update voor de toepassing beschikbaar is, wordt 

een melding aan de gebruiker getoond, die aanbiedt de TraumaCad-toepassing bij te werken. 

De gebruiker kan op dat moment Ja of Nee selecteren. Wanneer voor Nee gekozen wordt, 

kunnen de updates later uitgevoerd worden door in de menubalk naar Help  Controleren 

op updates (Check for update) te gaan. 
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SYSTEEMVEREISTEN 

Hardware 
 2 GB RAM (32 bits) of 4 GB RAM (64 bits) 

 Processor: 1 GHz of sneller 32 bits (x86) of 64 bits (x64) processor (aanbevolen 2 GHz 64 

bits) 

 Harde schijf:  

 Tot 20 MB voor de software 

 Tot 4 GB voor digitale sjablonen  

 Minimale schermresolutie: 1024 x 1024 

 Grafische kaart met DirectX, 1280 x 1024 ware kleuren, 128 MB met WDDM 1.0 of hoger, 

stuurprogramma (aanbevolen) 

 Open internettoegang (toegang tot Quentry/bijwerken sjablonen)  

Software 
 Besturingssysteem Windows 7 of hoger (32 of 64 bits)  

 Microsoft Windows updates (alle patches en hotfixes die beschikbaar zijn via Microsoft 

Windows Update) 

 Microsoft .NET Framework versie 3.5 SP1 

 DirectX 9.0 of hoger 

 Internet Explorer  

 I386-map van de installatie-cd 

 Pdf-lezer 

 LogMeIn, VNC of MS RDP - aanbevolen voor installatie en ondersteuning 

 

Beveiligingsmaatregelen 
IT-beveiligingsmaatregelen, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde toegang, 

worden genomen om de software uit te voeren met het oog op:  

 Authenticatie en autorisatieprocessen, inclusief sessie time-outmechanisme. 

 Auditlogs van de belangrijkste acties in het systeem. 

 Op mastersleutels gebaseerde data-encryptiemechanismen. 

 MS Security Patches worden regelmatig gecontroleerd op compatibiliteit met software. 

 HTTPS SSL netwerkbeveiliging voor client-server gegevensoverdracht beschikbaar. 

Specifieke poorten staan open voor client-servercommunicatie (let op: extra klantcertificaat 

is vereist) 

 

Neem voor aanvullende gegevens contact op met de afdeling ondersteuning van Brainlab. 

mailto:traumacad.support@brainlab.com?subject=TraumaCad%20Security%20Measures
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Klinische vereisten 
Om een nauwkeurige sjabloonkeuze te maken, moet de afbeelding gekalibreerd worden. 

De vereisten voor een afbeelding kunnen, afhankelijk van de bron ervan, verschillen. 

 Niet-gekalibreerde afbeeldingen: Er moet een kalibratietool worden geplaatst voordat er 

een afbeelding wordt gemaakt om zeker te zijn van nauwkeurige metingen en maatbepaling 

van het implantaat. 

 DICOM-afbeeldingen met een vooraf ingesteld kalibratieattribuut dat uit de Modaliteit 

verkregen is: De kalibratie kan worden benaderd door een overmaatse schatting, maar we 

adviseren gebruik van een kalibratietool voor een hogere nauwkeurigheid.  

Zie pagina 43 voor meer informatie over beeldkalibratie en kalibratietools.  
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STARTEN TRAUMACAD 

 TraumaCad opstarten: 

1. Dubbelklik op het pictogram voor TraumaCad dat op het bureaublad aanwezig is: 

  

Als dit niet de eerste keer is dat TraumaCad op deze pc opgestart wordt, wordt het 

hoofdvenster weergegeven, zoals getoond op pagina 21. 

 Bij het voor de eerste keer activeren moet de vereiste informatie voor activering 

zoals geleverd door Brainlab worden ingevoerd. 

Voor online activeren met een activeringscode moet er een verbinding zijn met het internet. 

Selecteer keuzerondje Activeringscode invoeren (Enter Activation Key), voer een geldige 

activeringscode in en klik op Activeren (Activate). 

Voor offline activeren met een licentiebestand is geen verbinding met het internet nodig. 

Selecteer keuzerondje Licentiebestand installeren (Install License File) en klik op toets 

Bladeren (Browse) om het licentiebestand te selecteren. Klik daarna op Activeren. 

 

2. Na het invoeren van een geldige activeringscode of een licentiebestand wordt toets 

Activeren actief. Voer informatie over uzelf in het weergegeven venster in en klik op OK. 

TraumaCad wordt geopend en u kunt beginnen met plannen. 
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SNELLE RONDGANG DOOR DE INTERFACE VAN 

TRAUMACAD 

Dit gedeelte biedt een kort overzicht van de functies van de TraumaCad-toepassing en beschrijft 

het hoofdvenster, de menubalk en de werkbalk. Het hoofdvenster geeft een lijst van patiënten 

en hun afbeeldingen weer. Het dient ook als belangrijkste werkgebied waarin anatomie 

gemeten kan worden, een geschikt implantaat geselecteerd kan worden of een operatie 

gepland kan worden. 

 

 

Opmerking: Na het selecteren van één of meerdere afbeeldingen wordt de 

interface getoond als op pagina 54, waar de uit te voeren ingreep geselecteerd 

wordt. 

Deze paragraaf beschrijft het volgende: 

 Menubalk, pagina 22 

 Werkbalk, pagina 29 

 Contextmenu's van TraumaCad, pagina 30 

 Interface aanraakscherm, pagina 31 

 

Opmerking: Statusbalk: geeft de status van de toepassing aan. 

 

 

Tip: alle opties voor TraumaCad zijn toegankelijk vanuit zowel de werkbalk 

als de menubalk. 

Menuopties 

Patiëntenlijst 

Werkbalk 

Voorbeeld 
afbeelding 

Li
n
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e

ergave
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Menubalk 
Hieronder worden de menuopties beschreven die beschikbaar zijn in de menubalk van 

TraumaCad. 

Menu Bestand 

 
 

 Nieuwe casus: bij het openen van TraumaCad wordt een nieuw casusonderzoek geopend. Er 

kan slechts één casus tegelijkertijd open zijn. Het openen van een nieuwe casus sluit de 

huidige en verwijdert alle weergegeven afbeeldingen. Zorg ervoor dat het huidige 

onderzoek opgeslagen is voordat een nieuw onderzoek geopend wordt. 

 Casus openen: Opent een lokale casus die op de pc opgeslagen is in een map met naam 

Mijn TraumaCad-casussen (My TraumaCad Cases) of op een geheugenstick. 

Lokaal opgeslagen casussen hebben een bestandsextensie .tcc. Raadpleeg pagina 41 voor 

meer informatie. 

 Casus opslaan (Save Case): een casus opslaan maakt het mogelijk alle afbeeldingen, 

sjablonen, metingen en casusinformatie op te slaan en later opnieuw te openen in 

TraumaCad. Deze optie opent een venster waarin geselecteerd kan worden voor het 

opslaan van de casus door één van de volgende opties te kiezen:   
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 Quentry: uploadt de casus naar Quentry. Gebruik optie Aanmelden (Login) om 

in te loggen op Quentry, als er niet al ingelogd is. 

 JPEG-compressie met verlies gebruiken: Wanneer deze optie geselecteerd is, worden 

de DICOM-bestanden die in het *.tcc-bestand naar Quentry verstuurd worden, 

gecomprimeerd in JPEG-compressie met verlies. 

 Contact selecteren: u kunt kiezen naar welk account de bestanden moeten worden 

geüpload: 

- uw eigen account; 

- het account van een contactpersoon of zorgteam dat over de bevoegdheid 

beschikt voor uploaden. 

 PACS: voert de casus door in het PACS. 

 Inclusief rapport (Including Report): wanneer deze optie geselecteerd is, worden 

afbeeldingen van HTML geconverteerd naar DICOM-afbeeldingen voor opname 

in rapporten. HTML kan niet doorgevoerd worden in het PACS. 

 Lokale map (Local Folder): slaat de casus lokaal op in map Mijn TraumaCad-casussen 

of een andere gewenste locatie, inclusief een geheugenstick. Het is mogelijk de 

standaardlocatie van de lokale map voor casussen te wijzigen via Menu Bestand (File 

menu)  Instellingen (Settings)  Casus opslaan (Save Case). 

 Aantekening (Annotation): selecteert de positionering en oriëntatie van de tekst op de 

opgeslagen afbeelding. 
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 Sjablonen downloaden (Download Templates): downloadt sjablonen van implantaten uit 

de globale repository van Brainlab Ltd. naar de pc. 

 Naar afbeeldingen zoeken: zoekt naar een afbeelding tijdens het uitvoeren van een 

ingreep/procedure en voegt deze toe. 

 Ingreep/procedure wijzigen: wijzigt de chirurgische ingreep of analyseprocedure voor een 

bepaalde patiënt na de initiële keuze voor een ingreep/procedure voor deze patiënt. 

Raadpleeg pagina 54. 

 Afbeelding importeren: importeert een los afbeeldingbestand. Raadpleeg pagina 37. 

 DICOM-map importeren: importeert een map met DICOM-afbeeldingen naar de lokale 

cache. Raadpleeg pagina 37. 

 Naar DICOM-map exporteren (Export to DICOM Folder): slaat de DICOM-afbeelding op de 

lokale pc op als DICOM-map. 

 Naar Excel exporteren (Export to Excel): exporteert de metingen naar een Excel-werkblad. 

Deze optie is uitermate nuttig voor onderzoek, omdat elke meting als aparte rij toegevoegd 

wordt in het door de gebruiker aan te geven Excelbestand. 

 Cache verwijderen (Delete Cache): eist de cache van afbeeldingen op de lokale pc. 

 Schermopname (Screen Capture): legt afbeeldingen in TraumaCad vast die in het scherm 

worden weergegeven. Raadpleeg pagina 38. 

 Instellingen (Settings): definieert instellingen voor de TraumaCad-toepassing. Raadpleeg 

pagina 34. 

 PACS-configuratie (PACS Configuration): configureert de eigenschappen voor de verbinding 

tussen TraumaCad en het PACS-systeem. Raadpleeg pagina 182. 

 Taal (Language): kiest de taal waarin de TraumaCad-interface weergegeven wordt. 

 Afsluiten (Exit): sluit de toepassing af. 
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Menu Afbeelding 

 

 Rot. 90° CW (clockwise)): roteert de afbeelding 90° rechtsom. 

 Rot. 90° CCW (counter-clockwise)): roteert de afbeelding 90° linksom. 

 Rot. 180°: roteert de afbeelding 180°. 

 Verticaal spiegelen (Vertical Flip): spiegelt de afbeelding verticaal. 

 Horizontaal spiegelen (Horizontal Flip): spiegelt de afbeelding horizontaal. 

 Afbeelding omkeren (Invert Image): keert de gebieden in zwart en wit in de afbeelding om. 

 Groeperen (Group): groepeert meerdere objecten in de afbeelding om deze samen als enkel 

object te hanteren. Raadpleeg pagina 33 voor meer informatie. 

 Groep opheffen (UnGroup): verwijdert objecten uit een groep. 

 Naar Klembord kopiëren (Copy to clipboard): kopieert de weergegeven afbeelding naar het 

Klembord, inclusief de sjablonen, aantekeningen en meethulpmiddelen die eraan toegevoegd 

zijn. 
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Menu Basishulpmiddelen 

 

 Verplaatsen: verplaatst een object in de afbeelding door het met de muis te verslepen. Klik 

op het hulpmiddel en daarna op een object dat op de afbeelding getekend is, houd de 

muisknop ingedrukt en beweeg de muis om het object te verplaatsen. 

 Pannen: verplaatst de afbeelding zelf. Klik op dit hulpmiddel, klik op de afbeelding en houd 

de muisknop ingedrukt. Beweeg hierna de muis om de afbeelding te verplaatsen. Het is ook 

mogelijk het muiswiel te gebruiken om de afbeelding te pannen door het muiswiel ingedrukt 

te houden en de muis dan te bewegen om de afbeelding te verplaatsen. 

 In-/uitzoomen: zoomt in op (vergroot) of zoomt uit van (verkleint) de weergave van de 

afbeelding. Klik op dit hulpmiddel, klik op de afbeelding, houd de muisknop ingedrukt en 

versleep de muis naar boven om in te zoomen of naar beneden om uit te zoomen. Het is ook 

mogelijk het muiswiel te gebruiken om te zoomen door het naar boven te draaien om in te 

zoomen en naar beneden om uit te zoomen. 

 Contrast: verbetert het zichtbare onderscheid tussen contrasterende weefselregio's door de 

helderheid en het contrast te manipuleren. Positioneer de cursor op de afbeelding en klik op 

dit hulpmiddel. Klik daarna op de afbeelding en versleep de muis naar links of rechts om het 

contrast te wijzigen of naar boven en beneden om de helderheid te wijzigen. 

 Oorspronkelijk contrast herstellen (Restore Original W/L): stelt de instellingen voor 

contrast en helderheid van de afbeelding in op de originele waarden. 

 Submenu Fragmenten (Fragments): Raadpleeg pagina's 64 tot en met 66 voor meer 

informatie. 
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Menu meethulpmiddelen 

 

 Aantekening: voegt een aantekening toe die op de afbeelding getoond wordt. 

 Submenu Basismetingen (Basic Measurements): Raadpleeg pagina's 74 tot en met 78 voor 

meer informatie. 

 Submenu Heup (Hip): Raadpleeg pagina 79 voor meer informatie. 

 Submenu Knie (Knee): Raadpleeg pagina 93 voor meer informatie. 

 Submenu Pediatrie (Pediatric): Raadpleeg pagina 104 voor meer informatie. 

 Submenu Trauma: Raadpleeg pagina 130 voor meer informatie. 

 Submenu Wervelkolom (Spine): Raadpleeg pagina 134 voor meer informatie. 

 Submenu Voet en enkel (Foot and Ankle): Raadpleeg pagina 152 voor meer informatie. 

 Submenu CORA-hulpmiddelen (CORA Tools): Raadpleeg pagina 164 voor meer informatie. 

 Groeicalculator starten (Launch Growth Calculator): opent de groeicalculator: Raadpleeg 

pagina 165 voor meer informatie. 
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Menu Venster 

 

 Aanpassen aan scherm: keert na het inzoomen terug naar de originele afbeeldingsgrootte. 

 Indeling (Layout): specificeert de indeling van meer dan één afbeelding in het scherm. 

 Vergrootglas (Magnifying Glass): geeft een vergrootte weergave van het gebied rond de 

muiscursor weer in een apart venster. De vergroting kan naar behoefte ingesteld worden. 

 Navigatievenster (Navigation Window): wordt gebruikt om in een ingezoomd beeld te 

navigeren. Versleep het groene vakje om het specifieke gebied van de afbeelding te 

selecteren dat in het hoofdvenster weergegeven moet worden. 

Menu Help 

 

 Online gaan (Go Online): geeft de website van Brainlab weer. 

 Controleren op updates (Check for Update): controleert of er updates beschikbaar zijn voor 

de toepassing. 

 Een sjabloon aanvragen (Request a Template): gaat naar de website van Brainlab om een 

sjabloon aan te vragen. 

 Gebruikershandleiding (User Guide): geeft de online hulp van deze gebruikershandleiding 

weer. 

 Aan de slag (Quick Start Guide): opent een hulpgids om te beginnen met de TraumaCad-

workflow 

 Info (About): geeft licentie- en versie-informatie voor TraumaCad. 
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Werkbalk 
Hieronder volgt een korte beschrijving van elk van de hulpmiddelen in de TraumaCad-werkbalk.  

 

 Naar afbeeldingen zoeken: zoekt naar afbeeldingen van patiënten. 

 Nieuwe casus: opent een nieuw casusonderzoek. 

 
Ingreep/procedure wijzigen: wijzigt de voor de planning geselecteerde 
ingreep/procedure. 

 
Casus openen: opent een opgeslagen casus. 

 
Casus opslaan (Save Case): slaat een open casus op. 

 
Verplaatsen: verwijdert een object. 

 
Pannen: pant rond de afbeelding. 

 
In-/uitzoomen: zoomt in op (vergroot) of zoomt uit van (verkleint) de afbeelding. 

 
Contrast: verbetert het zichtbare onderscheid tussen contrasterende 
weefselregio's door de helderheid en het contrast te manipuleren. 

 Aanpassen aan scherm: past een afbeelding aan naar de breedte van het scherm. 

  Ongedaan maken en Opnieuw: maakt de laatste actie in TraumaCad ongedaan of 
voert deze opnieuw uit. 

 
Liniaal: meet een gedeelte van de afbeelding. Raadpleeg pagina 75 voor meer 
informatie. 

 Cirkel: meet de diameter van een rond object. Raadpleeg pagina 75 voor meer 
informatie. 

 
Hoek: meet een hoek. Raadpleeg pagina 76 voor meer informatie. 

 
Hoek tussenlijn: Meet de hoek tussen twee lijnen op een afbeelding. Raadpleeg 
pagina 76 voor meer informatie. 

 Lijn: trekt een lijn rond een fragment. Raadpleeg pagina 76 voor meer informatie. 

 
Lijn vrije hand: maakt het mogelijk een lijn uit de vrije hand rond een fragment te 
trekken. Raadpleeg pagina 76 voor meer informatie. 

 
Pijlhulpmiddel: tekent een pijl om een gebied in de afbeelding aan te geven dat 
aandacht behoeft. Raadpleeg pagina 77 voor meer informatie. 
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Aantekening: voegt een aantekening toe die op de afbeelding getoond wordt. 
Raadpleeg pagina 77 voor meer informatie. 

 Geselecteerd object verwijderen: verwijdert een geselecteerd meethulpmiddel of 
implantaat dat aan de afbeelding toegevoegd is met. 

 
Implantaat kopiëren: kopieert een geselecteerd implantaat. 

 
Implantaat/fragment spiegelen: spiegelt het geselecteerde implantaat of 
fragment linksom of rechtsom. 

 
Fragment definiëren: trekt een contour rond een fragment. Raadpleeg pagina 63 
voor meer informatie. 

Contextmenu's van TraumaCad 
De contextmenu's variëren, afhankelijk van het type object dat geselecteerd is. De volgende 

afbeeldingen tonen voorbeelden van de menu's die weergegeven worden bij resp. bepaalde 

geselecteerde metingen, sjablonen en afbeeldingen. 

    

 Contextmenu Metingen  Contextmenu Sjablonen Contextmenu Afbeeldingen 

 

 

Opmerking: Optie Kleur (Color) is beschikbaar in de contextmenu's voor de 

sjablonen en de metingen. Deze optie maakt het mogelijk de kleur van de 

sjabloon/het meethulpmiddel te wijzigen.  
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Interface aanraakscherm 
Ga naar Bestand (File)  Instellingen (Settings)  Aanraakmodus (Touch Mode) om de 
aanraakmodus TraumaCad in te schakelen.  

Systeemvereisten 
Het aanraakscherm wordt ondersteund onder Windows 7 en hoger. 

Werkbalk aanraakscherm 
De werkbalk voor het aanraakscherm is vergelijkbaar met die van TraumaCad maar heeft 
grotere toetsen om het aanraken te vergemakkelijken. Raadpleeg voor meer informatie over elk 
hulpmiddel in de werkbalk Werkbalk op pagina 29. 

Functionaliteit touchscreen 
 Gebruik een veegbeweging met 2 vingers om in of uit te zoomen op een afbeelding. 

 Veeg naar links of rechts om een afbeelding te pannen. 
Veeg naar boven of beneden om te bladeren door sjablonen, de lijsten met metingen of andere 
objecten: 

 Wanneer het ingeven van tekst beschikbaar is, verschijnt er aan de linkerzijde van het 
scherm automatisch (gedeeltelijk verborgen) een virtueel toetsenbord. Versleep het 
toetsenbord in het scherm om te typen. Als het toetsenbord verborgen is, neem dan contact 
op met de systeembeheerder. 

 

Opmerking: Het is niet mogelijk om met muis en toetsenbord te werken bij 

plannen in modus Aanraken. 

Contextmenu's: 

 Het contextmenu verschijnt als een toets  in de afbeelding. Raak de toets aan om het 

contextmenu te openen. 
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 Raak in de werkbalk Meer selecteren (Multi Selection) aan en daarna de toets voor het 

contextmenu als er meerdere objecten geselecteerd moeten worden. Het contextmenu 

voor meer selecties verschijnt. 

 

 

 Rechtsklik op een fragment voor het volgende menu: 
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Objecten groeperen 
TraumaCad maakt het mogelijk verschillende typen objecten samen in een groep te plaatsen, 

inclusief metingen, fragmenten en sjablonen. Na het groeperen kunnen de objecten waaruit de 

groep bestaat als één enkel object verplaatst en geroteerd worden. 

TraumaCad biedt ook speciale opties voor het groeperen van sjablonen. Raadpleeg pagina 67 

voor meer informatie. 

 Om TraumaCad-objecten te groeperen: 

1. Houd de muisknop ingedrukt en trek m.b.v. de muis een selectievak rond de objecten 

die gegroepeerd moeten worden. Rond de geselecteerde objecten verschijnt een geel 

begrenzingsvak. Als alternatief kunnen meerder objecten geselecteerd worden terwijl toets 

Shift ingedrukt gehouden wordt. 

 

2. Rechtsklik op één van de objecten binnen het begrenzingsvak en selecteer Groeperen 

(Group). De objecten zijn nu gegroepeerd en kunnen als één enkel object verplaatst en 

geroteerd worden. Om de groep te roteren wordt op de greep bovenin het begrenzingsvak 

geklikt en wordt deze in de richting waarin de groep geroteerd moet worden, verplaatst. 

Gegroepeerde items blijven gegroepeerd tot de groepering ongedaan gemaakt wordt via 

een contextmenu of menu Afbeelding (Image). 

Greep 

Begrenzingsvak groep 
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Instellingen TraumaCad 
Venster Instellingen maakt het mogelijk diverse instellingen die TraumaCad gebruikt, te 

configureren. Selecteer Bestand (File) Instellingen (Settings) om het venster Instellingen 

te openen: 

 

Het venster omvat de volgende onderdelen: 

 Planning: definieert standaardwaarden voor automatische functies voor planningen voor 

heup en knie. Definieer het femorale en tibiale snijniveau en de zijde, evenals de femorale 

anatomische hoek. 

 Implantaten (Implants): definieert de kleuren en de grootte van de ankers voor implantaten. 

Maak een zwevend venster mogelijk met de eigenschappen van een implantaat. 

 Meethulpmiddelen (Measurement Tools): definieert de kleuren, breedte van de ankers en 

lijnen van de meethulpmiddelen en maakt zwart-witmodus mogelijk. 

 Fragmenten (Fragments): definieert de kleuren en de grootte van de ankers voor 

fragmenten. 

 Tekst (Text): definieert de tekstannotatie bij de opgeslagen beelden, inclusief fontgrootte 

en kleur, alsmede achtergrondkleur en opaciteit. 

 3D-modus (3D Mode): definieert de kleuren, grootte van de ankers en lijnen voor 

3D-hulpmiddelen. 

 Rapport (Report): maakt het mogelijk een logo op te nemen voor weergave in rapporten. 

 Casus opslaan (Save Case): geeft de standaardlocatie voor het opslaan van casussen aan, 

welke informatie moet worden weergegeven en de plaats waar aantekeningen op de 

geplande afbeeldingen moeten worden geplaatst. 
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AFBEELDINGEN AFHANDELEN 

TraumaCad ondersteunt DICOM en maakt het mogelijk elk PACS-bestand (röntgenfoto, CT of 

MR) te importeren (en te exporteren) vanaf een centraal PACS-systeem, een cd of een lokaal 

werkstation.  

Er kunnen ook JPG- en scannerafbeeldingen of afbeeldingen gemaakt met digitale camera's 

geïmporteerd worden; ook kunnen schermafdrukken opgeslagen worden die in TraumaCad 

gebruikt kunnen worden. 

Voor het importeren van afbeeldingen zijn de volgende opties beschikbaar:  

 Afbeeldingen importeren, pagina 37 

 Afbeeldingen van het scherm vastleggen, pagina 38 

 Quentry Patiëntmappen pagina 38 

DE PATIËNT ZOEKEN 

TraumaCad biedt een reeks aan mogelijkheden voor het zoeken naar een specifieke patiënt 

waarvoor interesse bestaat. 

TraumaCad is transparant geïntegreerd met het PACS waardoor volledige toegang tot de 

patiëntafbeeldingen in dat systeem mogelijk is. Als TraumaCad geïntegreerd is in het PACS, dan 

is het voor toegang tot de afbeelding alleen nodig de afbeelding in PACS weer te geven en 

daarna optie TraumaCad te selecteren. 

 

Waarschuwing! Zorg er bij het importeren van een afbeelding uit het PACS-systeem 

voor dat de gegevens van de juiste patiënt geïmporteerd worden, en gebruik de 

juiste afbeelding van de juiste patiënt. 

 Om een patiënt te zoeken: 

1. Voer een van de volgende acties uit: 

 Voer alle of een deel van de informatie van de patiënt in de velden ID-nummer patiënt 

(Patient ID), Naam patiënt (Patient Name) en/of Toevoeging (Accession) in of selecteer 

deze. Het is ook mogelijk een deel van het ID-nummer van de patiënt of de naam in te 

voeren. 

 Selecteer in vervolgkeuzelijst Modaliteit (Modality) het type modaliteit van het systeem. 

De standaard modaliteiten die geselecteerd zijn voor zoeken zijn CR, DX/DR. Houd er 

rekening mee dat OT verwijst naar TraumaCad-casussen die in PACS opgeslagen zijn. 

Deze casussen omvatten het originele onderzoek, waardoor de query-resultaten ook de 

CR-afbeelding zal bevatten, zelfs als CR niet geselecteerd is voor de zoekopdracht. 
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 Selecteer in vervolgkeuzelijst Datum (Date) optie Vandaag (Today), Gisteren (Yesterday), 

Laatste 7 dagen (Last 7 days), Laatste 14 dagen (Last 14 days), Laatste 30 dagen 

(Last 30 days) of Alles (All) om alle afbeeldingen binnen dit datumbereik te zien. 

2. Klik op Query. 

3. Klik op Opnieuw instellen (Reset) om de eerder ingevulde velden te wissen. 

 

Normaliter wordt de lijst met zoekresultaten gesorteerd op Achternaam, dan Voornaam 

en daarna op Datum onderzoek. 

Het is mogelijk door deze lijst te bladeren of de vermelde patiënten anders te sorteren op de 

vervolgkeuzepijl van een kolom (bovenin de lijst) en het voor sorteren te gebruiken criterium te 

selecteren. 
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AFBEELDINGEN IMPORTEREN 

 DICOM-map importeren: importeert een map met DICOM-afbeeldingen naar de lokale 

cache. Selecteer optie DICOM-map importeren (Import DICOM Folder) in menu Bestand 

(File) om deze optie te gebruiken. Deze actie opent een venster waarin de map geselecteerd 

wordt die de te importeren afbeeldingen bevat. 

 Afbeelding importeren: importeert een los afbeeldingbestand in JPG-, PNG- of BMP-

indeling. Selecteer optie Afbeelding importeren (Import image) in menu Bestand om deze 

optie te gebruiken. Er wordt een venster weergegeven waarin de informatie over patiënt en 

onderzoek ingegeven kunnen worden die voor deze afbeelding van belang zijn; deze 

informatie wordt bij de afbeelding opgeslagen. Klik na afronding op toets Afbeelding 

importeren om naar een afbeelding te bladeren. 

 

 

Waarschuwing! Zorg er bij het importeren van een afbeelding of het gebruik van 

een afbeelding uit de lokale cache voor dat de gegevens van de juiste patiënt 

geïmporteerd worden, en gebruik de juiste afbeelding van de juiste patiënt. 

Bij het importeren van een afbeelding wordt de voortgang van het importeren weergegeven in 

de statusbalk, zoals hieronder getoond: 

 

 

Opmerking: Selecteer Bestand (File)  Cache verwijderen (Delete Cache) om de 

cache van afbeeldingen op de lokale pc te wissen. 
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AFBEELDINGEN VAN HET SCHERM VASTLEGGEN 

Selecteer optie Schermopname (Screen Capture) in menu Bestand (File) om afbeeldingen vast te 

leggen die in TraumaCad in het scherm worden weergegeven. Het volgende venster wordt 

weergegeven: 

 

Versleep hulpmiddel Zoeken (Finder Tool)  over de vast te leggen afbeelding. Deze wordt 

dan toegevoegd aan TraumaCad, en kan later -indien gewenst- doorgevoerd worden in het PACS. 

QUENTRY PATIËNTMAPPEN  

Quentry is een webgebaseerde omgeving waarin de medische staf hun patiëntmappen kan 

uploaden en opslaan in een goed beveiligde omgeving. 

Artsen kunnen in een privé-account patiëntmappen beheren, inclusief beelden, bijlagen en 

andere bestanden en deze online delen met hun collega's. 

Inloggen op Quentry 

 Om in te loggen op Quentry: 

1. Selecteer keuzerondje Quentry in het hoofdscherm voor toegang tot de patiëntengegevens 

die zoals hieronder beschreven in Quentry opgeslagen zijn: 
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2. Klik op de koppeling Klik hier om aan te melden bij Quentry (Click here to login to Quentry). 

Het aanmeldvenster wordt weergegeven; vul een Brainlab-id en wachtwoord in zoals 

verstrekt door het team van Brainlab. 

 

Patiëntmappen selecteren 

 Om patiëntmappen te selecteren: 

1. Selecteer keuzerondje Quentry in het hoofdscherm voor toegang tot de patiëntgegevens die 

naar Quentry geüpload zijn.  
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2. Als er meer dan één onderzoek bestaat, klik dan op de rij met de patiënt om de 

onderzoeken uit te vouwen en vink het juiste selectievakje aan om te openen. 

 

3. Klik op toets Geselecteerde openen (Open Selected) aan de rechterkant.  
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Lokale casussen 

Klik op Casus openen (Open Case)  in de werkbalk om alle casussen te openen die lokaal op 

de pc of op een geheugenstick opgeslagen zijn in een map genaamd Mijn TraumaCad-casussen 

(My TraumaCad Cases). Het volgende venster wordt geopend, waarin de te openen casus 

geselecteerd kan worden. 

 

Map Mijn TraumaCad-casussen bevat een submap voor elke casus die de map bevat: 

 

Hieronder wordt beschreven welke submappen er voor elke casus bestaan: 

 Map met originele afbeeldingen: bevat de originele afbeeldingen in *.jpg-indeling.  

 Map met afbeeldingen met sjablonen: bevat de afbeeldingen met sjablonen in *.jpg-indeling.  

 TraumaCad-casus (tcc): Dit bestand is de daadwerkelijk lokaal opgeslagen casus met 

bestandsextensie *.tcc. Het bestand is versleuteld en kan alleen door TraumaCad worden 

gelezen. Dit bestandstype wordt in Windows gekoppeld aan TraumaCad en wordt 

automatisch in de TraumaCad-interface geopend. 

 HTML-rapport: er wordt voor elke casus automatisch een rapport gecreëerd. Het biedt een 

overzicht van de planning. Raadpleeg voor aanvullende gegevens Rapporten genereren. 

Wanneer een casus wordt opgeslagen in een lokale map of Quentry, wordt het rapport ook 

als pdf opgeslagen.  
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Opmerking: Selecteer Bestand (File)  Cache verwijderen (Delete Cache) om de 

cache van afbeeldingen op de lokale pc te wissen. 

DE AFBEELDINGEN VAN DE PATIËNT SELECTEREN 

Nadat de patiënt waar interesse voor bestaat, gevonden is, kan ervoor gekozen worden 

relevante afbeeldingen, een gehele reeks of het gehele onderzoek te bekijken. Dubbelklik op de 

relevante rij of klik op het plusteken  om een laag dieper te bekijken en de reeks in een  

onderzoek te zien, en nogmaals om de afbeeldingen in een reeks te zien. Dubbelklik op het 

onderzoek of de afbeeldingen om deze uit het PACS op te halen en weer te geven in TraumaCad. 

Het volgende diagram geeft aan hoe lagen dieper te gaan en een specifieke afbeelding in een 

reeks van een onderzoek te selecteren. 

 

 

 

 

 

Opmerking: normaliter wordt een compleet onderzoek van een patiënt 

geselecteerd. 

 Om afbeeldingen van een patiënt te selecteren: 

1. Dubbelklik op het onderzoek of de afbeeldingen om deze uit het PACS op te halen en weer 

te geven in TraumaCad. 

Nadat de afbeeldingen opgehaald zijn uit het PACS of vanaf een andere locatie, verschijnen 

ze in de sidebar in het linker paneel. 

1. Klik op een onderzoek om 
de reeksen weer te geven 
die het onderzoek bevat. 

2. Klik op de toets met 
het plusteken + om de 
afbeeldingen die de 
reeks bevat, weer te 
geven. 

3. Dubbelklik op een afbeelding om deze te selecteren.  
Er wordt een miniatuur van de afbeelding weergegeven. 
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2. Klik op de afbeeldingen waarmee gewerkt moet worden om ze te selecteren. De 

geselecteerde afbeeldingen worden in het hoofdscherm weergegeven. 

3. Klik na het selecteren van de afbeeldingen op toets Volgende (Next) onderin het linker 

paneel om door te gaan naar de fase van het selecteren van een ingreep/procedure. 
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MEERDERE WEERGAVEN 

Er kunnen tot vier afbeeldingen tegelijk worden weergegeven in het hoofdwerkgebied. De 

actieve afbeelding heeft een rode rand. Er kan een oneindig aantal miniaturen van afbeeldingen 

weergegeven worden in de sidebar aan de linkerkant van het venster. 

Om een afbeelding de actieve afbeelding te maken, wordt in het hoofdwerkgebied op deze 

afbeelding geklikt. 

 

Dubbelklik op een afbeelding om deze te selecteren voor enkele weergave. Dubbelklik opnieuw 

om terug te keren naar de meervoudige weergave. 

Rode rand geeft actieve 
afbeelding aan 

Actieve afbeelding 
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EEN AFBEELDING DEFINIËREN 

Nadat de afbeeldingen geselecteerd zijn en de ingreep/procedure vastgesteld is, wordt het 

werkgebied van TraumaCad weergegeven. Tabblad Afbeelding (Image) wordt standaard 

geopend om de oriëntatie en kalibratie van de afbeelding te definiëren. Omdat deze stappen 

verplicht zijn voor alle geselecteerde afbeeldingen, zijn de andere tabbladen uitgeschakeld tot 

alle stappen doorlopen zijn: 

 Aangeven Oriëntatie en lichaamszijde afbeelding, hieronder  

 De afbeelding kalibreren, pagina 46 

Aangeven Oriëntatie en lichaamszijde afbeelding 

 Om de oriëntatie van de afbeelding en de lichaamszijde van de patiënt aan 
te geven: 

  

1. Selecteer het keuzerondje voor AP of LAT om de toepasselijke weergave van de afbeelding 

aan te geven. 

2. Selecteer het keuzerondje voor Rechts (Right) of Links (Left) om de zijde van het lichaam 

aan te geven. 

3. Kalibreer de afbeelding, zoals aangegeven in De afbeelding kalibreren op pagina 46. 

4. Klik op Accepteren (Accept). 

5. Als er meer dan één afbeelding bestaat, wordt de tweede automatisch geselecteerd nadat 

de eerste gedefinieerd is. Herhaal stap 1 t/m 4 voor die afbeelding.  
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De afbeelding kalibreren 
Er kunnen geen directe lineaire metingen genomen worden vanaf röntgenfoto's omdat de 

onbekende vergrotingsfactor inherent is aan het proces van het nemen van röntgenfoto's. 

Er zijn twee manieren om de vergrotingsfactor vast te stellen: 

 Het weten van de afstand van de bron van de röntgenfoto's tot het object en de afstand van 

de bron tot de röntgenplaat. 

 Het opnemen van een object waarvan de grootte bekend is of een radiopake liniaal in het 

interessevlak. 

 

Waarschuwing! Röntgenafbeeldingen kunnen met onjuiste botmetingen worden 

weergegeven door een verkeerde hoek van het bot tijdens het verwerven van de 

röntgenopname. Zorg ervoor dat röntgenfoto's worden genomen met het bot in een 

juiste hoek. 

Een afbeelding automatisch kalibreren 

 Om een afbeelding automatisch te kalibreren: 

Het automatisch kalibreren van afbeeldingen wordt uitgevoerd in gedeelte Kalibratie van 

tabblad Afbeelding (Image), zoals hieronder getoond: 

 

Automatische kalibratie probeert een hulpmiddel voor markeren te vinden bij het openen 

van de afbeelding. Dit hulpmiddel wordt dan gebruikt om het beeld te kalibreren. 

Aanbevolen hulpmiddelen zijn KingMark en VoyantMark; raadpleeg voor meer informatie 

pagina 50. Dit is de standaard kalibratiemethode. 
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Wanneer een metalen kogel als markeringshulpmiddel gedetecteerd wordt, zal bericht 

‘Metalen kalibratiekogel gedetecteerd waar getoond’ (Metal calibration ball detected 

where shown) weergegeven worden in tabblad Afbeelding (Image) en verschijnt een cirkel 

op de afbeelding, die aangeeft waar de markering aangetroffen is. De standaard grootte van 

de kogel bedraagt 25,4 mm (1"). De grootte kan gewijzigd worden door een nieuwe grootte 

in te stellen in tekstvak Grootte metalen kogel (Metal ball size) in tabblad Afbeelding. 

Wanneer een KingMark-hulpmiddel gedetecteerd wordt, zal bericht ‘KingMark-

kalibratieapparaat automatisch gedetecteerd’ (KingMark calibration device automatically 

detected) weergegeven worden in tabblad Afbeelding. 

 

Als dit juist is, klik dan op Accepteren (Accept). 

 

Wanneer er geen markeringshulpmiddel gedetecteerd wordt, zal bericht ‘Geen 

kalibratieapparaat gedetecteerd. Selecteer een andere kalibratiemethode’ ("No calibration 

device has been detected. Please select another calibration method") worden weergegeven 

in tabblad Afbeelding: 

  

In dit geval moet de afbeelding gekalibreerd worden met opties Handmatig (Manual) of 

Vergroten (Oversize) zoals beschreven op resp. pagina 48 en 48. 

Voor automatisch kalibreren met een cirkelmarkering die in de afbeelding verschijnt, maar 

niet gedetecteerd is, kan op Ander punt selecteren (Select another point) geklikt worden, 

waarna binnen de markering op de afbeelding geklikt wordt om de gehele bol markering te 

detecteren.  
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De markering in de afbeelding handmatig aangeven 

 De positie van de markering handmatig aangeven: 

1. Klik op Handmatig (Manual).  

2. Selecteer de te gebruiken kalibratiemethode: Liniaal (Ruler) of Cirkel (Circle). 

 

3. Teken de meting op de afbeelding. 

4. Wanneer de lijn/cirkel de lengte van de markering in de afbeelding precies bedekt, klik dan 

op Accepteren (Accept). 

Optie Vergroten gebruiken 
Optie Vergroten maakt het mogelijk een afbeelding groter te maken dan de originele grootte.  

Om de grootte van een afbeelding te wijzigen, wordt op toets Vergroten (Oversize) geklikt 

waarna het wijzigingspercentage in het tekstvak ingevoerd wordt. Het is mogelijk een afbeelding 

groter of kleiner te maken dan de originele grootte. Klik na afronding op Accepteren (Accept). 

 

 

 

Opmerking: als er geen kalibratiegegevens beschikbaar zijn in de DICOM-afbeelding, 

bijvoorbeeld als het een JPEG-bestand betreft, kan optie Vergroten niet gebruikt 

worden. 
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Klik aan het eind van het kalibratieproces op Accepteren om de kalibratie te accepteren. De 

kalibratiestatus van de afbeelding wordt op de afbeelding aangegeven zoals hieronder getoond: 

 

Als er geen kalibratiegegevens in de afbeelding aanwezig is bij het uitvoeren van een 

automatische of handmatige kalibratie, geeft de afbeelding de DPI-waarde aan als onderdeel 

van de kalibratiestatus, zoals hieronder getoond: 

 

 

Opmerking: als optie Markering verwijderen na kalibratie aangevinkt is in gedeelte 

Kalibratie, worden de metingen op de markering na de kalibratie verwijderd en 

verschijnt de markering zoals deze er voor de kalibratie uitzag.  

Er kan op elk gewenst moment teruggekeerd worden naar tabblad Afbeelding (Image) om een 

afbeelding opnieuw te kalibreren. 
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Balmarkering 
Een van 25,4 mm (1 inch) is de exacte grootte van 
alle hoeken en wordt in hetzelfde vlak 
gepositioneerd als het interessebot 

VoyantMark – Kalibratiebol 
Het schalingshulpmiddel van de bolvormige metalen röntgenmarkering van Brainlab is bedoeld 

om een schaal te bieden voor gewone röntgenopnamen. De schalingbol moet op bothoogte 

geplaatst worden. Bot en bol moeten zich dan op eenzelfde afstand van de röntgenplaat en de 

röntgenbron bevinden. 

 

 
Wanneer een röntgenafbeelding geschaald wordt met een liniaal of eenvoudig object, is het niet 

mogelijk te verifiëren of de schaal in het juiste vlak geplaatst is op het moment van acquisitie. 

Het voordeel van de bol is dat deze driedimensionaal is en dat de diameter constant is vanaf 

elke hoek waarin de röntgenopname gemaakt wordt. 

 

NB: metingen die op niet-gekalibreerde afbeeldingen uitgevoerd worden, zijn in 

pixels (eenheden), waar deze bij gekalibreerde afbeeldingen in millimeters zijn. 

  

 

Tip: om automatisch kalibreren in te schakelen kan VoyantMark of KingMark 

gebruikt worden. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Brainlab 

om deze te verkrijgen. 

Positioneren van de 
markering 

Afstand vanaf filmvlak tot botniveau 

Detectorvlak 



Afbeeldingen afhandelen 
 

 51 

KingMark 
KingMark is een dubbel markeringsapparaat dat uit twee gescheiden markeringen bestaat – 

één wordt achter het bekken geplaatst, en de andere ervoor, met de patiënt in rugligging. De 

anterieure markering is een flexibele band die op reguliere intervallen radiopake kogels bevat. 

De posterieure markering is een radiolucent kussentje met stalen stangen in een verticale rij 

ingebed. 

 

TraumaCad detecteert automatisch de aanwezigheid van KingMark in een röntgenopname, stelt 

het percentage vergroting vast en schaalt de afbeelding nauwkeurig.  

 

Eén van de vijf kogels moet uitgelijnd zijn met de femurkop van de heup en de stangen moeten 

door de middellijn van het bekken lopen. Als de markeringen ver van het centrum liggen en niet 

tussen de heupen gepositioneerd zijn, moet de röntgenopname herhaald worden. 

Band houder van de 
kogelstrook aan de 
voorzijde van de patiënt. 

Basis is gepositioneerd 
onder de heupen met de 
patiënt in rugligging op de 
röntgentafel. Basis bevat 
radiopake stangen. 

Kogelstrook bevat 5 
radiopake kogels. 

Gewicht helpt de 
kogelstrook en de band 
strak tegen het lichaam 
van de patiënt te houden. 
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Volg onderstaande tips bij het werken met het KingMark-apparaat: 

 De positioneringtechniek blijft dezelfde voor elke patiënt. Omdat de KingMark op de 

middellijn gepositioneerd is, verschijnt deze altijd op de röntgenopname - zelfs bij zeer dikke 

patiënten. 

 Maak bolle kleding plat of verwijder deze als de kogelstrook niet strak tegen de patiënt aan 

kan liggen. 

 Probeer elke kogel in de kogelstrook in contact te laten staan met de patiënt - of zo dicht als 

mogelijk bij de huid. Trek de band en kogelstrook niet zo strak dat de huid van de patiënt of 

adipoos weefsel ingedrukt wordt. 
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DE OPERATIE PLANNEN 
Selecteer voor het plannen van de operatie als eerste de juiste ingreep/procedure. De 

bibliotheken met relevante metingen en sjablonen zijn beschikbaar volgens de geselecteerde 

ingreep/procedure. 

Nadat de afbeeldingen geselecteerd zijn en de ingreep/procedure vastgesteld is, kan begonnen 

worden met de planning.  

Het planningsvenster van TraumaCad bestaat uit een aantal tabbladen in het linker paneel 

en het hoofdgebied aan de rechterkant dat de afbeelding(en) toont. 

In het linker paneel worden de volgende tabbladen getoond: 

 Afbeelding (Image): wordt gebruikt om de oriëntatie en kalibratie van de afbeelding te 

definiëren. Raadpleeg pagina 45 voor meer informatie. 

 Sjablonen (Templates): voor het toepassen van sjablonen op de afbeelding. Raadpleeg 

pagina 55 voor meer informatie.  

 Metingen (Measurements): geeft een verscheidenheid aan hulpmiddelen en wizards die 

relevant zijn voor de geselecteerde ingreep/procedure weer. Raadpleeg voor aanvullende 

gegevens pagina 74. 

 Rapport (Report): genereert rapporten, geeft voorbeelden van de planning en slaat de casus 

op. Raadpleeg pagina 174 voor meer informatie. 

 

Voor het plannen van de ingreep/procedure zijn de volgende opties beschikbaar: 
 Ingrepen/procedures, pagina 54 

 Sjabloonkeuze, pagina 55 

 Trauma-ingrepen/procedures, pagina 62 

 3D Suite (optioneel), pagina 71 

 De anatomie meten, pagina 74 

Linkerpaneel 
Hoofdweer-

gave 
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INGREPEN/PROCEDURES  

TraumaCad is ingreep- of proceduregeoriënteerd. Dit houdt in dat er een relevante bij de 

patiënt uit te voeren chirurgische ingreep of analyseprocedure geselecteerd moet worden. 

Alleen voor de gekozen ingreep of procedure relevante sjablonen en metingen worden 

weergegeven. 

Klik op het pictogram dat overeenkomt met de uit te voeren chirurgische ingreep of 

analyseprocedure. 

 

Nadat een ingreep of procedure geselecteerd is, wordt een afbeelding van de patiënt geopend 

in het hoofdvenster van TraumaCad. 

De ingreep of procedure kan op elk gewenst moment gewijzigd worden door pictogram 

Ingreep/procedure wijzigen (Change Procedure)  te kiezen in de werkbalk. Houd er 

rekening mee dat het wijzigen van de ingreep of procedure zal leiden tot het wissen van 

metingen en planningen die tot dat moment gemaakt zijn. 
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SJABLOONKEUZE 

TraumaCad optimaliseert de sjabloonkeuze voor complexe constructies en osteotomieën 

evenals voor standaard primaire vervangingen. TraumaCad biedt een grote, gemakkelijk 

toegankelijke bibliotheek met sjablonen. Deze bibliotheek wordt voortdurend automatisch 

bijgewerkt via de server of handmatig voor de standalone-versie. 

Raadpleeg de volgende paragrafen voor een beschrijving van de belangrijkste stappen voor deze 

ingrepen of procedures: 

 Een implantaat selecteren, pagina 55 

 Een implantaat positioneren, pagina 57 

 Implantaateigenschappen aangeven, pagina 58 

 Een lijst van kits en favorieten opbouwen, pagina 59 

 Speciale functies traumasjablonen, pagina 66 

Een implantaat selecteren 
Het proces van sjabloonkeuze voor elk van de ingrepen (heup, knie, bovenste lidmaat, pediatrie, 

deformiteit, trauma, wervelkolom en voet en enkel) is vergelijkbaar. De implantatenbibliotheek 

verschilt natuurlijk voor de verschillende anatomische regio's. Bij het selecteren van sjablonen 

wordt een venster getoond dat lijkt op het volgende: 
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Het proces van het identificeren van het vereiste implantaat wordt ook sjabloonkeuze genoemd. 

Tijdens dit proces wordt de juiste sjabloon gekozen uit de lijst met beschikbare exemplaren, 

wordt het op de afbeelding gepositioneerd op de geëigende anatomie en worden de grootte en 

een aantal andere eigenschappen ingesteld. 

Er worden onder tabblad Sjablonen (Templates) vier sub-tabbladen weergegeven, en wel als volgt: 

 Implantaten (Implants): geeft een lijst met zoekresultaten van implantaten weer. Raadpleeg 

pagina 55 voor meer informatie. 

 Kits: maakt het mogelijk eigen kits samen te stellen van sjablonen die samen aan een 

afbeelding toegevoegd kunnen worden. Raadpleeg pagina 59 voor meer informatie. 

 Onlangs gebruikt (Recently Used): geeft een lijst van de laatste 20 sjablonen die voor deze 

ingreep/procedure gebruikt zijn. 

 Favorieten (Favorites): slaat sjablonen op naar een lijst van favorieten. 

 

Opmerking: als de bibliotheek met sjablonen leeg is, bevat het venster een knop, 

zoals hieronder getoond: 

 
Klik op knop Sjablonen downloaden (Download Templates) om de vereiste sjabloon 

te downloaden. Raadpleeg voor aanvullende gegevens pagina 185. 

 Om het/de juiste implanta(a)t(en) te selecteren: 

1. Selecteer in tabblad Sjablonen de fabrikant van het implantaat in veld Fabrikant 

(Manufacturer). Het selecteren van een fabrikant bepaalt de typen implantaten die 

beschikbaar zijn voor selectie in veld Implantaattype (Type of Implant). 

2. Selecteer het implantaattype in veld Implantaattype. 

3. [Optioneel] Het is mogelijk naar een specifieke sjabloon te zoeken m.b.v. veld Zoeken naar 

(Look for). 

 

Geef de zoektekst in vak Zoeken naar in en klik op . Deze zoekfunctie is afhankelijk van 

de ingreep of procedure, wat betekent dat de resultaten worden gefilterd volgens de 

geselecteerde ingreep/procedure. Wanneer deze zoekoptie gebruikt wordt, kunnen de 

velden Fabrikant en Implantaattype leeg blijven. Anders wordt de zoekopdracht gefilterd 

volgens de velden (Fabrikant of Implantaattype). 

Vink selectievakje Gehele sjablonenbibliotheek doorzoeken (Search the entire Templates 

Library) aan om aan te geven dat een zoekopdracht niet ingreep- of procedurespecifiek is. 
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Klik op de pijl voor vervolgkeuzes bij Zoeken naar  voor een overzicht van eerdere 

zoekopdrachten. 

 

4. Selecteer een implantaat uit de lijst met Implantaten (Implants): dubbelklik op de naam van 

het implantaat in de lijst om het op te tillen en te verslepen naar de afbeelding. 

5. Klik om een andere sjabloon toe te voegen aan de afbeelding in het linker paneel op 

Sjabloon toevoegen (Add Template), zoek het gewenste implantaat op en plaats het op de 

afbeelding zoals beschreven onder Implantaateigenschappen aangeven op pagina 58. 

Een implantaat positioneren 
Het implantaat moet op de afbeelding gepositioneerd worden volgens de chirurgische 

overwegingen. Er is een aantal opties beschikbaar voor het faciliteren van de positionering van 

het implantaat op de afbeelding. 

 Om een implantaat te verplaatsen: 

 Klik op het implantaat om het op te tillen en te verslepen naar de gewenste positie. 

Als alternatief kan hulpmiddel Verplaatsen (Move)  geselecteerd worden, waarna 

met de pijltjestoetsen het implantaat in kleine stapjes kan worden verplaatst. 

 Om een implantaat te roteren: 

 Het geselecteerde implantaat wordt aangegeven door een gele begrenzing met een 

rotatiegreep. 

 

              

 Klik op de rotatiegreep en verplaats deze naar links of rechts tot de juiste plek. 

De geselecteerde kommen tonen de hellingshoek van de kom. 

Rotatiegreep 

Scharnier 
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 Het is ook mogelijk een implantaat te spiegelen met hulpmiddel Implantaat spiegelen 

 (Flip Implant) en te wijzigen van AP naar LAT en omgekeerd met hulpmiddel 

Weergave transponeren  (Transpose View) in het contextmenu van het implantaat. 

Het geselecteerde implantaat verschijnt automatisch in de nieuwe richting.  

 

Implantaateigenschappen aangeven 
Nadat de sjabloon geselecteerd is, kunnen meer implantaateigenschappen worden aangegeven, 

zoals grootte, offset en aantal bevestigingen. 

 Om implantaateigenschappen aan te geven: 

 

1. In het linker paneel kunnen de eigenschappen van het implantaat worden aangepast. Geef 

de eigenschappen van het implantaat aan zodat deze passen bij de chirurgische ingreep, 

bijvoorbeeld: 

 De grootte van het implantaat in veld Grootte (Size). 

 De lengte van het implantaat in veld Lengte (Length). 

 De laterale offset van de femurkop in veld Offset. 

 De halslengte van de bevestigingen van het implantaat in veld Halslengte (Attachments). 
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Deze eigenschappen en andere kunnen verschillen, afhankelijk van het geselecteerde 

implantaat. 

Het kan nuttig zijn de eigenschappen van een implantaat te vergrendelen. Eigenschappen in 

TraumaCad worden standaard gesynchroniseerd. Dit betekent dat het vergrendelen van een 

eigenschap op een bepaalde waarde de waarden van andere eigenschappen weergeeft die 

overeenkomen met de vergrendelde waarde. 

Dubbelklik op een eigenschap in de lijst met eigenschappen om deze te vergrendelen. 

Dubbelklik nogmaals op de waarde van de eigenschap om deze te ontgrendelen. 

Onderstaande afbeeldingen geven voorbeelden van een vergrendelde en ontgrendelde 

eigenschap Offset. 

  
Eigenschappen vergrendeld Eigenschappen ontgrendeld 

2. Om een implantaat te verwijderen uit de afbeelding wordt het geselecteerd, waarna op 

toets Verwijderen of hulpmiddel Geselecteerd object verwijderen (Delete Selected Object) 

 wordt gedrukt. 

 

Opmerking: In Instellingen (Settings)  Implantaten (Implants) kan ervoor 

gekozen worden het venster met de eigenschappen van het implantaat boven 

de afbeelding te laten zweven.  

Een lijst van kits en favorieten opbouwen 

 Om een kit te bouwen: 

1. Voeg de gewenste sjablonen voor kom en steel aan een afbeelding toe. 

2. Versleep de cursor rond de beide sjablonen en selecteer ze. 

3. Rechtsklik op de selectie en kies optie Kit maken (Create a Kit) uit het menu, zoals hieronder 

getoond: 
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Het volgende venster wordt weergegeven: 

 

4. Voer een naam en beschrijving voor de kit in en klik op OK. Deze nieuwe kit verschijnt dan in 

tabblad Kits zoals hieronder getoond: 

 

De muiscursor kan over de kit geplaatst worden om informatie te tonen over de sjablonen 

die er deel van uitmaken. 

5. Dubbelklik in tabblad Kits op de kit om deze toe te voegen in de afbeelding. Alle sjablonen in 

de kit worden dan aan de afbeelding toegevoegd. 

 

Tip: Om een sjabloonkit uit de afbeelding te verwijderen, wordt deze in de 

afbeelding geselecteerd en daarna op Verwijderen gedrukt. 

Om een sjabloonkit uit de lijst met kits te verwijderen, wordt de kit in de 

afbeelding geselecteerd en daarna op Verwijderen op het toetsenbord gedrukt. 
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 Om een implantaat op te slaan in tabblad Favorieten: 

 Om een implantaat te selecteren uit de lijst met implantaten: Versleep een implantaat 

met de muisknop ingedrukt naar tabblad Favorieten (Favorites). 
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TRAUMA-INGREPEN/PROCEDURES 

TraumaCad is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de traumaomgeving. TraumaCad 
maakt het mogelijk fractuur- of botsegmenten te definiëren en fragmenten op de afbeelding te 
verplaatsen, roteren of kopiëren om ze aan de gezonde zijde te reconstrueren en de anatomie 
op de afbeeldingen juist te herstellen voor de sjabloonkeuze. 

 De anatomische regio aangeven (voor een trauma-ingreep/-procedure), pagina  62. 

 Werken met botfragmenten, pagina 63. Er kunnen verschillende opties voor het 
verminderen van het aantal fragmenten geprobeerd worden, waarna de meest optimale 
gekozen wordt. 

 Speciale functies traumasjablonen, pagina 66. Sommige traumasjablonen van TraumaCad 
hebben speciale functies die bij andere sjablonen niet beschikbaar zijn, zoals de 
mogelijkheid tot het buigen van plaatsjablonen op gemarkeerde punten en het vaststellen 
van eigenschappen voor typen schroeven. 

De anatomische regio aangeven 
Voor sommige ingrepen/procedures wordt een anatomische regio voor de ingreep/procedure 
aangegeven. Deze optie is niet voor alle ingrepen/procedures beschikbaar. 

 Een anatomische regio van het lichaam aangeven: 

1. Plaats de muiscursor over elk relevant gebied van het lichaam op de afbeelding van het 
skelet aan de linkerzijde. Het gedeelte met de muiscursor erboven wordt in rood 
gemarkeerd. Deze actie filtert sjablonen uit die niet voor deze regio van toepassing zijn. 
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2. Klik op het relevante deel van het lichaam voor toegang tot de tabbladen Sjablonen 

(Templates), Meethulpmiddelen (Measurement Tools) en Rapporte (Report). 

 

Opmerking: Klik op knop Selectie van anatomische regio overslaan (Skip 

Anatomical Region Selection) om het filteren van sjablonen uit te schakelen. 

Werken met botfragmenten 
Het is mogelijk fragmenten te definiëren bij het plannen van een ingreep voor botreductie of een 

osteotomie. Er zijn verschillende hulpmiddelen en menuopties beschikbaar voor het definiëren en 

beïnvloeden van de botfragmenten in de afbeelding: Fragmenten definiëren  (Define 

Fragments), Hulpmiddel Lasso (Lasso Tool) (selecteer Menubalk (Menu Bar) 

Basishulpmiddelen (Basic Tools)  Fragmenten (Fragments)  Fragment definiëren (Define 

Fragment)) en Fragment kopiëren (Duplicate Fragments)  (toegankelijk via het contextmenu). 

Er kunnen voor dezelfde ingreep meerdere osteotomieën uitgevoerd worden. 
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Waarschuwing! Tijdens de vermindering is het belangrijk het daadwerkelijke deel 

van het bot te verifiëren tegen de vermindering voordat de bewerking uitgevoerd 

wordt. Dit kan het gevolg zijn van de beperkingen van het presenteren van de 

anatomie in 2D. Het is belangrijk aanvullende röntgenweergaven te evalueren en 

mogelijke verschillen in-vivo te overwegen. 

Fragmenten definiëren 

 Om fragmenten te definiëren: 

1. Selecteer hulpmiddel Fragmenten definiëren  (Define Fragments) in de werkbalk of 

selecteer Basishulpmiddelen (Basic Tools)  Fragmenten (Fragments)  Fragment 

definiëren (Define Fragment) in de menubalk. Klik een aantal keren met de muis rond de 

contour van het te verplaatsen fragment. 

 

2. Sluit de contourtekening van het fragment door erop te dubbelklikken. De afbeelding bevat 

nu een gesloten vorm die naar een nieuwe positie versleept kan worden. 

 

Selectievak 

Rotatiecentrum 
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Het is nu mogelijk het fragment te herpositioneren of de selectie naar behoefte aan te 

passen met één van de volgende opties: 

 Het is mogelijk een fragment te roteren m.b.v. de gele rotatiegreep. 

 

 De rode punt in het midden van het gevolgde fragment is het rotatiecentrum. Klik op de 

rotatiegreep en verplaats deze om het fragment te roteren. Het is ook mogelijk de punt 

naar een nieuwe positie te verplaatsen en het fragment dan te roteren. 

 Het fragment kan gespiegeld worden met hulpmiddel Implantaat/fragment spiegelen

 (Flip Implant/Fragment) . 

 Het fragment kan gedupliceerd worden door rechts te klikken op het fragment en 

hulpmiddel Fragment kopiëren  (Duplicate Fragment)  te selecteren. 

 Gebruik hulpmiddel Verwijderen  (Delete) om het fragment te verwijderen. Deze 

optie verwijdert alleen het fragment zelf. 

 Als de blanco ruimte waarin het fragment zich bevond (de originele locatie) ook verwijderd 

moet worden, rechtsklik dan op dat gebied en kies opnieuw voor Verwijderen. 

 Plaats het fragment terug op de originele locatie en oriëntatie door rechts te klikken op 

het fragment en te kiezen voor Segment opnieuw instellen (Reset Segment). 

 

 Om het fragment naar voren of naar achteren te verplaatsen in de afbeelding wordt erop 

rechtsgeklikt en gekozen voor Fragment op voorgrond plaatsen (Bring Fragment to 

Front) of Fragment naar achtergrond plaatsen (Send Fragment to Back). 
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Lassofragmenten 
Het omtrekken van fragmenten houdt in dat er een lijn rond het gebied van de afbeelding 
getrokken wordt dat het/de te verplaatsen fragment(en) bevat. 

 Om fragmenten te omtrekken: 

1. Selecteer Basishulpmiddelen (Basic Tools)  Fragmenten  (Fragments) Hulpmiddel 
Lasso (Lasso Tool) in de menubalk. 

2. Houd de muisknop ingedrukt en verplaats de muis rond het te verplaatsen gebied. Er wordt 
een lijn getrokken met het verplaatsen van de muis. Het omtrekken moet afgerond worden 
om het fragment te creëren. 

  

Als de fractuur verminderd is, kunnen implantaten voor fixatie toegevoegd worden, zoals 
hiervoor beschreven. 

Speciale functies traumasjablonen 
Sommige TraumaCad-sjablonen omvatten speciale functies, zoals: 

 Platen buigen, pagina 66 

 Sjablonen groeperen, pagina 67 

 Behandeling van schroeven in Locking Compression Plates, pagina 68 

Platen buigen 
Sommige platen die gebruikt worden in trauma-ingrepen kunnen gebogen worden om beter aan 
te sluiten bij de kromming van het bot. Dergelijke platen bevatten een reeks rode punten op de 
sjabloon in de afbeelding. De plaat kan op elk van deze punten naar behoefte gebogen worden. 

De onderstaande afbeeldingen tonen voorbeelden van een dergelijke plaat voor en na buigen: 

  
Voor buigen Na buigen 

Rood punt 
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 Om een plaatsjabloon te buigen: 

 Klik op een rood punt in de plaatsjabloon in de afbeelding, houd de muisknop ingedrukt 

en beweeg de muis om de plaat naar de gewenste positie te verbuigen. Herhaal dit naar 

behoefte voor andere punten van de plaat. 

Sjablonen groeperen 
Sommige sjablonen zijn standaard gegroepeerd. Voor dergelijke sjablonen worden de 

groepsonderdelen omrand door een geel vak, dat de begrenzing van de groep aangeeft. 

In onderstaand voorbeeld bevat de gegroepeerde sjabloon zowel een plaat als schroeven. Voor 

een gegroepeerde sjabloon kunnen de eigenschappen van de losse elementen individueel 

binnen de groep gemanipuleerd worden. De afbeeldingen tonen dezelfde sjabloon voor en na 

het wijzigen van de grootte van de plaat.  

  
Plaat voor wijziging in grootte Plaat na wijziging in grootte 

Het is mogelijk elk item van een gegroepeerde sjabloon te selecteren. Het geselecteerde item 

wordt donkergroen gemarkeerd. Wanneer een item gemarkeerd is, kan alleen de grootte ervan 

gewijzigd worden.  

 

 Om een sjabloongroep te creëren: 

1. Voeg twee of meer sjablonen toe aan een afbeelding, evenals fragmentatie van de afbeelding. 

2. Klik op een van de sjablonen om deze te selecteren en klik met toets Shift ingedrukt op een 

andere sjabloon om deze ook te selecteren. Er kan een onbeperkt aantal items in een groep 

geplaatst worden. 

Gegroepeerde 
onderdelen 

Greep 

Geselecteerd item 
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3. Rechtsklik op één van de geselecteerde sjablonen en selecteer Groeperen (Group). De 

sjablonen zijn nu gegroepeerd. Gegroepeerde items blijven gegroepeerd tot de groepering 

fysiek ongedaan gemaakt wordt. 

 

 

Opmerking: sjablonen die op deze wijze gegroepeerd zijn, worden alleen in deze 

afbeelding gegroepeerd maar niet in de sjablonenbibliotheek van TraumaCad. 

Behandeling van schroeven in Locking Compression Plates 
Locking Compression Plates (LCPs) kunnen twee verschillende typen schroeven gebruiken, en 

wel als volgt: 

 Vergrendelde schroeven: Schroeven die gebruikt worden in vergrendelde positie worden 

ingesteld op een hoek t.o.v. de sjabloon waarbij de hoek niet gewijzigd kan worden. 

Schroeven van dit type hebben een kop met schroefdraad. Voor dergelijke schroeven is het 

belangrijk dat het gat in de plaat waarin ze geplaatst worden exact dezelfde grootte moet 

hebben als de schroef. 

 Ontgrendelde schroeven: Een schroef die in ontgrendelde positie gebruikt wordt, kan 

geroteerd worden (axiale beweging), wat betekent dat de hoek in de afbeelding gewijzigd 

kan worden, maar dat het verbindingspunt constant blijft. 

In LCP-platen zijn de kleinere gaten in de plaat voor vergrendelde schroeven en de grotere 

gaten voor niet-vergrendelde schroeven. 
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Vergrendelde en ontgrendelde schroeven verschijnen op verschillende wijze in de 

afbeelding, zoals hieronder getoond: 

  
Vergrendelde schroef Ontgrendelde schroef 

In LCP-sjablonen zijn verschillende opties beschikbaar voor het omgaan met de schroeven 

binnen de sjabloon. Het is mogelijk: 

 een schroef te vergrendelen 

 een schroef te ontgrendelen 

 een schroef te verwijderen 

 alle schroeven te verwijderen. 

Ontgrendelde schroef 

Vergrendelde schroef 
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Om één van deze opties te gebruiken wordt rechtsgeklikt op een schroef in de sjabloon en 

wordt uit het contextmenu de relevantie optie gekozen. 

Als een schroef uit een sjabloon verwijderd wordt, kan deze opnieuw bevestigd worden 

door rechts te klikken op het gat waarin de schroef thuishoort en dan in het contextmenu 

Schroef opnieuw koppelen (Re-attach Screw) te kiezen. 
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3D SUITE (OPTIONEEL) 

De 3D-module van TraumaCad maakt het mogelijk afbeeldingen, zoals CT's en MRI's, in drie 

dimensies te bekijken via meervlaksreconstructie (MPR - Multi-Planar Reconstruction) of 

maximale intensiteitsprojectie (MIP - Maximum Intensity Projection). De afbeeldingen worden 

getoond in axiale, coronale, sagittale en schuine weergaven. Daarbij kan de gebruiker 

driedimensionale sjablonen aan de afbeelding toevoegen om preoperatieve planning uit te 

kunnen voeren.  

 

Opmerking: de 3D-suite is een optionele extra module die separaat 

aangeschaft kan worden. Neem voor meer informatie contact op met de 

afdeling Verkoop van Brainlab. 

Een 3D-afbeelding openen 
Om de 3D-procedure te activeren moet een onderzoek met 6 of meer afbeeldingen geselecteerd 

worden.  

Selecteer de 3D-procedure in venster Ingreep/procedure selecteren (Procedure Selection). 

Kies lateraliteit Links (Left) of Rechts (Right) en klik daarna op Accepteren (Accept) om de serie 

in het hoofdvenster te openen. 
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Navigeren in MPR-afbeeldingen 
De geopende reeks wordt initieel in de weergaven Axiaal, Coronaal en Sagittaal getoond. De 

gele lijnen op de afbeeldingen stellen de lokalisatorlijnen voor, die helpen de locatie van de 

afbeelding in relatie tot de andere weergaven te tonen. 

Om de locatie van een slice te wijzigen wordt in het actieve venster gebladerd met het muiswiel 

of wordt geklikt en versleept met de muisknop op de gele lokalisatorlijnen. 

 

Opmerking: alleen series in oriëntatie Axiaal kunnen in 3D-modus weergegeven 

worden. 

De weergave rechts onderin toont in eerste instantie de axiale afbeelding. Deze weergave kan 

gewijzigd worden naar Coronaal of Sagittaal met de betreffende knop of naar een vereiste 

schuine weergave met de waterlokalisatorlijnen. 

Om de oriëntatie van deze weergave te wijzigen wordt op de rode punten geklikt en wordt de 

waterlokalisatorlijn geroteerd naar de gewenste schuine weergave. 

 

 

Opmerking: in de voor weergave rechts onderin gekozen oriëntatie worden de 

waterlokalisatorlijnen getoond in de twee orthogonale weergaven Axiaal, Coronaal 

of Sagittaal. 

Het type weergave wijzigen naar MIP 
Selecteer keuzerondje MIP om de afbeelding rechts onderin te wijzigen naar MIP-weergave.  

De MIP-weergave kan alleen getoond worden in weergave Axiaal, Coronaal of Sagittaal. 

Een 3D-sjabloon toevoegen 
De procedure voor het toevoegen van een 3D-sjabloon aan de afbeelding is gelijk aan die voor 

het toevoegen van een 2D-sjabloon. Raadpleeg voor aanvullende gegevens pagina 55. 

Voor MPR-weergaven wordt de contour van de sjabloon getoond volgens de locatie en 

oriëntatie van de slice. Voor MIP-weergaven wordt de sjabloon getoond als complete projectie 

van het implantaat. Sjablonen verschijnen standaard in kleur, maar kunnen gewijzigd worden 

naar grijsschaal. 

De volgende knop verschijnt, zoals in de voorgaande afbeelding getoond: 

 Implantaat opsporen (Locate Implant): bladert door alle weergaven naar de locatie van de 

sjabloon, wat inhoudt dat de sjabloon in alle weergaven getoond wordt. 

Het implantaat wordt ook getoond in een gescheiden navigatievenster, om eenvoudiger 

oriënteren en roteren van het implantaat mogelijk te maken. 
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Opmerking: het verplaatsen of roteren van het implantaat in één van de weergaven 

heeft invloed op de positie en oriëntatie in alle andere weergaven. 

Het navigatievenster voor implantaten gebruiken 
Het Navigatievenster voor implantaten (Implant Navigation) toont het implantaat volgens de 

oriëntatie van de huidige actieve weergave. Om de oriëntatie te wijzigen wordt in het 

Navigatievenster voor implantaten geklikt en wordt het versleept met de muis. De wijzigingen 

worden in de hoofdweergaven weergegeven. 

Wanneer verschillende 3D-sjablonen op de afbeelding worden geplaatst, wordt de laatst 

geselecteerde sjabloon in het Navigatievenster voor implantaten getoond. 

Dit venster is in grootte instelbaar en kan vergroot worden door de hoek m.b.v. de muis te 

verslepen. 
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DE ANATOMIE METEN 
TraumaCad biedt een verscheidenheid aan hulpmiddelen en wizards om de anatomie volgens de 

geselecteerde ingreep te meten. De meeste meethulpmiddelen van TraumaCad zijn zowel 

toegankelijk via menu Meethulpmiddelen (Measurement Tools) als vanuit tabblad Metingen 

(Measurements). De meest gebruikte hulpmiddelen zijn ook toegankelijk via de werkbalk en 

door rechts te klikken in de afbeelding. 

Alle hulpmiddelen worden in de paragrafen hieronder beschreven en zijn georganiseerd op 

TraumaCad-ingreep/-procedure.  

TraumaCad biedt enkele automatische functies voor THR- en TKR-planning, waar de toepassing 

probeert de anatomische regio's in de afbeelding automatisch te detecteren, metingen te 

evalueren, sjablonen te positioneren en fragmentaties voor manipulatie van de afbeelding te 

creëren zoals heupreductie en uitlijning van de knie.  

Als het beeld niet automatisch wordt gedetecteerd, kunt u altijd doorgaan met handmatig 

plannen. 

 

Opmerking: Om kwantitatieve metingen te verkrijgen, moet de afbeelding eerst 

gekalibreerd worden, zoals aangegeven in paragraaf Een afbeelding automatisch 

kalibreren op pagina 46. 

 

NB: De nauwkeurigheid van het Angle-hulpmiddel is ± 0,75°, de nauwkeurigheid van 

het Ruler-hulpmiddel is ± 0,24 mm en die van het Circle-meethulpmiddel is ± 0,18 mm. 

De nauwkeurigheid wordt ook beïnvloed door de kalibratie van het beeld. 

Afhankelijk van de gekozen kalibratiemethode kan de nauwkeurigheid van de 

meethulpmiddelen variëren. 

HULPMIDDELEN GEBRUIKEN 

Selecteer een hulpmiddel uit het linker paneel om de meethulpmiddelen te gebruiken. Het 

hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Gebruik de rode punten om het hulpmiddel aan te 

passen.  
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BASISHULPMIDDELEN 

TraumaCad omvat verschillende basishulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om  ingreep of 

procedurespecifieke hulpmiddelen aan te vullen: 

 Liniaalhulpmiddel, pagina 75  

 Cirkelhulpmiddel, pagina 75 

 Hoekhulpmiddel, pagina 76 

 Hulpmiddel Hoek tussenlijn, pagina 76 

 Lijnhulpmiddel, pagina 76 

 Hulpmiddel Lijn vrije hand, pagina 76 

 Pijllijnhulpmiddel, pagina 77 

 Aantekeningenhulpmiddel, pagina 77 

Liniaalhulpmiddel 
Hulpmiddel Liniaal meet geselecteerde delen van een afbeelding, ofwel in pixels (voor niet-

gekalibreerde afbeeldingen) of in millimeters (voor gekalibreerde afbeeldingen). 

 Om Hulpmiddel Liniaal te gebruiken: 

1. Klik na het laden van een afbeelding op hulpmiddel Liniaal (Ruler) in de werkbalk. 

2. Klik links, houd de muisknop in de afbeelding waar begonnen moet worden met meten en 

versleep de muis zonder de muisknop los te laten naar het eind van het te meten gedeelte. 

3. Laat de muisknop los. De meting verschijnt in pixels of millimeters. 

4. Klik op de rode punten aan het eind van de lijn en versleep deze om de grootte aan te passen. 

Cirkelhulpmiddel 
Gebruik hulpmiddel Cirkel om de diameter van objecten in de afbeelding te meten. 

 Om hulpmiddel Cirkel te gebruiken: 

1. Klik in de werkbalk op Cirkel (Circle). 

2. Klik op de afbeelding in het werkgebied. Hulpmiddel Cirkel verschijnt in de afbeelding. 

3. Klik binnen de cirkel, houd de muisknop ingedrukt en verplaats de muis naar de gewenste 

positie. 

4. Klik op een van de rode punten om de grootte van de cirkel aan te passen. De 

diametermeting (als de afbeelding gekalibreerd is in millimeters) wordt weergegeven. 
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Hoekhulpmiddel 
Gebruik hulpmiddel Hoek tussenlijn om een hoek tussen twee lijnen in een afbeelding te meten. 

 Om hulpmiddel Hoek te gebruiken: 

1. Klik in de werkbalk op Hoek (Angle). 

2. Klik op de afbeelding in het werkgebied. Hulpmiddel Hoek wordt weergegeven: 

3. Versleep de ankers van het hulpmiddel naar het te meten gebied. De meting verschijnt in 

graden naast de hoek. 

Hulpmiddel Hoek tussenlijn 
 Gebruik hulpmiddel Hoek tussenlijn om een hoek tussen twee lijnen te meten. 

 Om hulpmiddel Hoek tussenlijn te gebruiken: 

1. Klik in de werkbalk op Hoek tussenlijn (Interline Angle). 

2. Klik op de afbeelding in het werkgebied. Hulpmiddel Hoek tussenlijn verschijnt in de 

afbeelding. 

3. Klik en houd de muisknop ingedrukt en verplaats elke lijn naar de gewenste positie. Gebruik 

de rode punten naar behoefte om de lijnen aan te passen. 

De hoek tussen de twee lijnen wordt naast het hulpmiddel weergegeven. 

 

Lijnhulpmiddel 
Gebruik hulpmiddel Lijn om eenvoudige lijn op de afbeelding te trekken. 

 Om hulpmiddel Lijn te gebruiken: 

1. Klik in de werkbalk op Lijn (Line). 

2. Klik en houd de muisknop ingedrukt en trek een lijn op de afbeelding, zonder de muisknop 

los te laten. Er wordt een lijn op de afbeelding getekend. 

Hulpmiddel Lijn vrije hand 
Gebruik hulpmiddel Lijn vrije hand om een lijn uit de vrije hand op de afbeelding te trekken. 

Er zijn geen metingen gekoppeld aan dit hulpmiddel. 

 Om hulpmiddel Lijn vrije hand te gebruiken: 

1. Klik in de werkbalk op Lijn vrije hand (Free Hand Line). 

2. Klik op de afbeelding en houd de muisknop ingedrukt terwijl een lijn uit de vrije hand op de 

afbeelding getekend wordt in vrije vorm, zonder de muisknop los te laten. Er wordt een lijn 

op de afbeelding getekend. 
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Pijllijnhulpmiddel 
Gebruik het lijnhulpmiddel Pijl om een gebied in de afbeelding aan te geven dat aandacht 

behoeft. 

 Om een pijllijn op de afbeelding te tekenen: 

1. Klik in de werkbalk op Pijllijn (Arrow line).  

2. Versleep de muis over de afbeelding naar het aan te geven gebied. 

Er wordt een pijl op de afbeelding getekend. 

Aantekeningenhulpmiddel 
Gebruik hulpmiddel Aantekeningen om vrije tekst toe te voegen aan de basismetingen. 

Wanneer er tekst aan de afbeelding toegevoegd wordt, laat een lijn de verbinding tussen de 

tekst en het deel van de afbeelding waarop deze van toepassing is, zien. Het is mogelijk de tekst 

weg te slepen als deze de weergave belemmert. 

 Om aantekeningen aan een afbeelding toe te voegen: 

1. Klik in de werkbalk op Aantekeningen (Text Annotations).  

2. Klik in de afbeelding of op een meting in de afbeelding. 

Het volgende venster wordt weergegeven: 

 

3. Geef de tekst in het tekstvak in. 

4. Optioneel kunnen de kleur van de tekst, het lettertype of de achtergrondkleur gewijzigd 

worden. 

 

Opmerking: De standaardinstellingen voor het lettertype zijn in te stellen door te 

klikken op Bestand (File)  Instellingen (Settings)  Tekst (Text) en de gewenste 

instelling aan te geven. 

5. Klik op OK om de instellingen op te slaan. 
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WIZARDS GEBRUIKEN 
Wizards leiden de gebruiker door het proces van het identificeren en markeren van elk van de 

anatomische referentiepunten die nodig zijn voor de analyse en het markeren op de afbeelding, 

 Om de wizards te gebruiken: 

1. Selecteer het hulpmiddel uit het menu Metingen > tabblad Metingen (Measurements). 

 

2. Gebruik de wizard om anatomische oriëntatiepunten in de afbeelding te markeren voor de 

geselecteerde analyse. 

Hulpmiddel Vergrootglas (Magnifying Glass) wordt geopend om te helpen met de fijnafstelling 

en om te waarborgen dat de markeringen zich exact op de juiste positie bevinden. 

 

 

Opmerking: Druk op knop Ongedaan maken (Undo) in de werkbalk om de laatste 

actie te annuleren en terug te keren naar de voorgaande stap in een wizard. 

3. Selecteer tabblad Rapport (Report) om een rapport te genereren. Raadpleeg Rapporten 

genereren op pagina 174. 

Raadpleeg Analyse van uitlijning ledematen op pagina 107 voor een voorbeeld van een wizard. 

 

Opmerking: Klik op Terug naar metingen (Back to Measurements) om de wizard te 

verlaten en terug te keren naar de lijst met meethulpmiddelen. Deze knop is 

beschikbaar in alle wizards van meethulpmiddelen. 
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HULPMIDDELEN VOOR HEUPMETINGEN 

De volgende heupmetingen kunnen m.b.v. de meethulpmiddelen van TraumaCad gemaakt 

worden: 

 Auto-heup, pagina 79 

 Analyse van heupafwijking, pagina 82 

 Preoperatief heupresultaat, pagina 84 

 Postoperatief heupresultaat, pagina 85 

 Planning heupnavigatie, pagina 86 

 Hulpmiddel voor beenlengteverschil, pagina 88 

 Acetabulumindex, pagina 89 

 VCA-hoek volgens Lequesne, pagina 89 

 Komversie en LLD-analyse, pagina 90 

 Rotatiecentrum, pagina 91 

 Steelversie, pagina 92 

Auto-heup 
De digitale voorplanning voor een heupvervangingsoperatie is een algemene orthopedisch 

chirurgische ingreep die gebruikt wordt om de grootte van het implantaat te schatten, de 

postoperatieve geometrische relatie tussen femur en acetabulum en de resulterende lengte van 

het been en wijzigingen in offset vast te stellen en om verkeerde geometrische combinaties en 

problemen voor de operatie te voorspellen. 

De Auto-heupprocedure is een softwaremodule voor het automatisch markeren van specifieke 

punten binnen een anterieur-posterieure röntgenafbeelding van het bekken. De Auto-

heupprocedure wordt alleen gebruikt voor preoperatieve procedures en zal niet werken op 

postoperatieve afbeeldingen waarop een implantaat aanwezig is. 

Er wordt op zodanige wijze een set anatomische oriëntatiepunten gedefinieerd op een AP-

röntgenopname van het bekken dat de grootte van de femursteel en de verwachte stabiele 

positie in het femorale kanaal bepaald worden. De interessepunten zijn de middellijn van de 

femur en de diameter van het kanaal, uiteinden van trochanter major en trochanter minor en de 

onderste tangenslijn naar de zichtbare krommingen van de zitbeenknobbels. 

 Om hulpmiddel Auto-heup te gebruiken: 

1. Geef in tabblad Afbeelding (Image) de weergave, zijde en kalibratie aan. Raadpleeg 
pagina 45 voor aanvullende gegevens. 

2. Selecteer in tabblad Sjablonen (Templates) de relevante sjablonen, die weergegeven 

worden in tabblad Implantaten (Implants). Het wordt aanbevolen de planning te beginnen 

met de steelcomponent. 

3. Versleep een sjabloon en laat het los of dubbelklik op een sjabloon in tabblad Implantaten 

om het aan de afbeelding toe te voegen. 
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De toepassing detecteert automatisch de anatomische regio's in de afbeelding. Er wordt een 

Hulpmiddel voor beenlengteverschil aan de afbeelding toegevoegd en de geselecteerde 

steel wordt in het femorale kanaal gepositioneerd volgens de geselecteerde zijde (rechts of 

links). Deze functie definieert ook automatisch een fragment volgens de voorgestelde 

osteotomielijn van de femurkop. 

  

Hoewel het hulpmiddel de steel automatisch selecteert en plaatst, wordt het aanbevolen te 

zorgen voor fijnafstelling van de positie en de rotatie en de maat in venster Eigenschappen 

implantaat (Implant Properties) aan te passen. Het LLD-hulpmiddel kan ook fijnafgesteld 

worden door de rode ankers of het fragment te verslepen. 

4. Selecteer een komsjabloon. De kom wordt automatisch in het gebied van het acetabulum 

geplaatst. 

5. Rechtsklik op de kom, steel of het fragment en selecteer Steel aan kom bevestigen (Attach 

Stem to Cup). Deze handeling helpt bij het visualiseren van de heupreductie. De steel en het 

fragment worden dan automatisch aan de kom gekoppeld zodat het koppelingspunt van de 

steel bovenop het koppelingspunt van de kom wordt geplaatst: wanneer kom en steel 

automatisch gepositioneerd worden, wordt het fragment dienovereenkomstig verplaatst, 

zoals hieronder getoond. 
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Opmerking: Om de steel van de kom los te maken, selecteer Steel van kom 

losmaken (Detach Stem from Cup) in het contextmenu. 

Er wordt automatisch een standaard koppelingspunt geselecteerd. Indien nodig kan er een 

ander koppelingspunt geselecteerd worden in venster Eigenschappen implantaat (Implant 

Properties) op de afbeelding. 

De Wijzigingen in offset (Offset changes) en Wijzigingen beenlengte (Leg length changes) 

verschijnen automatisch op de afbeelding. De metingen pre- en postreductie verschijnen 

bovenin tabblad Sjablonen (Templates). 

Het verschil tussen de beenlengtes kan automatisch gemeten worden met hulpmiddel LLD 

of handmatig door selectievakje Klinisch gem. LLD gebruiken (Use Clinically Measured LLD) 

aan te vinken en de waarde in te geven. 

  

 

 

Opmerking: Voor het handmatig plannen van heupvervanging vinkt u Automatisch 

plannen gebruiken voor heup (Use automatic hip planning) in Instellingen (Settings) 

 Planning uit. TraumaCad onthoudt de voorkeuren en slaat de geselecteerde 

planningsmodus op voor de volgende keer dat een heupingreep gekozen wordt. 
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Analyse van heupafwijking 

 Om de wizard Analyse heupdeformiteit te gebruiken: 

1. Gebruik de wizard om de 10 relevante punten in de afbeelding te markeren. 

2. Voer de laatste (tiende) meting in. Het venster verschijnt nu zoals hieronder getoond:  

 

Nadat u de 10 metingen hebt ingevoerd, worden de berekende metingen weergegeven in 

een tabel bovenaan tabblad Metingen (Measurements). 

3. Klik op het bijbehorende selectievakje om de volgende berekende metingen weer te geven: 

 Scherpe hoek (Sharp Angle): gemeten vanaf een bekkenhorizontaal ter hoogte van de 

traanfiguur tegen de superlaterale acetabulummarge (de laterale rand). Dit meet de 

buiging van het acetabulum na fusie van het triradiate kraakbeen. 

 CE-hoek (Central Edge Angle): gemeten vanaf een lijn die door het midden van de 

femurkop gaat, die loodrecht op de horizontale bekkenlijn staat, naar een lijn die van het 

midden van de femorale kop naar de laterale rand loopt. Dit meet de 

acetabulumdysplasie. Vink selectievakje CE-hoek tonen (Show central edge angle) aan 

om deze meting weer te geven. 
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 Reimer-index (Reimer's Index) (% heupmigratie): er worden door de hoeken van de 

femurkop en de laterale rand van het acetabulum verticale lijnen getrokken. De index 

wordt berekend door het niet-bedekte deel van de kop te delen door de gehele breedte 

van de kop. Dit meet de acetabulumbedekking van de femurkop. Vink selectievakje 

Reimer-index tonen (Show Reimer’s Index) aan om deze meting weer te geven. 
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Preoperatief heupresultaat 
Het pre- en postoperatieve heupresultaat definiëren geometrische anatomische metingen om 

het rotatiecentrum en de anatomische relatie vast te stellen voor en na het positioneren van 

een implantaat.  

De hulpmiddelen bieden een optie voor postoperatieve evaluatie en vergelijken met de 

preoperatieve status, gewenste planning en resultaten van de operatie. 

De volgende metingen worden uitgevoerd: 

 Rotatiecentrum 

 Femorale offset 

 Mediale offset 

 Ilio-ischiale offset 

 Heuphoogte 

 Om het preoperatieve heupresultaat te gebruiken: 

1. Selecteer Pre-op in submenu Heupresultaat (Hip Outcome). 

2. Volg de 13 stappen in de wizard om punten in de afbeelding te markeren. Het is mogelijk 

punten te verslepen om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen. 

 

Wanneer de metingen worden weergegeven wordt het aangeraden in te zoomen en lijnen 

af te stellen op de anatomie van de patiënt. 
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Postoperatief heupresultaat 

 Om het postoperatieve heupresultaat te gebruiken: 

1. Selecteer Post-op in submenu Heupresultaat (Hip Outcome). 

2. Volg de 17 stappen in de wizard om punten in de afbeelding te markeren. Het is mogelijk 

punten te verslepen om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen. 
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Planning heupnavigatie 
De planningstool voor de heupnavigatie is ontworpen voor genavigeerde totale 

heupvervangingsprocedures; hiermee kunnen chirurgen met behulp van een 2D AP 

röntgenbeeld de kom-oriëntatie aanpassen bij het functionele referentievlak. 

De navigatietool berekent samen met de HIP7 navigatiesoftware de bekkenkanteling van de 

individuele patiënt. Voor dit doel moet het TraumaCad-plan worden geëxporteerd en in het 

HIP7-navigatiesysteem worden geladen.  

De volgende metingen worden uitgevoerd: 
 

 Meest laterale punt van de linker en rechter crista iliaca 

 Linker en rechter spina iliaca anterior-superior 

 Linker en rechter spina iliaca posterior-inferior 

 Linker en rechter meest laterale punt van de bekkeningang 

 Meest craniale punt van de pubic symphysis 

 Drie punten op de femurkopomtrek 

  

 Het gebruik van de planningstool voor heupnavigatie:  

1. Selecteer Planning heupnavigatie (Hip Navigation Planning) op het tabblad Metingen 
(Measurements)  

2. Volg de 12 stappen in de wizard om punten in de afbeelding te markeren. Het is mogelijk 
punten te verslepen om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen. Controleer eerst of alle 
markeringen duidelijk zichtbaar zijn.  
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NB: Voor een correcte berekening van de bekkenkanteling, moet de afbeelding een 
ware AP-afbeelding van het bekken zijn. Het bekken mag op de röntgenfoto niet 
rond zijn lengteas zijn geroteerd (d.w.z. craniaal-caudaal). 
Als de meettool een grote bekkenrotatie detecteert op de röntgenfoto, wordt de 
gebruiker geïnformeerd dat het TraumaCad-plan niet kan worden gebruikt voor 
aanpassing van de bekkenkanteling in de HIP7-navigatiesoftware. 
 
NB: De planningstool voor de navigatie kan alleen worden gebruikt op röntgenfoto's 
met de KingMark-kalibratietool met de patiënt in achteroverliggende positie. 
Er verschijnt een melding als er geen KingMark-kalibratietool wordt gedetecteerd. 
 
NB: Misvormingen van het bekken en de femur die de positie van de geplande punten 
beïnvloeden, zijn een contra-indicatie voor het gebruik van de planningstool voor 
heupnavigatie. 
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Hulpmiddel voor beenlengteverschil 
Hulpmiddel Beenlengteverschil maakt het mogelijk het beenlengteverschil te meten. 

Er wordt een tangenslijn getrokken door twee punten te kiezen op de meest inferieure punten 

op de zitbeenknobbels. Vanaf deze referentielijn moeten twee verticale lijnen getrokken worden 

naar de identieke anatomische oriëntatiepunten op elke proximale femur (het midden van de 

trochanter minor, bovenkant trochanter major enz). 

De tekst onder de horizontale lijn geeft het verschil aan tussen de rechter- en de linkerzijde en 

de afstand tussen de twee punten. Als er geen verschil is, wordt cijfer 0 getoond. 
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Acetabulumindex 
Er gaat een wizard open om u de weg te wijzen bij het gebruik van de tool, zoals beschreven op 

pagina 107. 

VCA-hoek volgens Lequesne 
De anterieure middenhoek (VCA) kwantificeert de anterieure bedekking van de femurkop. 

Hoeken van minder dan 20° worden als abnormaal beschouwd. 

De VCA-hoek wordt berekend vanuit een vals-profiel radiologische weergave van het bekken. De 

patiënt staat in een hoek van 65° schuin t.o.v. de röntgenstraal met de voet van de aangedane 

zijde parallel op de röntgencassette. Een verticale lijn door het midden van de femurkop 

onderspant de VCA-hoek door te verbinden met een tweede lijn door het midden van de heup 

en het voorste aspect van het acetabulum. 
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Komversie en LLD-analyse 
Wanneer het acetabulumcomponent van een totale-heupvervanging vanuit een hoek bekeken 

wordt, wordt het als ellips geprojecteerd. Van deze projectie kan wiskundig bewezen worden 

dat deze de algemene formule van een ellips volgt en de projectie kan vertaald worden naar 

ante-/retroversie. 

Er wordt een horizontale referentielijn getrokken op het bekken (tussen de zitbeenknobbel, 

traanfiguren enz.) en er worden drie rode markeringen op de rand van de kom geplaatst. De 

projectie van de ellips wordt dan vertaald naar een ante-/retroversie van de kom. 

 

Waarschuwing! De afbeelding moet een ware AP-afbeelding van het bekken 

zijn. Anders wordt de gemeten ante-/retroversie verkeerd berekend. 

Er wordt ook een hulpmiddel Beenlengteverschil (LLD) toegevoegd aan de afbeelding. Raadpleeg 

voor meer informatie Hulpmiddel voor Hulpmiddel voor beenlengteverschil op pagina 88. 
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Rotatiecentrum 
Meethulpmiddel Rotatiecentrum helpt bij het vinden van het geschatte rotatiecentrum van het 

gewonde acetabulum door het rotatiecentrum van de contralaterale heup te lokaliseren. Er 

wordt een horizontale lijn over het bekken geplaatst tussen twee traanfiguren. De cirkel op het 

acetabulum van de gezonde heup wordt dan aangepast; het hulpmiddel plaatst een 

overeenkomende cirkel op de gewonde heup. 

 

Nadat hulpmiddel Rotatiecentrum in de afbeelding geplaatst is en aangepast is naar de juiste 

locatie, kan naar tabblad Sjablonen (Templates) gebladerd worden om de komsjablonen te 

selecteren. Dubbelklikken op een komsjabloon zorgt voor automatische plaatsing op de juiste 

locatie met de juiste grootte in de afbeelding. 
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Steelversie 
Wanneer het femorale component van een totale-heupvervanging ante-/retrovert is, wijzigt de 

geprojecteerde hals-schachthoek overeenkomstig. De nieuwe geprojecteerde hals-schachthoek 

kan wiskundig vertaald worden naar ante-/retroversie van de steel. 

Definieer eerst de hals-schachthoek van de geselecteerde steel uit de vervolgkeuzelijst. Er wordt 

dan een zoekhulp middenlijn op de femorale steel geplaatst, er worden twee rode markeringen 

op de femurhals geplaatst en drie rode markeringen op de rand van de geïmplanteerde kom. De 

nieuwe geprojecteerde hoek van de nekschacht kan wiskundig vertaald worden naar ante-

/retroversie van de steel. 

 

Waarschuwing! De afbeelding moet een daadwerkelijke AP-bekkenafbeelding 

zijn met neutrale rotatie van het heupgewricht. Anders wordt de gemeten 

ante-/retroversie verkeerd berekend. 

De steelhoek definieert hoever de steel geroteerd is in vergelijking met het AP-vlak van de 

afbeelding. Om de rotatie van de steel te berekenen moet de hoek tussen de as van de steel en 

de verbinding met de kom bekend zijn. De standaard hoek is 135°. Om de hoek te wijzigen, 

wordt erop geklikt om de waarden te wijzigen. 
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KNIEMETINGEN 

De volgende kniemetingen kunnen m.b.v. de meethulpmiddelen van TraumaCad gemaakt 

worden: 

 Auto-knie, pagina 94 

 Hulpmiddelen voor knieresectie, pagina 95 

 Resectielijnen AP, pagina 95 

 Resectie lang been, pagina 97 

 Analyse van uitlijning ledematen, pagina 98 

 Zoekhulp voor middenlijn, pagina 100 

 Enkele lijn, pagina 101 

 Hoge tibiale osteotomie, pagina 102 

 Gewrichtslijn, pagina 103 
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Auto-knie 
De auto-knie-functionaliteit biedt een snelle methode voor het plannen van een totale 

knievervanging voor AP- en LAT-afbeeldingen.  

Met deze functionaliteit probeert de toepassing automatisch de anatomische regio’s in de 

afbeelding te detecteren, er wordt een resectielijn toegevoegd op de AP-afbeelding en de 

maatname en positie van het implantaat worden voor zowel de AP- als de LAT-afbeelding 

vastgesteld. Deze functie maakt ook automatisch fragmenten om visualisatie van de verwachte 

uitlijning van de knie mogelijk te maken. 

De AP-resectielijn voor de knie wordt automatisch gepositioneerd volgens de anatomie van de 

patiënt wanneer het hulpmiddel of een sjabloon wordt geselecteerd. 

De maatname voor de sjabloon voor de grootte van het femorale onderdeel wordt geëvalueerd 

volgens de laterale afbeelding; de grootte van het tibiale onderdeel gaat volgens de AP-

afbeelding. Als een van de afbeeldingen ontbreekt, wordt er geen automatische maatname 

toegepast voor de relevante sjabloon. 

Het hulpmiddel automatisch uitlijnen visualiseert correcties in de uitlijning. Nadat de femorale 

en tibiale onderdelen en de resectielijnen in de afbeelding zijn geplaatst, is de functionaliteit 

voor automatisch uitlijnen beschikbaar. Dit hulpmiddel maakt een tibiaal fragment en 

positioneert dit opnieuw samen met het tibiale onderdeel en de tibiale resectielijn tot deze zich 

parallel aan het femorale onderdeel bevinden. Rechtsklik op een van de sjablonen en selecteer 

Uitlijning tonen (Show Alignment) om automatisch uitlijnen uit te voeren.  
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Hulpmiddelen voor knieresectie 
De hulpmiddelen voor knieresectie ondersteunen de chirurg bij het plannen van de gewenste 

femorale distale snede en proximale tibiale snede, loodrecht op de mechanische assen. Het 

hulpmiddel meet de lengte van de mediale en laterale botsnedes. 

De hulpmiddelen markeren de daadwerkelijke mechanische as van het bot op afbeeldingen over 

de volledige lengte of maken een keuze voor snijhoek van de femur mogelijk, die afwijkt van de 

anatomische as, op een beperkte AP-knieweergave. 

De resectielijn bevindt zich standaard op 90° t.o.v. de mechanische as. Deze kan worden 

geroteerd door het resectie-anker te verplaatsen. Er blijft een stippellijn zichtbaar om de 

originele locatie van de resectielijn aan te geven en er wordt een hoek toegevoegd die de varus-

/valgusrotatie voorstelt. 

Het programma probeert de resectielijn automatisch toe te passen zoals hierboven beschreven. 

Als automatische plaatsing niet lukt, is het mogelijk de resectielijn handmatig toe te passen.  

Bij het handmatig toepassen van de resectielijn kunt u onder Instellingen (Settings) Planning 

het standaard femorale en tibiale snijniveau instellen alsmede de zijde voor het standaard 

femorale en tibiale snijniveau en de standaard femorale anatomische hoek.  

Vanuit het linker paneel kunt u kiezen voor het tonen/verbergen van de hulpmiddelen voor 

resectielijnen. 

Resectielijnen AP 
Hulpmiddel Resectielijn AP wordt gebruikt bij AP-afbeeldingen waar alleen het kniegewricht 

getoond wordt.  

De femorale mechanische as wordt verondersteld op 6° t.o.v. de anatomische as te staan en 

verschijnt als stippellijn. De hoek kan gewijzigd worden door de stippellijn te verslepen.  

 Om het hulpmiddel Resectielijn AP handmatig te gebruiken: 

 Als het hulpmiddel Resectielijn AP niet automatisch geplaatst kan worden, volgt u de 12 

stappen in de wizard om anatomische oriëntatiepunten op de afbeelding te markeren. 

Het is later in elke fase mogelijk een punt te herpositioneren door het naar een nieuwe 

positie te verslepen. 

De resultaten verschijnen in het linker paneel: 

 Femorale waarden - mediaal en lateraal 

 Tibiale waarden - mediaal en lateraal  

 Femorale anatomische hoek - anatomische naar mechanische hoek 

 Anatomische tibiofemorale hoek - pre en post 

 Femorale mechanische snijhoek 

 Femorale anatomische snijhoek 

 Tibiale snijhoek 
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Opmerking: Voor het handmatig plannen van totale knievervanging vinkt u 

Automatisch plannen gebruiken voor knie (Use automatic knee planning) in 

Instellingen (Settings)  Planning uit. TraumaCad onthoudt de voorkeuren en slaat 

de geselecteerde planningsmodus op voor de volgende keer dat een knie-ingreep 

gekozen wordt. 
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Resectie lang been 
Hulpmiddel Resectie lang been wordt gebruikt bij AP-afbeeldingen waar de volledige lengte van 

het been weergegeven wordt. 

 Om het hulpmiddel Resectie lang been te gebruiken: 

1. Volg de 13 stappen in de wizard om meetpunten in de afbeelding te markeren. Na afronding 
is het mogelijk metingen te verfijnen door punten naar een nieuwe positie te verslepen. 

 

De resultaten verschijnen in tabblad Metingen (Measurements). 

 Femorale waarden - mediaal en lateraal 

 Tibiale waarden - mediaal en lateraal  

 Femorale anatomische hoek - anatomische naar mechanische hoek  

 Anatomische tibiofemorale hoek - pre en post 

 Mechanische tibiofemorale hoek - pre en post 

 Femorale mechanische snijhoek 

 Femorale anatomische snijhoek 

 Tibiale snijhoek  

2. Vanuit het linker paneel kunt u selecteren of Resectielijnen (Resection Lines), Lijnen voor 

uitlijning (Alignment Lines) en/of Mechanische assen (Mechanical Axes) in de afbeelding 

moeten worden getoond of verborgen. Standaard worden alle lijnen getoond. 
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Analyse van uitlijning ledematen 
De analyse van de uitlijning van de knie stelt orthopedisch chirurgen in staat unilaterale of 

bilaterale anatomische metingen te nemen, deze te vergelijken met normatieve standaarden en 

correctieve ingrepen te simuleren. Eenvoudig te gebruiken wizards helpen chirurgen een grote 

reeks anatomische metingen te produceren. 

De stappen om dit hulpmiddel te gebruiken zijn hetzelfde als de stappen die beschreven worden 

in paragraaf Anatomische punten markeren op pagina 116. Raadpleeg deze paragraaf en de 

subparagrafen voor meer informatie. 

Knieresultaat 
Knieresultaat wordt gebruikt om de positie van de femorale en tibiale TKR-implantaten op een 

postoperatieve afbeelding voor zowel AP- als LAT-weergaven te evalueren.  

 Om het postoperatieve knieresultaat te gebruiken 

AP-weergave: LAT-weergave: 

  

1. Volg de 12 stappen in de wizard om punten in de afbeelding te markeren. Na afronding, 
wanneer de metingen op de afbeelding weergegeven worden, kunnen punten versleept 
worden om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen. 

2. Als u de LAT-weergave ook wilt beoordelen, selecteert u de LAT-afbeelding en klikt u daarna 

in tabblad Metingen (Measurements) op Terug naar lijst met metingen (Back to 

Measurements List) en selecteert u Knieresultaat (Knee Outcome). 
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De resultaten verschijnen in tabblad Metingen (Measurements): 

AP-weergave (AP View): 

 Femoraal: femorale anatomische uitlijning AP  

 Tibiaal: tibiale uitlijning AP  

 Als α > 90 = Valgus 

 Als α < 90 = Varus 

LAT-weergave (LAT View): 

 Femoraal: femorale flexie  

 Tibiaal: posterieure helling - als α < 90 = anterieur, als α > 90 = posterieur 
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Zoekhulp voor middenlijn 
Meethulpmiddel Zoekhulp middenlijn wordt gebruikt om de middellijn van lange botten te 

vinden. Na het aanpassen van de vier punten naar de randen van het bot wordt de middenlijn 

weergegeven. 
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Enkele lijn 
Met dit hulpmiddel wordt een lijn weergegeven op de afbeelding die gemanipuleerd kan 

worden. Als de lijn een tweede lijn kruist, zoals een middenlijn of gewrichtslijn, wordt de hoek 

tussen de lijnen berekend. 
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Hoge tibiale osteotomie 
Dit meethulpmiddel wordt gebruikt om de correctiehoek van een hoge tibiale osteotomie (HTO) 

te meten, wat de hoek is tussen een lijn die getrokken is vanaf het midden van de femur tot het 

62%-coördinaat van de knie, en een lijn van het 62%-coördinaat naar het midden van het 

tibiotalaire gewricht. 

 Om het hulpmiddel Hoge tibiale osteotomie te gebruiken: 

Plaats de cirkel rond de femurkop, de middellijn op het tibiaplateau en de distale lijn op het 

tibiaplafond.  
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Gewrichtslijn 
Meethulpmiddel Gewrichtslijn maakt het mogelijk vooraf de helling, locatie en oriëntatie van de 

gewrichtslijn te selecteren voor diverse metingen, zoals evaluatie van de deformiteit, 

gewrichtsvervanging, preoperatieve planning enz. 

 

 De gewenste hoek en de oriëntatie ervan kunnen aangepast worden, zoals hieronder 

getoond: 

   
 De kruising van de gewrichtslijn kan ook worden bepaald door de ratio aan te passen. 
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PEDIATRISCHE METINGEN 

Met de meethulpmiddelen van TraumaCad kunnen de volgende pediatrische metingen 

uitgevoerd worden: 

 Analyse van heupafwijking, pagina 105 

 Analyse van uitlijning ledematen, pagina 107 

 Acetabulumindex, pagina 107 

 Reimer’s-index, pagina 108 

 VCA-hoek volgens Lequesne, pagina 108 

 Hals-schachthoek, pagina 109 

 Hoek hoofdschacht (verschuiving), pagina 110 

 Articulo-trochantere afstand, pagina 111 

 Epifysaire index, pagina 112 

 Tibiofemorale hoek, pagina 113 

 Metafysair-diafysaire hoek, pagina 114 
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Analyse van heupafwijking 
Selecteer bij gebruik van dit meethulpmiddel eerst de module die past bij de botleeftijd van de 

patiënt door het verbeningstadium van de femurkop. De opties zijn: 

 Gefuseerd triradiaat kraakbeen 

 Volledig/gedeeltelijk verbeende femurkop 

 Niet-verbeende femurkop 

Volg de stappen in de wizard en markeer de relevante punten op de afbeelding overeenkomstig 

elke stap. 

 

De berekende metingen worden in het linker paneel getoond. De volgende drie berekende 

metingen kunnen ook in de afbeelding worden weergegeven, en wel als volgt: 

 Hoek van Hilgenreiner (Hilgenreiner Angle): De hellingshoek van het verbeende 

acetabulumdak wordt gemeten op een AP-röntgenopname van het bekken Dit wordt 

beschouwd als schatting van de ontwikkeling van het acetabulum. Dit omvat het trekken 

van een Hilgenreinerlijn die de bovenste marges van het radiolucente triradiate 

kraakbeen verbindt. Daarna wordt een andere lijn getrokken van de superlaterale marge 

van het verbeende acetabulum naar de superlaterale marge van het triradiate 

kraakbeen. Bij neonaten is de kruisingshoek normaliter kleiner dan 30° en bij een leeftijd 

van twee jaar is de hoek normaliter kleiner dan 20°. Vink selectievakje Hoek van 

Hilgenreiner tonen (Show Hilgenreiner Angle) aan om deze meting weer te geven. 
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 CE-hoek (Central Edge Angle): deze hoek wordt gemeten vanaf een lijn die door het 

midden van de femurkop gaat en die loodrecht op de horizontale bekkenlijn staat, naar 

een lijn die van het midden van de femorale kop naar de laterale rand loopt. Deze lijn 

meet de acetabulumdysplasie. Vink selectievakje CE-hoek tonen (Show Central Edge 

Angle) aan om deze meting weer te geven. 

 Reimer-index (Reimer's Index) (% heupmigratie): er worden door de hoeken van de 

femurkop en de laterale rand van het acetabulum verticale lijnen getrokken. De index 

wordt berekend door het niet-bedekte deel van de kop te delen door de gehele breedte 

van de kop, die de acetabulumbedekking van de femurkop meet. Vink selectievakje 

Reimer-index tonen (Show Reimer's Index) aan om deze meting weer te geven. 



De anatomie meten 

 107 

Analyse van uitlijning ledematen 
Er gaat een wizard open om u de weg te wijzen bij het gebruik van de tool, zoals beschreven op 

pagina 116. 

Acetabulumindex 
Er gaat een wizard open om u de weg te wijzen bij het gebruik van de tool, zoals beschreven op 

pagina 89. 

De hellingshoek van het verbeende acetabulumdak wordt gemeten op een AP-röntgenopname 

van het bekken Dit wordt beschouwd als schatting van de ontwikkeling van het acetabulum. 

De meest algemeen gebruikte methode voor het meten van de hoek is Caffey's. Dit omvat het 

trekken van een horizontale lijn die de bovenste marges van het radiolucente triradiate 

kraakbeen verbindt. Daarna wordt een andere lijn getrokken van de superlaterale marge van het 

verbeende acetabulum naar de superlaterale marge van het triradiate kraakbeen. 

Bij neonaten is de kruisingshoek normaliter kleiner dan 30° en bij een leeftijd van twee jaar is de 

hoek normaliter kleiner dan 20°. 
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Reimer’s-index 
De Reimer-index meet het percentage heupmigratie. Een cirkel wordt aangepast naar de 

verbeende femurkop. De verticale lijn wordt dan aansluitend geplaatst op de laterale rand van 

het acetabulum. De index wordt berekend door het laterale deel van de cirkel te delen door de 

diameter van de cirkel. Dit meet de acetabulumbedekking van de femurkop. 

 

 

VCA-hoek volgens Lequesne 
Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding, zoals beschreven op pagina 89. 
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Hals-schachthoek 
Een heupdeformiteit kan geëvalueerd worden door de hoek tussen het midden van de schacht 

en het midden van de femurhals te meten. 

De normale femorale hals-schachthoek bij kinderen wijzigt met de leeftijd en is bij geboorte ca. 

150° waarna deze geleidelijk afneemt tot een waarde van 130° bij volwassenheid. Het is 

belangrijk dat de röntgenopname gemaakt wordt met de patiënt juist gepositioneerd met het 

been in neutrale positie en de knieschijven voorwaarts gericht, omdat de externe rotatie van het 

been de geprojecteerde hals-schachthoek vergroot en interne rotatie deze verkleint. 

Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. 
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Hoek hoofdschacht (verschuiving) 
Verschuivingshoek (kop-schacht) van Southwick wordt gebruikt om de ernst van verschuivingen 

in een verschoven belangrijkste femorale epifyse te beschrijven. De hoek wordt berekend op de 

frog-leg-laterale röntgenopname van het bekken. Er wordt een lijn getrokken tussen de 

anterieure en de posterieure punten van de epifyse op het niveau van de epifysaire plaat. 

Daarna wordt een loodrechte lijn getrokken naar deze epifysaire lijn. Hierna wordt een lijn 

getrokken langs de middenas van de femorale schacht. De epifysaire schachthoek is de hoek die 

gevormd wordt door de kruising van de loodrechte lijn en de lijn van de femorale schacht. Deze 

wordt gemeten voor beide heupen, en de omvang van de verplaatsing van de verschuiving is de 

hoek van de betrokken heup min de hoek van de contralaterale normale heup. M.b.v. de meting 

van deze hoek kan een verschoven belangrijke femorale epifyse geclassificeerd worden als mild 

(minder dan 30°), gemiddeld (van 30° tot 50°) of ernstig (meer dan 50°). Als de betrokkenheid 

bilateraal is kan 12° gebruikt worden als de controlehoek. 
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Articulo-trochantere afstand 
Dit meethulpmiddel meet de verticale afstand vanaf het superieure articulaire oppervlak van de 

femurkop tot het proximale punt van de trochanter major langs de anatomische as van de 

femur. Dit maakt het mogelijk de mate van groeistilstand van de groeiplaat tussen hals en kop te 

beoordelen. 
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Epifysaire index 
De Epifysaire index is de quotiënt tussen de grootste breedte en de grootste hoogte van de 

epyfisaire nucleus, gemeten op de röntgenplaat en getoond in percentage van grootte van de 

bol. Dit geeft een indicatie van de mate van afvlakking van de epifysaire nucleus, veroorzaakt 

door necrose of mechanische deformiteit. 
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Tibiofemorale hoek 
De Tibiofemorale hoek is de hoek die gecreëerd wordt door de kruising van de anatomische 

assen van de femur en de tibia. 
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Metafysair-diafysaire hoek 
De Metafysair-diafysaire hoek is de hoek die gecreëerd wordt door de kruising van een lijn door 

het transverse vlak van de proximale tibiale metafyse en een lijn die loodrecht op de lange as 

van de tibiale diafyse staat. Deze hoek vertegenwoordigt de mate van deformiteit van het 

proximale uiteinde van de tibia bij een patiënt met klinische o-benen waardoor een vroege 

differentiatie tussen infantiele genua vara en fysiologische o-benen mogelijk is voordat er 

radiografische wijzigingen van genua vara verschijnen. 
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DEFORMITEITENMETINGEN 

Op dit moment zijn de volgende automatisch hulpmiddelen voor deformiteitenmetingen 

beschikbaar: 

 Analyse van uitlijning ledematen, hieronder 

 Taylor Spatial Frame, pagina 125 

Analyse van uitlijning ledematen 
Hulpmiddel Analyse uitlijning ledematen stelt orthopedisch chirurgen in staat de anatomische 

en mechanische assen van ledematen met afwijkingen te meten en weer te geven. De algemene 

gewrichtshoeken worden automatisch berekend en vergeleken met normatieve standaarden en 

worden gebruikt om correctieve ingrepen te simuleren. De anatomische metingen kunnen 

unilateraal of bilateraal zijn.  

Het vooraf plannen van corrigerende chirurgie voor deformiteiten van de onderste ledematen is 

de kunst van het beschrijven van de eigenschappen van de deformatie en de wijze van het 

corrigeren ervan. 

De gebruiker moet een model tekenen dat de overdracht van de belasting beoordeelt vanaf het 

punt waarop deze toegepast wordt op het lidmaat - gewoonlijk in het midden van de femorale 

kop, door de geometrische relaties met de grote gewrichten en het midden van de enkel, waar 

de belasting overgebracht wordt naar de grond. 

Het doel van het definiëren van de belastingsassen is de mogelijkheid om het midden te 

definiëren van enige anatomische deformaties langs de te passeren benige structuren, de 

omvang ervan te berekenen en het beste middel voor correctie aan te geven. 

Het resultaat van de ingreep is een plan waarin beschreven wordt waar in een bot gesneden 

moet worden en de hoek die nodig is voor rotatie rond een gekozen rotatiecentrum, om zo de 

juiste lengte en as voor belastingsoverdracht opnieuw vast te stellen. 
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 Om Analyse van uitlijning ledematen uit te voeren: 

  

1. Gebruik de wizard om anatomische oriëntatiepunten in de afbeelding te markeren voor 
analyse uitlijning ledematen, zoals hieronder beschreven. 

2. Gebruik de CORA-hulpmiddelen, zoals beschreven op pagina 120. 

3. Het is mogelijk osteotomieën en implantaatfixatie te simuleren, zoals beschreven op 

pagina 102. 

Anatomische punten markeren 
Selecteer hulpmiddel Analyse uitlijning ledematen (Limb Alignment Analysis) in tabblad 

Metingen (Measurements). 

 Geef voor een AP-afbeelding aan of unilaterale of bilaterale metingen gemaakt moeten 

worden. 

 

 De wizard leidt de gebruiker door het proces van het identificeren en markeren van elk van 

de anatomische referentiepunten die nodig zijn voor het uitvoeren van de automatische 

analyse van de uitlijning van het been en deze te markeren op de afbeelding. 

 Er wordt automatisch een vergrootglas geopend, waarmee het relevante gebied vergroot 

wordt om zo te helpen bij het positioneren van de punten. 
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Het volgende toont een voorbeeld van een afbeelding nadat het zevende punt gemarkeerd 

is:  

 

 Na het markeren van het achtste punt verschijnt het venster als volgt: 
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 Het is nu mogelijk fijnafstellingen te verrichten aan de positie van de metingenpunten door 

op de afbeelding in te zoomen en ze te verslepen. 

 Als om enige reden deze fase overgeslagen moet worden en op een vooraf vastgestelde 

locatie een osteotomiesimulatie uitgevoerd moet worden, klik dan op Wizard overslaan 

(Skip Wizard) in tabblad Metingen (Measurements) en markeer slechts twee 

referentiepunten voor de femurkop en het enkelgewricht zoals getoond wordt in de 

volgende afbeelding: 

 

 

Opmerking: Als de afbeelding slechts een deel van het been toont, bijvoorbeeld 

wanneer de femurkop zich niet in de afbeelding bevindt en optie Wizard overslaan 

gebruikt is, moet de lijn naar de positie van de femurkop bovenin de afbeelding 

geschat worden met de CORA-hulpmiddelen zoals beschreven op pagina 120. 

In elke fase na het markeren van de anatomie met de wizard kan op selectievakje Analyse 

uitlijning ledematen tonen (Show Limb Alignment Analysis) onder de tabel geklikt worden 

om de anatomische metingen op de afbeelding te verbergen of te tonen. 
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Resultaten van analyse uitlijning ledematen 
De volgende unilaterale metingen worden berekend in een AP-afbeelding: 

 mLPFA: mechanische laterale proximale femorale hoek 

 mLDFA: mechanische laterale distale femorale hoek 

 mMPTA: mechanische mediale proximale tibiale hoek 

 mLDTA: mechanische laterale distale tibiale hoek 

 JLCA: juxta-articulaire lijnconversiehoek 

 MAD: deviatie van mechanische as 

 Femur: totale lengte van het femursegment 

 Tibia: totale lengte van het tibiasegment 

 Totale lengte (Total Length): totale lengte lidmaat 

De resultaten verschijnen in tabblad Metingen (Measurements):  

 

In de tabel verschijnen normale waarden in groen en abnormale waarden in rood. 
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CORA Hulpmiddelen 
Het rotatiecentrum (CORA) is de kruising van de as van het proximale segment en die van het 

distale segment. De gecreëerde hoek is de grootte van de deformiteit in het frontale vlak. 

De CORA-hulpmiddelen kunnen nu gebruikt worden om vast te stellen waar de osteotomie 

uitgevoerd moet worden. 

Het rotatiepunt kan gevonden worden door ofwel de anatomische of de mechanische as van elk 

bot vast te stellen. Voor elk van deze opties zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. 

Normaliter wordt een hulpmiddel op het proximale segment geplaatst en een ander op het 

distale segment. Het rotatiepunt bevindt zich op de kruising van de twee hulpmiddelen. Voor 

meerdere deformiteiten moet boven en onder elke deformiteit opnieuw berekend worden, 

ofwel op hetzelfde bot of op meerdere botten. 

Voor elk rotatiepunt moeten ofwel twee mechanische of twee anatomische hulpmiddelen 

gebruikt worden. 

De illustraties in tabblad Metingen (Measurements) leiden de gebruiker door het proces heen. 

 

Opmerking: Het wordt in deze fase aanbevolen selectievakje Analyse uitlijning 

ledematen tonen (Show Limb Alignment Analysis) uit te vinken, zodat de lijnen voor 

uitlijning van de ledematen niet zichtbaar zijn, waardoor men zich kan concentreren 

op het vinden van het rotatiepunt. 

 Om de CORA-hulpmiddelen te gebruiken: 

1. Plaats de muiscursor in tabblad Metingen boven een anatomisch gedeelte van een been om 
de relevante CORA-hulpmiddelen voor dat deel van het been weer te geven, zoals hieronder 
getoond:  

  

 

2. Klik om het eerste hulpmiddel te selecteren. Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. 
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3. Plaats de muiscursor opnieuw boven de afbeelding om het tweede hulpmiddel te 

selecteren. Beide hulpmiddelen verschijnen nu in de afbeelding zoals hieronder getoond: 

 

4. Zoom in op de afbeelding om beter te zien waar de lijnen elkaar kruisen. 

De CORA (stippellijn) en de osteotomielijnen (oranje lijn) worden op de kruising tussen de 

hulpmiddelen aangegeven en de bisectorale hoek, in dit voorbeeld 16°, wordt getoond. 

Beide lijnen verschijnen standaard bovenop elkaar. 

De osteotomielijn kan nu verplaatst worden naar de locatie waar het uitvoeren van de 

osteotomie gepland wordt. Standaard bevindt deze zich op het rotatiepunt. 

 

5. Selecteer in het wiggedeelte van tabblad Metingen (Measurements) een van de 

osteotomiewiggen, ofwel Openen (Open), ofwel Neutraal (Neutral) ofwel Sluiten (Close). 

Het is ook mogelijk rechts te klikken op de osteotomielijn en optie Rotatie-as (ACA) 

(Rotation Axis)  Door de gebruiker gedefinieerd (User Defined) te kiezen, waarna het 

wigpunt handmatig naar de gewenste locatie verplaatst kan worden. 

6. Er kan voor het uitvoeren van meerdere osteotomieën een volgend rotatiepunt (CORA) 

toegevoegd worden door op toets CORA toevoegen (Add CORA) te klikken. Nadat een ander 

CORA toegevoegd is, verschijnt dit als tabblad onder tabblad Metingen. 

CORA-lijn of lijn rotatiepunt 

Osteotomielijn 
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Er kunnen tot vier rotatiepunten worden toegevoegd. 

7. Klik op toets Voltooien en doorsnijden (Finish and Cut). Er worden dan automatisch 

fragmenten van de afbeelding gecreëerd rond de osteotomielijn, aan de bovenkant en aan 

de onderkant, zoals wordt getoond in de volgende afbeelding: 

 

8. Als het been automatisch uitgelijnd moet worden, selecteer dan ofwel optie Volledige 

uitlijning (Full Alignment) of optie Alleen rotatie (Rotation Only) in tabblad Metingen 

(Measurements). Volledige uitlijning voert zowel translatie als rotatie uit. 

9. Klik om het been automatisch uit te lijnen op toets Automatische uitlijning (Auto 

Alignment) in tabblad Metingen. De afbeeldingsfragmenten van het been worden dan 

automatisch uitgelijnd, zoals hieronder getoond: 
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De nieuwe mechanische hoeken van de assen worden getoond in kolom Post van tabblad 

Metingen (Measurements). 

10. Controleer de waarden die in tabblad Metingen verschijnen. Normale waarden verschijnen 

in groen en abnormale waarden in rood. 

De hoek en breedte van de wig worden als volgt aangegeven: 

  

 

Opmerking: Toets Doorsnijden ongedaan maken (Undo Cut) zorgt ervoor dat de 

afbeelding wordt hersteld naar de situatie zoals voordat op toets Voltooien en 

doorsnijden (Finish and Cut) geklikt werd. 
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11. Het is in elke fase mogelijk de femur- en tibiafragmenten handmatig uit te lijnen door op de 

fragmenten te klikken en ze zoals vereist te verplaatsen. 

Wanneer rechtsgeklikt wordt op de CORA zijn de volgende opties beschikbaar: 

   

 CORA verwijderen (Delete CORA): verwijdert de geselecteerde CORA uit de afbeelding. 

 Osteotomie uitschakelen (Disable Osteotomy): verbergt de osteotomielijn in de 

afbeelding, maar laat de CORA bestaan. 

 CORA-lijnen tonen/verbergen (Hide/Show CORA Lines): verbergt/toont de CORA-lijnen 

in de afbeelding. 

 Rotatie-as (Rotation Axis) (ACA): Nadat het niveau van de osteotomie gedefinieerd is, 

kan er een type wig geselecteerd worden (gesloten, neutraal [door de CORA]), of 

Handmatig gepositioneerd rotatiepunt (Manually Positioned Center of Rotation) 

geselecteerd worden voor het bewegen van het fragment. 

 Lijn hergebruiken (Reuse Line): creëert automatisch een andere CORA-lijn (bijv. CORA 2) 

met dezelfde definities, die dan aangepast kunnen worden. 

 Kleur (Color): maakt het mogelijk de kleur van de hulpmiddelen in de afbeelding aan te 

geven. 
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Taylor Spatial Frame 
Het Taylor Spatial Frame (TSF) is een externe fixator die gebruikt wordt om complexe fracturen 

en botdeformiteiten te behandelen. Het is een zespotig apparaat, gebaseerd op een Stewart-

platform, dat uit twee aluminium ringen bestaat die door zes stangen met elkaar verbonden zijn. 

Elke stang kan onafhankelijk langer of korter ingesteld worden. Na verbinding met een bot door 

draden of halve pennen, kan het bevestigde bot in zes assen gemanipuleerd worden 

(anterieur/posterieur, varus/valgus, verlengen/verkorten). Met de TSF kunnen angulaire, 

translationele, rotationele en lengtedeformiteiten allemaal tegelijk gecorrigeerd worden. 

In deze ingreep worden de ringen en het hoofdtabblad op hun juiste posities in twee 

afbeeldingen geplaatst: een AP-afbeelding en een LAT-afbeelding. Voor dit hulpmiddel zijn beide 

afbeeldingen noodzakelijk. Alle vereiste parameters voor het gebruik van het TSF-apparaat 

worden berekend. De hieronder beschreven procedure bestaat uit twee fasen:  

 In de eerste fase worden de initiële en doelposities voor de zes stangen van het 

hulpmiddel gedefinieerd. 

 In de tweede fase worden de vereiste berekeningen voor verplaatsing van de stangen 

gemaakt, in samenhang met de website SpatialFrame.com. Nadat de benodigde 

berekeningen gemaakt zijn met TraumaCad wordt op knop TSF-bestand opslaan (Save 

TSF File) gedrukt om de casus op te slaan. De waarden in de casus kunnen dan geüpload 

worden naar de SpatialFrame.com-website voor gebruik bij het maken van de nodige 

berekeningen. 

 

Waarschuwing! Bij gebruik van hulpmiddel TSF in TraumaCad wordt verondersteld 

dat het vereiste fixatieapparaat al op het lichaam van de patiënt aanwezig is en dat 

de osteotomie al uitgevoerd is.  

Zorg er vóór gebruik van hulpmiddel TSL voor dat de afbeeldingen zijn genomen met 

90° loodrecht ertussen, of zo dicht bij 90° als mogelijk. 

Zorg er voor gebruik van hulpmiddel TSL voor dat ten minste één van de twee ringen 

(die het referentieframe vormen) in de afbeelding zo dicht als mogelijk bij loodrecht 

op beide afbeeldingen (AP en lateraal) is. 

 Om hulpmiddel Taylor Spatial Frame te gebruiken: 

Het volgende venster verschijnt: 

1. Zorg ervoor dat de geselecteerde afbeelding georiënteerd is zodat posterieur zich aan de 
linkerzijde bevindt en anterieur aan de rechterzijde. Als dit niet het geval is, klik dan op 
Links/rechts spiegelen (Flip Left/Right) om de afbeelding dienovereenkomstig te spiegelen 
en klik daarna op OK. 
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Als de afbeelding juist georiënteerd is, verschijnt een venster zoals hieronder getoond: 

 

2. Het venster toont een ring die in beide afbeeldingen het bovenste frame voorstelt. Versleep 

de gehele ring, zodat deze exact op het proximale of het distale frame geplaatst is. Als 

alternatief kunnen de rode punten versleept worden om de grootte van de ring te wijzigen. 

Hierbij moet het frame (proximaal of distaal) geselecteerd worden dat zich het meest 

loodrecht op de beide afbeeldingen bevindt. Dit frame dient als referentieframe, dat 

loodrecht op het afbeeldingsvlak moet staan. 

Houd er rekening mee dat wanneer de grootte van het frame in een afbeelding gewijzigd 

wordt, dit in de andere afbeelding automatisch dienovereenkomstig gebeurt. Het 

referentieframe kan slechts in één afbeelding tegelijk verplaatst worden. 
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3. Positioneer de hoofdtab, het kleine oranje vierkantje ( ) aan de rechterkant van de ring, 

zodanig op het referentieframe dat het zich in beide afbeeldingen op de juiste plek bevindt. 

Het verplaatsen van de hoofdtab in één afbeelding zorgt voor overeenkomstige verplaatsing 

in de andere afbeelding. 

 

4. Positioneer de osteotomielijn (de oranje lijn ) in beide afbeeldingen op de osteotomie. 

Houd er rekening mee dat verplaatsing in één afbeelding leidt tot automatische verplaatsing 

in de andere afbeelding. 

5. Het punt voor de Risicostructuur (SAR - structure at risk) verschijnt op de osteotomielijn . 

De Risicostructuur kan met één van de volgende opties gedefinieerd worden: 

 Automatisch: Selecteer keuzerondje Automatisch (Automatic) in het gebied van de 

Risicostructuur om de SAR automatisch te plaatsen op de zijde van de osteotomie die het 

meest verplaatst zal worden. Selectie van deze optie plaatst de SAR-driehoek altijd aan 

het eind van de oranje lijn, zoals hierboven getoond. 

 Handmatig: Selecteer keuzerondje Handmatig (Manual) om de SAR op een punt naar 

keuze in de afbeelding te plaatsen. Bij selectie van deze optie kan de SAR-driehoek 

gescheiden van de oranje lijn verplaatst worden. 

6. Hierna worden de doelposities gedefinieerd. Om de doelposities te definiëren kunnen 

optioneel de CORA-hulpmiddelen en de opties voor Gewenste lengtewijzigingen (Desired 

Length Changes) gebruikt worden voor ondersteuning bij automatische positionering (door 

na het uitvoeren van de snede op Automatische uitlijning (Auto Alignment) te drukken), of 

deze stappen worden overgeslagen waarna de doelpositie handmatig wordt gedefinieerd na 

het uitvoeren van de snede. 
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Gebruik voor automatische positionering de standaard CORA-hulpmiddelen en positioneer 

ze op juiste wijze. Raadpleeg voor aanvullende gegevens over het gebruik van de CORA-

hulpmiddelen pagina 120. 

Als deze optie gekozen wordt, moet ook een gewenste lengtewijziging ingevoerd worden in 

veld Gewenste lengtewijzigingen (Desired Length Changes). 

 

7. Voer hierna de snede uit door op Snede uitvoeren (Perform Cut) te klikken. Dit maakt van 

het segment onder de osteotomie een fragment, wat dan op de juiste locatie in de 

afbeelding gepositioneerd kan worden. 

 

8. Het fragment kan automatisch of handmatig verplaatst worden. Klik op Automatische 

uitlijning (Auto Alignment) om het fragment automatisch te positioneren. Deze optie 

positioneert het fragment in de afbeelding op basis van de plaatsing van de CORA-lijnen en 

de Gewenste lengtewijzigingen (Desired Length Changes) (zoals gedefinieerd voor het 

uitvoeren van de snede). Als alternatief kan het fragment handmatig gepositioneerd worden 

door het te verslepen, te verplaatsen of te roteren zodat het zich op de juiste locatie 

bevindt. 
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Het gebied met de TSF-planparameters (TSF Planning Parameters) toont alle berekende 

parameters voor hulpmiddel Taylor Spatial Frame.  

9. Klik op TSF-bestand opslaan (Save TSF File) om de berekende parameters op te slaan naar 

een bestand. 



De anatomie meten 

 130 

TRAUMAMETINGEN 

Met de meethulpmiddelen van TraumaCad kunnen de volgende traumametingen uitgevoerd 

worden: 

 Analyse van uitlijning ledematen, pagina 131 

 Hoek diafysaire fractuur, pagina 131 

 Hoek metafysaire fractuur, pagina 132 

 Zoekhulp voor middenlijn, pagina 132 

 Enkele lijn, pagina 132 

 Gewrichtslijn, pagina 132 

 Dakboog, pagina 133 
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Analyse van uitlijning ledematen 
Er gaat een wizard open om u de weg te wijzen bij het gebruik van de tool, zoals beschreven op 

pagina 116. 

Hoek diafysaire fractuur 
Dit meethulpmiddel meet de hoek tussen de lange assen van twee lange botten. De punten 

worden aangepast naar de randen van de botten en de hoek tussen de middenlijnen wordt 

gemeten en weergegeven. 
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Hoek metafysaire fractuur 
Dit meethulpmiddel meet de hoek tussen de lange as van een lang bot en de gewrichtslijn van 

het bot. De punten worden aangepast naar de randen van het bot en het articulaire oppervlak 

en de hoek ertussen wordt gemeten en weergegeven. 

 

Zoekhulp voor middenlijn 
Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Dit hulpmiddel werkt zoals beschreven onder 

Zoekhulp voor middenlijn op pagina 100. 

Enkele lijn 
Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Dit hulpmiddel werkt zoals beschreven onder Enkele 

lijn op pagina 101. 

Gewrichtslijn 
Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Dit hulpmiddel werkt zoals beschreven onder 

Gewrichtslijn op pagina 103. 
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Dakboog 
Het dakboogconcept werd oorspronkelijk omschreven door Matta. Het helpt de hoeveelheid 

intact acetabulumdak vast te stellen en is een nuttige methode voor het vaststellen van de 

noodzaak van een operatie. De metingen worden uitgevoerd op AP-, obturator- en iliacale 

schuine weergaven, en wel als volgt: 

 Er wordt een verticale lijn getrokken naar het geometrische midden van het acetabulum. 

 Er wordt een andere lijn getrokken door een punt waar een fractuurlijn het acetabulum 

doorkruist en weer naar het geometrische midden van het acetabulum. 

 De hoeken die op deze manier getrokken worden, stellen mediale, anterieure of 

posterieure dakbogen voor, zoals te zien in resp. AP-, schuine obturator- of iliacale 

weergaven. 
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WERVELKOLOMMETINGEN 

Met de meethulpmiddelen van TraumaCad kunnen de volgende wervelkolommetingen 

uitgevoerd worden: 

 Cobb-hoek, pagina 135 

 Dubbele Cobb-hoek, pagina 136 

 Drievoudige Cobb-hoek, pagina 136 

 Markeren van wervels, pagina 137 

 Claviculahoek, pagina 139 

 Coronale balans, pagina 140 

 Sagittale balans, pagina 141 

 Hoek lumbale lordose, pagina 142 

 Hoek bekkenradius, pagina 143 

 Sacrale afwijking, pagina 145 

 Hoek van wervelkolomverschuiving, pagina 146 

 Spondylolysthesis, pagina 147 

 T1-kantelhoek, pagina 149 

 Hoek thoracale kyfose, pagina 150 

 Verschuiving van thorax, pagina 151 
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Cobb-hoek 
De meting van de Cobb-hoek wordt gebruikt voor het evalueren van krommingen in scoliose op 

een AP radiografische projectie van de wervelkolom. 

Bij het beoordelen van een kromming wordt eerst de apicale wervel geïdentificeerd. Dit is de 

wervel die het meest waarschijnlijk verplaatst en geroteerd is met de minst gekantelde 

eindplaat. De eind-/transitionele wervels worden dan geïdentificeerd door de kromming 

erboven en eronder. De eindwervels zijn de meest superieure en inferieure wervels die het 

minst verschoven en geroteerd zijn en de maximaal gekantelde eindplaat hebben. 

Er wordt een lijn getrokken door de superieure eindplaat van de superieure eindwervel en een 

tweede lijn langs de inferieure eindplaat van de inferieure eindwervel. De hoek tussen deze 

twee lijnen wordt gemeten als de Cobb-hoek. 

Bij S-vormige scoliose, waar er twee aansluitende krommingen bestaan, stelt de onderste wervel 

van de bovenste kromming de bovenste wervel van de onderste kromming voor. In sommige 

gevallen kan er sprake zijn van een derde aansluitende kromming. 

Als algemene regel wordt een Cobb-hoek van 10° beschouwd als minimale hoek om scoliose te 

definiëren. 

 Om de wizard voor Cobb-hoek te gebruiken: 

 Volg de 4 stappen in de wizard om meetpunten in de afbeelding te markeren. Na 

afronding is het mogelijk metingen te verfijnen door punten naar een nieuwe positie te 

verslepen. 
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Dubbele Cobb-hoek 
Meethulpmiddel Dubbele Cobb-hoek werkt hetzelfde als hulpmiddel Cobb-hoek. Raadpleeg 

pagina 135 voor meer informatie. 

Drievoudige Cobb-hoek 
Meethulpmiddel Drievoudige Cobb-hoek werkt hetzelfde als hulpmiddel Cobb-hoek. Raadpleeg 

pagina 135 voor meer informatie. 
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Markeren van wervels 
Dit hulpmiddel maakt het mogelijk wervels in de wervelkolom te markeren. Er zijn verschillende 

soorten wervels, waaronder: 

 Cervicaal, in de afbeelding aangegeven door C 

 Thoracaal, in de afbeelding aangegeven door T 

 Lumbaal, in de afbeelding aangegeven door L 

 Om hulpmiddel Markeren van wervels te gebruiken: 

1. Klik op knop Craniaal (Cranial) om te beginnen met markeren vanaf de craniale (superieur) 
naar caudale wervels (naar beneden), of klik op knop Caudaal (Caudal) om vanaf een lagere 
wervel naar boven te markeren. 

2. Selecteer de eerste te markeren wervel in vervolgkeuzelijst Eerste wervel (First Vertebra), 

zoals hieronder getoond: 

  

3. Klik op knop Ja (Yes) of Nee (No) om aan te geven of er al dan niet abnormale wervels zijn. 

Selecteer bij een keuze voor Ja het (de) juiste keuzerondje(s) voor de abnormale wervel(s). 

  

4. Klik op Accepteren (Accept) om de eerste wervel te markeren. 

5. Klik op de eerste wervel die gemarkeerd moet worden, zoals hierboven beschreven onder 

stap 3. De markering wordt toegevoegd aan de afbeelding. 
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6. Herhaal stap 5 zo vaak als nodig om aangrenzende wervels in de onder stap 1 aangegeven 

richting te markeren. TraumaCad markeert automatisch de volgende wervel. Voor dit doel 

worden ook abnormale wervels meegerekend. 

 

7. Klik op Voltooien (Finish) als de wervels in de afbeelding gemarkeerd zijn. De markeringen in 

de afbeelding kunnen met de standaard methoden van TraumaCad verplaatst worden. 
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Claviculahoek 
Hulpmiddel Claviculahoek evalueert de schouderbalans door de horizontale kanteling van T1 en 

de claviculahoek. 

 Om het hulpmiddel Claviculahoek te gebruiken: 

Wanneer het hulpmiddel wordt gestart, verschijnt het volgende bericht. 

  

1. Zorg ervoor dat de geselecteerde afbeelding zo georiënteerd is dat de linker lichaamszijde 
zich aan de linkerzijde bevindt en de rechter lichaamszijde aan de rechterzijde. Als dit niet 
het geval is, klik dan op Links/rechts spiegelen (Flip Left/Right) om de afbeelding 
dienovereenkomstig te spiegelen en klik daarna op OK. 

2. Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Het is mogelijk de punten te verslepen om de 

hoek van het hulpmiddel te wijzigen. 
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Coronale balans 
Dit meethulpmiddel meet de uitlijning van de wervelkolom op het coronale vlak. De horizontale 

afstand tussen de middenpunten van het wervellichaam van C7 naar het midden van het 

heiligbeen op een PA-röntgenopname van de wervelkolom met rechtopstaande lange cassette 

wordt gemeten en weergegeven. 

 Wanneer het hulpmiddel wordt gestart, verschijnt het volgende bericht. 

 

 Zorg ervoor dat de geselecteerde afbeelding zo georiënteerd is dat de linker lichaamszijde 

zich aan de linkerzijde bevindt en de rechter lichaamszijde aan de rechterzijde. Als dit niet 

het geval is, klik dan op Links/rechts spiegelen (Flip Left/Right) om de afbeelding 

dienovereenkomstig te spiegelen en klik daarna op OK. 

Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding, zoals hieronder getoond.  
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Sagittale balans 
Dit meethulpmiddel meet de uitlijning van de wervelkolom op het sagittale vlak. De horizontale 

afstand tussen de middenpunten van het wervellichaam van C7 naar de posterieure superieure 

hoek van het heiligbeen op een laterale röntgenopname van de wervelkolom met 

rechtopstaande lange cassette wordt gemeten en weergegeven. 

 Wanneer het hulpmiddel wordt gestart, verschijnt het volgende bericht. 

 

 Zorg ervoor dat de geselecteerde afbeelding georiënteerd is zodat posterieur zich aan de 

linkerzijde bevindt en anterieur aan de rechterzijde. Als dit niet het geval is, klik dan op 

Links/rechts spiegelen (Flip Left/Right) om de afbeelding dienovereenkomstig te spiegelen 

en klik daarna op OK. 
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Hoek lumbale lordose 
Dit meethulpmiddel meet de anterieure convexhoek van de lumbale wervelkolom. De 

aanbevolen meting van lumbale lordose van een laterale röntgenopname is de hoek tussen de 

superieure eindplaat van L-1 en de superieure eindplaat van S-1. 
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Hoek bekkenradius 
Er zijn drie verschillende metingen die gebruikt worden om de bekkenmorfologie te beschrijven 

op basis van radiografische metingen op het sagittale vlak. 

 Sacrale helling (SS), die de hoek voorstelt tussen een lijntangens naar de sacrale eindplaat 

en de horizontale referentielijn. 

 Bekkeneffect (PI - pelvic incidence), wat de hoek voorstelt die gevormd wordt tussen de lijn 

die loodrecht op de tangens van de sacrale eindplaat staat en een lijn die het midden van 

een gemiddeld heupgewricht en het midden van de sacrale eindplaat. 

 Kanteling bekken (PT), die de hoek voorstelt tussen een lijn die het midden van een 

gemiddeld heupgewricht en het midden van de sacrale eindplaat naar de verticale 

referentielijn verbindt. 

SS, PI en PT lijken erg op elkaar en zijn allemaal goede methoden voor het beoordelen van de 

bekkenmorfologie. 

 Wanneer het hulpmiddel wordt gestart, verschijnt het volgende bericht. 

 

 Zorg ervoor dat de geselecteerde afbeelding georiënteerd is zodat posterieur zich aan de 

linkerzijde bevindt en anterieur aan de rechterzijde. Als dit niet het geval is, klik dan op 

Links/rechts spiegelen (Flip Left/Right) om de afbeelding dienovereenkomstig te spiegelen 

en klik daarna op OK. 
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Sacrale afwijking 
Dit hulpmiddel meet de hoekafwijking van het sacrum van de lijn die parallel getrokken wordt 

aan een lijn door de femurkoppen op een AP-weergave van het sacrum in liggende positie. 
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Hoek van wervelkolomverschuiving 
Dit hulpmiddel meet de hoek die gevormd wordt door het verlengen van een lijn langs de 

superieure eindplaat van het wervellichaam van L5 tot deze een lijn kruist die loodrecht op een 

lijn staat die getrokken wordt langs de posterieure begrenzing van het lichaam van de eerste 

sacrale wervel. 
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Spondylolysthesis 
Spondylolisthesis is het naar voren verschuiven van een wervel op de volgende onderliggende 

wervel. Het meest gebruikte classificatiesysteem voor Spondylolisthesis is het systeem dat in 

1947 werd voorgesteld door Meyerding. 

De mate van glijden wordt gemeten als percentage van afstand die de anterieur getransleerde 

ruggenwervelschijf naar voren verplaatst is in vergelijking tot de superieure eindplaat van de 

onderliggende ruggenwervelschijf. Classificaties gebruiken het volgende klassensysteem: 

 Klasse 0: geen verschuiving 

 Klasse 1: 1-25% verschuiving 

 Klasse 2: 26-50% verschuiving 

 Klasse 3: 51-75% verschuiving 

 Klasse 4: 76-25% verschuiving 

 Klasse 5: meer dan 100% verschuiving (spondyloptose) 

 Om het hulpmiddel Spondylolisthesis te gebruiken: 

1. Wanneer het hulpmiddel wordt gestart, verschijnt het volgende bericht. 

 

2. Zorg ervoor dat de geselecteerde afbeelding georiënteerd is zodat posterieur zich aan de 

linkerzijde bevindt en anterieur aan de rechterzijde. Als dit niet het geval is, klik dan op 

Links/rechts spiegelen (Flip Left/Right) om de afbeelding dienovereenkomstig te spiegelen 

en klik daarna op OK. 

Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding.  

3. Het is mogelijk de punten te verslepen om de hoek van het hulpmiddel te wijzigen. 
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T1-kantelhoek 
Dit hulpmiddel meet de hoek tussen de eindplaat naar het hoofd van T1 naar een lijn die 

loodrecht op de verticale hoek van de röntgenopname staat. 
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Hoek thoracale kyfose 
Dit hulpmiddel meet de posterieure convexhoek van de thoracale wervelkolom. De aanbevolen 

meting van thoracale kyfose van een laterale röntgenopname is de hoek tussen de superieure 

eindplaat van de hoogst meetbare thoracale wervel, vaak T-2 of T-3, en de inferieure eindplaat 

van T-12. 
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Verschuiving van thorax 
Dit hulpmiddel meet de verschuiving van de romp vanaf het midden van een lijn ter hoogte van 

de apicale thoraxwervel tot de centrale sacrale wervellijn. 
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VOET EN ENKEL METINGEN 

Met de meethulpmiddelen van TraumaCad kunnen de volgende voet- en enkelmetingen 

uitgevoerd worden: 

 Wizard voetosteotomie, pagina 153 

 Hallux-valgus-hoek, pagina 157 

 Interfalangeale hoek hallux-valgus, pagina 158 

 Intermetatarsale hoek, pagina 159 

 DMAA - Distal Metatarsal Articular Angle, pagina 160 

 PMAA - proximale metatarsale articulaire hoek, pagina 161 

 Taluskanteling, pagina 162 
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Wizard voetosteotomie 
De wizard voor voetosteotomie stelt orthopedisch chirurgen in staat unilaterale of bilaterale 

anatomische metingen te nemen, deze te vergelijken met normatieve standaarden en 

correctieve ingrepen te simuleren. Eenvoudig te gebruiken wizards helpen chirurgen een grote 

reeks anatomische metingen te produceren. Elke meting wordt automatisch vergeleken met 

normale parameters zoals die gepubliceerd zijn in de literatuur en met het contralaterale 

lidmaat in de bilaterale module, wat directe evaluatie van de anatomie van de patiënt oplevert. 

Metingen en evaluaties worden in patiëntbestanden geïntegreerd voor een gemakkelijke 

overgang naar digitale radiologie. 

 Om de wizard voor voetosteotomie te gebruiken: 

1. Geef aan of er unilateraal of bilateraal gemeten moet worden door de juiste optie te 
selecteren. 

 

De hieronder getoonde stappen zijn de stappen die de wizard doorloopt bij keuze 

Unilateraal (Unilateral). Voor optie Bilateraal (Bilateral) worden deze zelfde stappen voor 

beide voeten doorlopen. 

2. Volg de veertien stappen in de wizard en markeer de relevante punten op de afbeelding 

overeenkomstig elke stap. 
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De anatomische metingen worden in de linker bovenhoek van tabblad Metingen 

(Measurements) getoond. 

De volgende metingen worden met de wizard berekend: 

 Hallux-valgus-hoek (HVA): de hoek tussen de longitudinale assen van de metatarsus en 

proximale falanx van de grote teen. 

 Hulpmiddel voor intermetatarsale hoek (IMA): de hoek tussen de longitudinale assen 

van de eerste en tweede metatarsale botten. 

 Distale metatarsale articulaire hoek (DMAA): de complementaire hoek naar 90° voor 

een hoek tussen de longitudinale as van de eerste metatarsus tot het distale articulaire 

oppervlak ervan. 

3. Vink selectievakje Preoperatieve metingen opslaan (Store preoperative measurements) aan 

om de gekoppelde metingen op te slaan. 
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Simulatie voetosteotomie 
Na het afronden van de deformiteitenmetingen aan de voet kan een simulatie van 

osteotomieën uitgevoerd worden. Zorg ervoor dat de metingen van de wizard voor 

voetosteotomie opgeslagen zijn voordat verder gegaan wordt. 

Definieer voor osteotomieën de fragmenten met hulpmiddel Fragment definiëren (Define 

Fragment), toegankelijk via de werkbalk en de menubalk. Dubbelklik op een fragment om het te 

snijden. 

Kies hierna de exacte locatie van de osteotomie in venster Locatie van osteotomie (Location of 

Osteotomy). Dit venster verschijnt automatisch na het snijden in een fragment. 

 

De rode cirkel die verschijnt na afronding van de osteotomie is de rotatie-as van het fragment; 

deze dient handmatig op de mediale of laterale cortex van het bot geplaatst te worden voor de 

openings-/sluitingswig. 

Het simuleren van de osteotomie kan nu uitgevoerd worden door de gele fragmentgreep te 

roteren of door toets Ctrl op het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl het fragment 

verplaatst wordt. 

Nu kan er ingezoomd worden en kunnen de parameters van de osteotomie gemeten worden, 

zoals lengtehoek enz. 

De geprojecteerde postoperatieve metingen worden in een tabel in tabblad Metingen 

(Measurements) weergegeven.  
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Hallux-valgus-hoek 
Dit hulpmiddel meet de hoek tussen de longitudinale assen van de metatarsus en proximale 

falanx van de grote teen. 
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Interfalangeale hoek hallux-valgus 
Dit hulpmiddel meet de hoek tussen de longitudinale assen van de proximale falanx en de 

distale falanx van de grote teen. 
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Intermetatarsale hoek 
Dit meethulpmiddel meet de hoek tussen de longitudinale assen van de eerste en tweede 

metatarsale botten. 
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DMAA - Distal Metatarsal Articular Angle 
Dit meethulpmiddel meet de complementaire hoek naar 90° van een hoek tussen de 

longitudinale assen van de eerste metatarsus tot het distale articulaire oppervlak ervan. 
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PMAA - proximale metatarsale articulaire hoek 
Dit meethulpmiddel meet de complementaire hoek naar 90° van een hoek tussen de 

longitudinale assen van de eerste metatarsus tot het proximale articulaire oppervlak ervan. 
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Taluskanteling 
Dit hulpmiddel meet de hoek tussen de articulaire oppervlakken van de enkel van tibia 

en talus. 
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METINGEN BOVENSTE LEDEMATEN 

Met de meethulpmiddelen van TraumaCad kunnen de volgende metingen voor de bovenste 

ledematen uitgevoerd worden: 

 Zoekhulp voor middenlijn, hieronder 

 Enkele lijn, onder 

 Gewrichtslijn, hieronder 

Zoekhulp voor middenlijn 
Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Dit hulpmiddel werkt zoals beschreven onder 

Zoekhulp voor middenlijn op pagina 100. 

Enkele lijn 
Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Dit hulpmiddel werkt zoals beschreven onder Enkele 

lijn op pagina 101. 

Gewrichtslijn 
Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Dit hulpmiddel werkt zoals beschreven onder 

Gewrichtslijn op pagina 103. 
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CORA-HULPMIDDELEN 

Zoekhulp voor middenlijn 
Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Dit hulpmiddel werkt zoals beschreven onder 

Zoekhulp voor middenlijn op pagina 100. 

Gewrichtslijn 
Het hulpmiddel verschijnt in de afbeelding. Dit hulpmiddel werkt zoals beschreven onder 

Gewrichtslijn op pagina 103. 
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GROEICALCULATOR 

CDC-groeigrafieken 
De groeigrafieken bestaan uit een reeks van procentuele curven die de verdeling van bepaalde 

lichaamsmetingen bij kinderen in de Verenigde Staten illustreren.  

 Voor toegang tot de groeicalculator: 

Selecteer in menu Meethulpmiddelen (Measurement Tools) of het tabblad Pediatrische 
metingen (Pediatric Measurements) Groeicalculator starten (Launch Growth Calculator) 

 
De Groeicalculator omvat 11 tabbladen, die elk verschillende opties bieden voor het 

voorspellen van de groei van een bepaalde anatomie in pediatrische orthopedie, zoals 

hieronder beschreven. Er kan door de tabbladen gebladerd worden met de pijltjestoetsen 

aan de rechterkant van de tabbladen. 

Begin door in de betreffende velden bovenin het venster beschrijvende informatie over de patiënt 

in te geven, zoals naam, geslacht, geboortedatum en ID-nummer patiënt. Selecteer daarna de 

juiste tab in het venster, voer de benodigde informatie in en klik op Antwoord (Answer).  

Onderin het venster zijn de volgende knoppen beschikbaar: 

Opslaan als bestand 
(Save to File): 

Slaat gegevens groeicalculator op naar een *.XML-bestand 

Laden uit bestand 
(Load from File): 

Importeert eerder opgeslagen groeicalculatorgegevens uit een 
*.XML-bestand 

Naar Excel exporteren 
(Export to Excel): 

Slaat gegevens groeicalculator op naar een *.CSV-bestand 

Info (About): Geeft versie-informatie over groeicalculator 

Afsluiten (Exit): Sluit de groeicalculator 
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Pagina lengtevoorspelling 
Doel: voorspelt de lengte van de patiënt als deze volgroeid is. 

Formule: voorspelde lengte = huidige lengte x lengtevermenigvuldiger (specifiek voor leeftijd en 

geslacht, aan de hand van een tabel voor gezonde personen) 

Pagina voorspelling beenlengte 
Doel: voorspelt de beenlengte van de patiënt als deze volgroeid is. 

Formule: voorspelde lengte bij volgroeidheid = huidige lengte x vermenigvuldiger (specifiek voor 

leeftijd en geslacht, aan de hand van een tabel voor onderste ledematen) 

Resterende groei = huidige lengte - voorspelde lengte 

Pagina voorspelling armlengte 
Doel: voorspelt de armlengte van de patiënt als deze volgroeid is. 

Formule: voorspelde lengte bij volgroeidheid = huidige lengte x vermenigvuldiger (specifiek voor 

leeftijd en geslacht) 

Resterende groei = huidige lengte - voorspelde lengte 

Voorspelling beenlengteverschil - pagina congenitaal 
Doel: voorspelt beenlengteverschil voor de patiënt met congenitaal beenlengteverschil als deze 

volgroeid is. (Congenitaal = congenitale femorale deficiëntie, fibulaire hemimelie, tibiale 

hemimelie, hemihypertrofie, hemiatrofie, posteromediale buiging van tibia) 

Formule: voorspeld lengteverschil bij volgroeidheid = huidig lengteverschil x vermenigvuldiger 

(specifiek voor leeftijd en geslacht, aan de hand van een tabel voor onderste ledematen) 

Voorspelling beenlengteverschil - pagina ontwikkeling 
Doel: voorspelt beenlengteverschil voor de patiënt met ontwikkelingsbeenlengteverschil als 

deze volgroeid is. (Ontwikkeling = Ollier’s, polio, groeistilstand, werkt ook voor congenitale 

afwijkingen na verlenging) 

Formules: voorspeld lengteverschil bij volgroeidheid = huidig verschil + [1 - (huidig kort been - 

eerder kort been) / (huidig lang been - eerder lang been)] x huidig lang been (vermenigvuldiger 

(specifiek voor leeftijd en geslacht aan de hand van tabel voor onderste ledematen) -1) 

Inhibitie = 1- (huidig kort been - eerder kort been) / (huidig lang been - eerder lang been) 

Voorspelling armlengteverschil - pagina congenitaal 
Doel: voorspelt armlengteverschil voor de patiënt met congenitaal armlengteverschil als deze 

volgroeid is. (Congenitaal = hemihypertrofie, hemiatrofie) 
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Formule: voorspeld lengteverschil bij volgroeidheid = huidig lengteverschil x vermenigvuldiger 

(specifiek voor leeftijd en geslacht, aan de hand van een tabel voor bovenste ledematen) 

Voorspelling armlengteverschil - pagina ontwikkeling 
Doel: voorspelt armlengteverschil voor de patiënt met ontwikkelingsarmlengteverschil als deze 

volgroeid is. (Ontwikkeling = Ollier’s, polio, groeistilstand, werkt ook voor congenitale 

afwijkingen na verlenging) 

Formules: voorspeld lengteverschil bij volgroeidheid = huidig verschil + [1 - (huidige korte arm – 

eerdere korte arm) / (huidige lange arm – eerdere lange arm)] x huidige lange arm 

(vermenigvuldiger [specifiek voor leeftijd en geslacht aan de hand van tabel voor bovenste 

ledematen] -1) 

Inhibitie = 1- (huidige korte arm – eerdere korte arm) / (huidige lange arm – eerdere lange arm) 

Tijd van epifysiodese op de kniepagina 
Doel: stelt een tijdpad voor epifysiodese rond de knie van een lange lidmaat om het verschil in 

de lengte tussen de ledematen bij volgroeidheid gelijk te maken. 

Formules: vermenigvuldiger op juiste leeftijd voor epifysiodese = [huidige lengte lang been x 

huidige vermenigvuldiger specifiek voor leeftijd en geslacht aan de hand van tabel voor onderste 

ledematen] / (huidige lengte lang been x huidige vermenigvuldiger specifiek voor leeftijd en 

geslacht aan de hand van tabel voor onderste ledematen) – gewenste correctie / kappa 

Kappa moet voor drie scenario's berekend worden: distale femur = 0,71;  

proximale tibia = 0,57; distale femur en proximale tibia = 0,67. 

De resulterende vermenigvuldiger op de juiste leeftijd voor epifysiodese moet worden 

terugvertaald naar een chronologische leeftijd, aan de hand van de vermenigvuldigingstabel 

voor de onderste ledematen, specifiek voor leeftijd en geslacht. 

Tijd van aanbrengen kram voor hemi-epifysiodese Pagina 
Doel: stelt een tijdpad voor hemi-epifysiodese rond de knie voor om deformiteiten in de hoek te 

corrigeren, als de kram niet wordt verwijderd. 

Formules: vermenigvuldiger op juiste leeftijd voor hemi-epifysiodese = [huidige botlengte x 

huidige vermenigvuldiger specifiek voor leeftijd en geslacht aan de hand van tabel voor onderste 

ledematen] / ([huidige botlengte x huidige vermenigvuldiger specifiek voor leeftijd en geslacht 

aan de hand van tabel voor onderste ledematen] – [(breedte van de groeiplaat x gewenste 

correctie / 57) / kappa] 

Kappa moet berekend worden voor een van twee scenario's: distale femur = 0,71; proximale 

tibia = 0,57. 
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De resulterende vermenigvuldiger op de juiste leeftijd voor hemi-epifysiodese moet worden 

terugvertaald naar een chronologische leeftijd, aan de hand van de vermenigvuldigingstabel 

voor de onderste ledematen, specifiek voor leeftijd en geslacht. 

Tijd van verwijdering van kram voor hemiepifysiodese Pagina 
Doel: Stelt een tijdpad voor verwijdering van een kram die is aangebracht voor hemiepifysiodese 

rond de knie ter correctie van deformiteiten in de hoek, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de 

kram werd aangebracht ruim voordat het skelet volgroeid was. 

Formules: vermenigvuldiger op juiste leeftijd voor verwijdering van hemi-epifysiodesekram = 

[huidige botlengte x huidige vermenigvuldiger specifiek voor leeftijd en geslacht aan de hand 

van de tabel voor onderste ledematen] / ([huidige botlengte + [(breedte van de groeiplaat x 

gewenste correctie/57)/ kappa] 

Kappa moet berekend worden voor een van twee scenario's: distale femur = 0,71; proximale 

tibia = 0,57. 

De resulterende vermenigvuldiger op de leeftijd voor verwijdering van de hemi-

epifysiodesekram wordt terugvertaald naar een chronologische leeftijd, aan de hand van de 

vermenigvuldigingstabel voor de onderste ledematen, specifiek voor leeftijd en geslacht. 

 

 



De anatomie meten 

 169 

3D-HULPMIDDELEN 

3D-hoek 
Hulpmiddel 3D-hoek wordt gebruikt om de meting van een 3D-hoek vast te stellen, inclusief de 

twee eindpunten en de vertex. Dit hulpmiddel maakt het mogelijk de hoek tussen drie 

willekeurige punten op het lichaam van de patiënt te berekenen. 

Kies in de 3D-procedure tabblad Metingen (Measurements) om optie 3D-hoek weer te geven: 

 

Om een punt voor de 3D-hoek in te stellen wordt op de bijbehorende toets Selecteren (Select) 

geklikt en daarna op een afbeelding om het punt in dat frame in te stellen. De drie punten voor 

het definiëren van de 3D-hoek kunnen in verschillende afbeeldingframes geplaatst worden en 

hoeven niet in een enkele afbeelding geplaatst te worden. Gebruik het muiswiel om door de 

verschillende frames van dezelfde 3D-afbeelding te bladeren. Zorg ervoor dat er gebladerd 

wordt voordat op een toets Selecteren geklikt wordt. Herhaal dit proces om de andere twee 

punten in de afbeelding in te stellen. 

Klik op toets Opsporen (Locate) om het gekoppelde punt op een afbeeldingframe te vinden. Het 

gekoppelde punt wordt in alle weergaven getoond. Het opsporingsmechanisme bladert in alle 

weergaven naar het frame waar het punt zich bevindt. Het opgespoorde punt wordt altijd in 

rood getoond. 

Voor elke 3D-hoek toont de meting de waarde van de hoek in het 3D-volume en de 

geprojecteerde hoek op dat frame. De projectie is de geprojecteerde hoek op een bepaald vlak, 

wat inhoudt hoe de hoek in de huidige frameweergave wordt weergegeven. In het hieronder 

gegeven voorbeeld is bijvoorbeeld de projectie in het frame rechtsbovenin vrijwel gelijk aan de 

daadwerkelijke 3D-hoek (in dit geval 92°). 
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Wanneer in MPR-modus gewerkt wordt, is het mogelijk de weergave rechtsonderin te wijzigen 

naar een schuine, waardoor het mogelijk wordt het frame te roteren om elk vlak in het 3D-

afbeeldingsvolume te tonen. Klik op Schuine weergave uitlijnen (Align Oblique View) om de 

exacte weergave te tonen die alle drie de punten van de 3D-hoek bevat. Houd er rekening mee 

dat voor de resulterende schuine weergave de daadwerkelijke hoek en de projectie ervan 

dezelfde waarde hebben, omdat ze beide in hetzelfde vlak aanwezig zijn. 
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Het is mogelijk zoveel hoeken als nodig te definiëren. Om dit te doen moet op toets  

gedrukt worden om een andere hoek in dezelfde afbeelding te tonen, zoals hieronder getoond: 
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RAPPORTEN VOORBEREIDEN 
Nadat de planning is afgerond, kunt u naar tabblad Rapport gaan om de afbeelding te bekijken 

die wordt opgeslagen of wordt teruggestuurd naar het PACS-systeem. TraumaCad HTML-rapport 

omvat de volgende informatie: patiëntgegevens, gegevens verwijzend arts, informatie operatie - 

instelling en datum, informatie over de geselecteerde implantaten en genomen metingen en de 

originele en geplande afbeeldingen.  

Hieronder staat een voorbeeld van een HTML-rapport. Het kan worden afgedrukt, doorgevoerd 

in het PACS, lokaal worden opgeslagen of worden geüpload naar Quentry voor toekomstige 

referentie. 

 

Waarschuwing! Zorg ervoor dat de casus van de patiënt opgeslagen wordt, zodat er 

geen patiëntgegevens verloren gaan. Raadpleeg pagina 23 voor meer informatie. 

 

Waarschuwing! Het door het programma gegenereerde materiaal is 

tweedimensionaal. Voordat een ingreep uitgevoerd wordt, moet bevestigd worden 

dat het daadwerkelijke bot overeenkomt met de afbeelding zoals geproduceerd 

door de software. 
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RAPPORTEN GENEREREN 

 Om een rapport te genereren: 

1. Selecteer tabblad Rapport (Report). Het volgende wordt weergegeven: 

 
De volgende opties zijn beschikbaar: 

 Oorspronkelijk (Original): geeft aan dat de originele afbeeldingen in het rapport 

opgenomen zijn. 

 Met sjablonen (Templated): geeft aan dat de afbeeldingen na sjabloonkeuze in het 

rapport opgenomen zijn. 

 Informatie operatie (Surgery Information): geeft de instelling waar de ingreep 

plaatsvindt en de datum waarop deze zal worden uitgevoerd en voegt specifieke 

opmerkingen van gebruikers toe aan het rapport. 

 Rapport tonen (Show Report): geeft een HTML-rapport weer Het is noodzakelijk over dit 

rapport te beschikken of om het af te drukken voordat een ander casusonderzoek 

geopend wordt. 

 Rapport afdrukken (Print Report): drukt het rapport af. 

 Voorbeeld (Preview): toont een voorbeeld van de afbeelding die opgeslagen moet 

worden, zoals hieronder getoond: 
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Opmerking: de tekstannotatie die op het geplande beeld is opgeslagen, kan worden 
aangepast.  
De gegevens op het beeld kunnen worden gewijzigd via Menu Bestand (File)  
Instellingen (Settings)  Casus opslaan (Save Case). 
Ga naar Bestand (File)  Instellingen (Settings)  Tekst (Text) om de 
fontvoorkeuren te wijzigen. 

 

 Casus opslaan (Save Case): Een casus opslaan maakt het mogelijk alle afbeeldingen, 

sjablonen, metingen en casusinformatie op te slaan en later opnieuw te openen in 

TraumaCad. Deze optie opent een venster waarin geselecteerd kan worden voor het 

opslaan van de casus door één van de volgende opties te kiezen: 

 Uploaden naar Quentry. 

- JPEG-compressie met verlies gebruiken: Wanneer deze optie geselecteerd is, 

worden de DICOM-bestanden die in het *.tcc-bestand naar Quentry verstuurd 

worden, gecomprimeerd in JPEG-compressie met verlies. 

 Doorvoeren in PACS. 

- Neem het rapport op bij het opslaan naar PACS. 
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 Lokaal opslaan: 

- Lokaal opslaan in map Mijn TraumaCad-casussen (My TraumaCad Cases). 

- Opslaan naar een te selecteren extern apparaat, zoals een geheugenstick. 

 Selecteer de locatie voor de annotatie op de afbeelding.
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BIJLAGE A - TRAUMACAD 

INSTALLEREN 
Het installeren van TraumaCad moet uitgevoerd worden op een pc die verbinding heeft met het 

web. Als er geen internetverbinding beschikbaar is voor een pc kan als alternatief het activeren 

afgerond worden met een licentiebestand. Neem voor aanvullende gegevens contact op met de 

afdeling ondersteuning van Brainlab. 

Na het installeren en de eerste maal opstarten hoeft TraumaCad niet verbonden te zijn met het 

web. 

 

Opmerking: voor standalone-versies van TraumaCad moet eerst de PACS-

configuratie ingesteld worden om de eigenschappen van de verbinding tussen 

TraumaCad en het PACS-systeem aan te geven. Dit hoeft normaliter slechts 

eenmalig uitgevoerd te worden door een systeembeheerder na de initiële installatie 

van TraumaCad. De systeembeheerder moet ervoor zorgen dat de relevante 

eigenschappen voor de verbinding ingesteld worden in het PACS-systeem zodat 

TraumaCad herkend wordt. Raadpleeg voor aanvullende gegevens pagina 182. 
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HET INSTALLEREN VAN TRAUMACAD 

Het installatieprogramma van TraumaCad controleert of Windows .Net op de pc geïnstalleerd is. 

Als dit niet het geval is, wordt .Net gedownload en geïnstalleerd. Hierna moet de pc opnieuw 

opgestart worden.  

 Om TraumaCad te installeren: 

1. Venster Licentieovereenkomst wordt weergegeven: Lees de overeenkomst en klik op 

Accepteren (Accept). 

 

Het volgende venster wordt weergegeven: 
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Klik, wanneer het volgende venster weergegeven wordt, op Installeren (Install). 

  

Er wordt een voortgangsvenster weergegeven, dat de voortgang van het downloaden toont: 

  

2. Aan het eind van het installatieproces wordt venster Licentieactivering (License Activation) 

weergegeven: 

 

3. Geef een geldige activeringscode in en klik op Activeren (Activate).  



Bijlage A - TraumaCad installeren 

 180 

INSTALLEREN VANAF HET WEB 

Start voor installatie via het web Internet Explorer op en geef de URL van de server in van de 

organisatie die de TraumaCad-server draait. De volgende veiligheidswaarschuwing wordt 

weergegeven: 

  

Klik op Installeren (Install). Er wordt een voortgangsvenster weergegeven, dat de voortgang van 

het downloaden toont: 

 

Aan het eind van het installatieproces wordt TraumaCad automatisch opgestart.
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BIJLAGE B - STAND-ALONEGEBRUIK 
Deze bijlage beschrijft diverse procedures die vereist kunnen zijn in standalone-modus als volgt: 

 Afbeeldingen importeren, pagina 37 

 Afbeeldingen van het scherm vastleggen, pagina 38 

 De PACS-configuratie instellen (optioneel), pagina 182 
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DE PACS-CONFIGURATIE INSTELLEN (OPTIONEEL) 

 Deze optionele stap is alleen van toepassing voor de standalone-versie van TraumaCad. 

Deze maakt het mogelijk de eigenschappen voor de verbinding aan te geven tussen TraumaCad 

en het PACS-systeem. Dit hoeft normaliter slechts eenmalig uitgevoerd te worden door een 

systeembeheerder na de initiële installatie van TraumaCad. De systeembeheerder moet ervoor 

zorgen dat de relevante eigenschappen voor de verbinding ingesteld worden in het PACS-

systeem zodat TraumaCad herkend wordt. 

 

Opmerking: Bij client/server-versies van TraumaCad kan deze stap overgeslagen 

worden omdat deze op de server uitgevoerd wordt, zoals beschreven in de 

Beheerdershandleiding TraumaCad. 

 Het instellen van de PACS-configuratie: 

1. Selecteer in de menubalk Bestand (File)  PACS-configuratie (PACS Configuration). Venster 
PACS-configuratie wordt weergegeven: 

 

2. Voer de relevante verbindingsinformatie voor PACS in de juiste velden in. Deze informatie 

moet bij de netwerkbeheerder bekend zijn. 

3. Klik op OK voor opslaan om deze instellingen toe te passen. 



 

183 

BIJLAGE C - 

IMPLANTAATSJABLONEN 

BEHEREN 

 

TraumaCad biedt een grote bibliotheek aan digitale sjablonen voor een groot aantal 

orthopedische chirurgische ingrepen. 

   

Voor de client/server- en de Webversies van TraumaCad worden deze implantaatafbeeldingen 

automatisch geïmporteerd en bijgewerkt op de pc vanaf de TraumaCad-server.  

 

Selecteer in de standalone-versie van TraumaCad in de menubalk Bestand (File) > Sjablonen 

downloaden (Download Templates) om sjablonen van implantaten uit de globale repository van 

Brainlab te downloaden. 

Elke implantaat wordt in een diversiteit aan groottes en eigenschappen aangeboden en elke 

betreffende groep wordt en implantaatsjabloon genoemd. Er kunnen diverse scenario's voor 

implantatie vastgelegd en vergeleken worden om de meest optimale implantaatingreep te 

vinden. Als een implantaat gekozen is, kan het eenvoudig geschaald en gemanipuleerd worden. 



Bijlage C - Implantaatsjablonen beheren 

 184 

IMPLANTAATSJABLONEN IMPORTEREN 

Voordat TraumaCad voor de eerste keer gebruikt wordt, moeten de implantaatsjablonen 

geïmporteerd worden. Deze procedure moet ook regelmatig uitgevoerd worden om de 

bibliotheek van sjablonen bij te werken. 

 

SJABLOONBEHEER 

Nadat het Downloadprogramma voor sjablonen opgestart is, worden de lokaal opgeslagen 

sjablonen beoordeeld en de nieuwste sjablonen opgehaald vanaf de server van Brainlab. 

 

Venster Downloadprogramma voor sjablonen (Templates Downloader) geeft een overzicht van 

de sjablonen die lokaal opgeslagen zijn en die op de TraumaCad-server van Brainlab. Elke rij in 

de tabel stelt één implantaatsjabloon voor. Elke rij bevat de volgende velden: 
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 Status (State): geeft de huidige status van het implantaatsjabloon in de TraumaCad-client 

weer. De Status wordt bepaald door het vergelijken van de lijst in de TraumaCad-client met 

die op de TraumaCad-server. 

 Naam implantaat (Implant Name): de naam van het implantaatsjabloon. 

 Fabrikant (Manufacturer): de fabrikant van het implantaatsjabloon. 

 Ingreep/procedure: de TraumaCad-ingreep waarvoor het implantaatsjabloon gebruikt kan 

worden. 

 Classificatie (Classification): het type implantaatsjabloon, zoals gedefinieerd op de 

TraumaCad-server. 

 Versienr. (Version No.): het versienummer van het implantaatsjabloon op de TraumaCad-

server. 

 Laatst gewijzigd (Last Modified): de datum waarop het implantaatsjabloon voor het laatst 

gewijzigd is op de TraumaCad-server. 

In vervolgkeuzelijst Selecteren (Select) kan aangegeven worden of alle of sommige 

implantaatsjablonen gekozen moeten worden. De geselecteerde optie vinkt automatisch de 

selectievakjes van de overeenkomende implantaatsjablonen in de tabel aan. De beschikbare 

opties zijn: 

 Nieuw en bijgewerkt (New & Updated): selecteert implantaatsjablonen die ofwel nieuw zijn 

op de TraumaCad-server, of bijgewerkt zijn. Dit is de standaard. 

 Nieuw (New): selecteert implantaatsjablonen die wel bestaan op de TraumaCad-server en 

niet op de lokale TraumaCad-client. 

 Bijgewerkt (Updated): selecteert implantaatsjablonen die bijgewerkt zijn op de TraumaCad-

server. Er bestaat een nieuwere versie van deze sjabloon op de server. 

 Bestaand (Existing): selecteert implantaatsjablonen die op de TraumaCad-client bestaan. Dit 

betekent dat de nieuwste versie van de sjabloon al op de client bestaat. 

 Alles (All): selecteert alle implantaatsjablonen in de tabel. 

 Geen (None): maakt alle selecties van implantaatsjablonen in de tabel ongedaan. 

Het is ook mogelijk een of meerdere specifiek(e) implantaatsjablo(o)n(en) te selecteren door het 

selectievakje in kolom Selecteren van de tabel aan te vinken. 

 Om sjablonen naar de lokale client te downloaden: 

1. Selecteer de gewenste sjablonen door het selectievakje links van de betreffende 

sjabloonnaam aan te vinken of door de relevante optie te selecteren in de vervolgkeuzelijst 

onder Selecteren. 

2. Klik op toets  Geselecteerde sjablonen downloaden (Download Selected Templates) 

om te beginnen met het downloaden van de gekozen sjablonen. 
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Naar sjablonen zoeken 
Het is mogelijk naar specifieke sjablonen te zoeken (of de lijst met sjablonen te filteren) door 

tekst in te voeren, zoals de naam van het sjabloon of een deel ervan, onder Filtergebied (Filter) 

en op toets  Sjablonen zoeken (Search Templates) rechts ervan te klikken. Hierna kan een 

van de opties gekozen worden uit het vervolgkeuzemenu aan de rechterhand in het Filtergebied 

om aan te geven of deze tekst ergens in de sjablooninformatie verschijnt, in kolom Status 

(State), kolom Naam implantaat (Implant Name), kolom Fabrikant (Manufacturer), kolom 

Ingreep/procedure, kolom Classificatie (Classification) of kolom Versienr. (Version No.): 

 

Geselecteerde sjablonen verwijderen 
Selecteer de gewenste sjablonen door het selectievakje links van de betreffende sjabloonnaam 

aan te vinken en daarna op toets  Geselecteerde sjablonen verwijderen (Remove Selected 

Templates) te klikken om het/de implantaatsjablo(o)n(en) uit de lokale TraumaCad-client te 

verwijderen. 

Sjabloonmap wijzigen 
Standaard worden sjablonen op de lokale harde schijf opgeslagen (meestal schijf C:\) onder 

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TraumaCad\Templates. Klik om de map 

waarin sjablonen opgeslagen worden te wijzigen op toets  Sjabloonmappen wijzigen 

(Change Templates Folder) om venster Naar map bladeren te openen waarin een andere locatie 

voor het opslaan van sjablonen gekozen kan worden. 
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Coronale balans, 140 
Dakboog, 133 
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Deformiteitenmetingen, 115 
Distal Metatarsal Articular Angle, 160 
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Locking Compression Plates, 68 

Generieke hulpmiddelen, 75 
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Groeicalculator, 165 
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objecten, 33 
sjablonen, 67 
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Hals-schachthoek, 109 
Handmatige kalibratie, 48 
Heupmetingen, 79 

acetabulumindex, 89 
analyse van de heupafwijking, 82 
hulpmiddel voor beenlengteverschil, 88 
komversie, 90 
rotatiecentrum, 91 
steelversie, 92 
VCA-hoek volgens Lequesne, 89 
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Hoek bekkenradius, 143 
Hoek diafysaire fractuur, 131 
Hoek hoofdschacht (verschuiving), 110 
Hoek lumbale lordose, 142 
Hoek metafysaire fractuur, 132 
Hoek thoracale kyfose, 150 
Hoek van wervelkolomverschuiving, 146 
Hoekhulpmiddel, 76 
Hoge tibiale osteotomie, 102 
Hulpmiddel Tussenlijn, 76 
Hulpmiddel voor beenlengteverschil, 88 
Implantaat 

eigenschappen, 58 
positioneren, 57 
selecteren, 55 

Implantaatsjablonen, 183 
importeren, 184 
standaardmap wijzigen, 186 
verwijderen, 186 
zoeken naar, 186 

Importeren 
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Installeren 
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Optie Vergroten, 48 
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zoeken, 35 
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Pediatrische metingen, 104 
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Reimer's-index, 108 
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Sjabloonkeuze, 55 
een implantaat selecteren, 55, 57 
implantaateigenschappen aangeven, 58 

Snelle rondgang, 21 
Spondylolysthesis, 147 
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TraumaCad, 20 
Steelversie, 92 
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