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nEDERlAnDSE SAMEnvATTInG

In de etiologie van rugklachten wordt een groot aantal structuren genoemd. Daarnaast 

zijn in de afgelopen 130 jaar een aantal mechanismen beschreven om de spinale zenuwen 

te beschermen tegen tractie. Echter, al deze structuren en mechanismen bevinden zich in 

het wervelkanaal proximaal van het foramen intervertebrale. Verbindingen van de spinale 

zenuwen net buiten het foramen intervertebrale, extraforaminaal, worden slechts incidenteel 

genoemd.1, 2

In hoofdstuk 2 wordt beschreven dat de lumbale spinale zenuwen verbindingen hebben 

met de lumbale wervelkolom. Echter, deze studie schetst ook de anatomie van een niet 

eerder beschreven extraforaminale verbinding van de spinale zenuwen in de extraforaminale 

regio met de lumbale wervelkolom. We noemen dit specifieke deel van de extraforaminale 

verbindingen aan de spinale zenuwen het ‘extraforaminale ligament “(EFL). Per lumbaal 

niveau, bestaat dit extraforaminale ligament   uit een superiore en inferiore verbinding. Het 

superiore ligament is afkomstig van de tussenwervelschijf en de ventrale crista van het 

foramen intervertebrale. Het ligament insereert in de capsula fibrosa van het facetgewricht en 

heeft een verbinding aan de laterale zijde van de spinale zenuw. De richting van het ligament 

ten opzichte van de spinale zenuw is ventrocaudaal-dorsocraniaal. Het inferiore ligament op 

niveaus Th12-L1 is parallel aan het superiore ligament, maar heeft een verbinding mediaal 

aan de spinale zenuw. De spinale zenuw loopt tussen deze ligamenten door. Op de niveaus 

L2-L5 is de richting van de inferiore extraforaminale ligamenten ventrocranial-dorsocaudal. 

De insertie van het inferiore ligament is ventro-lateraal op de spinale zenuw. Ondanks dat 

eerdere studies de anatomie van de extraforaminale regio in detail beschrijven,3-11 wordt er 

geen verbinding met de spinale zenuw genoemd. Eén studie beschrijft een ligamentaire 

verbinding met de zenuwwortel, maar deze verbinding bevindt zich binnen het foramen 

intervertebrale.12

De huidige studie toont aan dat er niet alleen extraforaminale ligamenten zijn, maar dat deze 

ligamenten op alle lumbale niveaus ook verbindingen hebben met de spinale zenuw. 

Thoracale ligamentaire verbindingen worden beschreven in hoofdstuk 3. Van het 2e t/m het 

9e thoracale niveau, bestaat het EFL   uit een superior en een inferior deel. Het superiore EFL 

heeft zijn origo in het costovertebrale gewricht en het superiore proecessus transversus. De 

insertie is op het inferiore processus transversus. Het superiore ligament komt overeen met 

het ligamentum costotransversarium superius. Dit ligament kruist deze zenuwen en heeft 

een verbinding ventraal aan de spinale zenuwen. Het inferiore extraforaminal ligament hecht 

dorsaal aan de zenuw en heeft als origo en insertie respectievelijk het superiore en inferiore 

processus transversus. In de literatuur wordt geen ligament beschreven die de spinale zenuw 

extraforaminaal aan de wervelkolom verbindt. Alle superiore en inferiore ligamenten hebben 
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laterocranialdorsaal-mediocaudalventrale oriëntatie ten opzichte van de spinale zenuwen. 

Op het 10e en 11e thoracale niveau, zien we soortgelijke ligamenten met verbindingen 

aan de thoracale spinale zenuwen. De kenmerken van het EFL op de thoracale niveaus 

corresponderen met het 12e thoracale en 1e lumbale niveau. Op deze niveaus verbinden 

de extraforaminale ligamenten de spinale zenuwen met het foramen intervertebrale en de 

tussenwervelschijf.

Hoofdstuk 4 beschrijft de anatomie van extraforaminale ligamenten van de tweede cervicale 

spinale zenuw tot en met de eerste thoracale spinale zenuw, de plexus cervicobrachialis, in 

de extraforaminale regio. Vanaf de tweede cervicale tot en met de eerste thoracale zenuw 

bestaat het EFL   uit een ventraal en dorsaal deel. Deze ventrale en dorsale delen zijn eveneens 

in te delen in een superior en inferior deel. Het ventrale superiore EFL heeft de origo ter 

hoogte van het ventrale tuberculum van het bovenliggende processus transversus. De insertie 

bevindt zich op het ventrale tuberculum van het onderliggende processus transversus. Het 

ventrale superiore EFL heeft een verbinding aan de ventrale zijde van de cervicale spinale 

zenuw. Het dorsale superiore EFL hecht aan de dorsale zijde van de zenuw aan en heeft de 

origo op het dorsale tuberculum van het bovenliggende processus transversus. Het betreft 

een verbinding met het epineurium van de spinale zenuwen. 

In de literatuur wordt bescherming van de perifere zenuwen beschreven tegen schade door 

tractie ter hoogte van de pre-, intra- en extraforaminale structuren, zoals de ligamenten 

van Trolard13, Hofmann5, Spencer2, de suspensor radiale ligamenten14 en de denticulaire 

ligamenten.

De lumbale extraforaminale ligamenten vormen een eerste verdedigingslinie om de spinale 

zenuwwortels te beschermen tegen tractie (hoofdstuk 5).

Het blijkt dat een groot deel van extraforaminale tractie kan worden opgevangen door 

het lumbale EFL. Wanneer blootgesteld aan tractie, ondervindt de spinale zenuw meer rek 

distaal dan proximaal van de EFL. Daarnaast vindt er ook een trekontlasting plaats wanneer 

de lumbale spinale zenuwen naar ventraal wordt belast. De spinale zenuw proximaal van het 

EFL blijft gecentreerd wanneer de zenuw onder een hoek wordt belast, zoals bijvoorbeeld 

wanneer de wervelkolom buigt. Zo worden de spinale zenuwen tegen compressie beschermd 

bij verplaatsing van de zenuwen in ventrale en dorsale richting. Bovendien neemt de trek 

ontlastende capaciteit van de ligamenten toe van niveau L1 naar L4.

Het blijkt dat naast het lumbale EFL ook het thoracale EFL een groot deel van de extraforaminale 

spinale zenuw spanning op kan vangen (hoofdstuk 6). Echter, er zijn ook verschillen waar 

te nemen in de mechanische eigenschappen op thoracaal en lumbaal niveau. Wanneer de 

zenuw op lumbaal niveau, wordt blootgesteld aan tractie, vertoont de spinale zenuw meer 


