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DEEL 1 LITERATUUR 

 

 

1 De subacromiale ruimte 

 

1.1 Grootte en inhoud van de subacromiale ruimte 

 

Grootte en inhoud De subacromiale ruimte wordt gedefinieerd als de ruimte 

tussen de volgende vier structuren: het caput humeri, dat de subacromiale ruimte 

inferieur afbakent en het coracoacromiaal ligament, het acromioclaviculair gewricht 

en de onderzijde van het anterieure derde van het acromion (Neer, 1972).  

 

De acromiohumerale afstand is de kortste afstand tussen de inferieure rand van het 

acromion en de superieure rand van het caput humeri. Uit radiologische opnamen is 

gebleken dat de acromiohumerale afstand gemiddeld 10 à 15 mm bedraagt wanneer 

de arm naast het lichaam afhangt (Flatow et al., 1994). Met echografie werd meer 

recent een gemiddelde van 9,9 mm (Desmeules et al., 2004) en 10,5 mm (Azzoni et 

al., 2004) gemeten bij gezonde personen. Volgens Desmeules et al. (2004) vernauwt 

de subacromiale ruimte tijdens actieve abductie tot gemiddeld 7,6 mm op 60° 

(Desmeules et al., 2004). Flatow et al. (1994) namen het kleinste interval waar bij 

90° elevatie: gemiddeld slechts 5,7 mm (Flatow et al., 1994). De klinische 

impingementtesten van Neer en Hawkins zijn op de vaststelling van Flatow et al. 

(1994) gebaseerd. MRI-onderzoek laat zien dat de subacromiale ruimte inderdaad 

significant vernauwt bij deze testen. Er wordt bij de twee testen een gelijkaardige 

afname van het glenohumeraal interval gezien, maar bij de Hawkinstest komen de 

pezen van de supraspinatus en infraspinatus het dichtst tegen het acromion aan te 

liggen (Pappas et al., 2006). 

 

Onder het acromion lopen een aantal structuren die bij vernauwing van de 

subacromiale ruimte hun integriteit zouden kunnen verliezen. Dit zijn de 

subacromiale bursa, het caput longum van de biceps brachii, het gewrichtskapsel en 

de supraspinatuspees (Neer, 1972). Wanneer de ruimte tussen de superieure rand 

van het caput humeri en de inferieure rand van het acromion is vernauwd, kan dit 

het resultaat zijn van anatomische factoren en/of biomechanische factoren. De 

scapulaire en glenohumerale kinematica spelen hierin een zeer belangrijke rol (Seitz 

et al., 2011). 
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De kritische grens van 7 mm, met de arm in neutrale positie, wordt vaak aangewend 

om schouders die voorbeschikt zijn voor pathologie te onderscheiden van een 

normale schouder.  

Uit de studie van Saupe et al. (2006) blijkt inderdaad dat niet minder dan 90% van 

de proefpersonen met een acromiohumerale afstand van minder dan 7 mm, een 

totale supraspinatusruptuur hadden. De prevalentie van rupturen was lager wanneer 

de acromiohumerale afstand meer dan 7 mm bedroeg (Saupe et al., 2006). 

Een andere benadering is deze waarbij de grootte van de subacromiale ruimte van 

de aangedane zijde vergeleken wordt met deze van de niet-aangedane zijde. Een 

bilateraal verschil van 2,1 mm in de afstand tussen het acromion en het tuberculum 

maius zou in relatie staan tot een rotator cuff-disfunctie (Cholewinski et al., 2008). 

    

Evaluatie  Het bepalen van de kortste afstand tussen de inferieure rand van 

het acromion en de superieure rand van de caput humeri kan heel eenvoudig aan de 

hand van RX, meer bepaald aan de hand van antero-posterieure opnames. Deze 

visualisatietechniek is goedkoop, niet-invasief en de resultaten zijn betrouwbaar 

(Gruber et al., 2010). Een goed alternatief voor radiografie is echografie. 

Azzoni et al. (2004) zagen namelijk significante correlaties tussen deze twee 

evaluatiemethodes vanuit endorotatie-retroflexie. Bij de 200 schouders die waren 

opgedeeld in vier groepen naargelang de ernst van de rotator cuff aantasting, 

daalden de correlaties naarmate de schade aan de rotator cuff toenam. Voor een 

normale rotator cuff was dit nog 0,85, terwijl dit bij een totale ruptuur slechts 0,77 

was. Een mogelijke verklaring werd hiervoor niet gegeven. 

De grote voordelen van echografie zijn dat onmiddellijk ook de evaluatie van de 

rotator cuff kan plaatsvinden, dat blootstelling aan röntgenstralen wordt vermeden 

en dat dynamische opnames kunnen worden gemaakt (Azzoni et al., 2004). 

Bij gezonde proefpersonen waarbij op vier verschillende momenten op dezelfde dag 

de afstand tussen het acromion en de tuberculum maius werd gemeten, was de 

betrouwbaarheid 0,97 - 0,99 met een fout van 0,1 cm. Wanneer de metingen 

herhaald werden op een andere dag bleek de betrouwbaarheid nog steeds 

voortreffelijk, namelijk 0,96 - 0,97 met een fout van 0,14 cm (Kumar et al., 2010). 

Ook de intertester betrouwbaarheid van echografie bij gezonde proefpersonen blijkt 

voortreffelijk te zijn. In de studie van Desmeules et al. (2004) werd de 

acromiohumerale afstand op twee plaatsen gemeten, één keer ter hoogte van het 

meest anterieure deel van het acromion en één keer 1 cm posterieur van dit punt. 

Voor elke proefpersoon werd dit door twee verschillende radiologen gedaan op 0°, 

45° en 60° abductie. De correlaties bleken excellent: 0,86 op 0°, 0,91 op 45° en 

0,92 op 60° bij gezonde proefpersonen.  
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Het grote nadeel dat ook deze onderzoekers aanhalen, is dat de subacromiale inhoud 

moeilijk te evalueren valt voorbij 60° abductie. Wat niet wegneemt dat echografie 

een erg betrouwbare meetmethode is voor metingen tot 60° abductie (Desmeules et 

al., 2004). De betrouwbaarheid van deze methode is bovendien vergelijkbaar met de 

resultaten van metingen die eerder al werden uitgevoerd door twee niet-radiologen 

met relatief goedkoop materiaal (Frémont et al., 2000). De betrouwbaarheid van 

echografie is dus weinig afhankelijk van de ervaring van de clinicus noch van het 

gebruikte materiaal. 

De intertester betrouwbaarheid bij symptomatische personen blijkt lager te zijn dan 

bij gezonde proefpersonen. In de neutrale positie was dit 0,70 en op 60° abductie 

0,64. Bij herhaalde metingen door dezelfde onderzoeker (de intratester 

betrouwbaarheid) is de betrouwbaarheid net als bij gezonde personen voortreffelijk: 

respectievelijk 0,94 en 0,90 op 0° en 60° abductie. Bij herhaalde metingen door 

dezelfde onderzoeker werd in 95% van de gevallen een nauwkeurigheid van 1,1 mm 

bij 0° waargenomen en van 1,4 mm op 60° abductie (Pijls et al., 2010). 

 

 

1.2 Invloed van de glenohumerale kinematica op de subacromiale ruimte 

 

De schouder is het meest mobiele gewricht van het menselijk lichaam. De grote 

beweeglijkheid is onder andere te danken aan de disproportionele oppervlakten van 

de facies articularis van het caput humeri en de cavitas glenoidalis (4:1).  

Het labrum glenoidale (4 – 6 mm dik en 4 mm hoog) dat de cavitas omgeeft, maakt 

de gewrichtskom enigszins groter, maar beperkt de mobiliteit en beïnvloedt de 

stabiliteit amper. Ook de minieme ligamentaire invloed en het ruime articulair kapsel 

dragen bij tot die uitgebreide range of motion, evenals de glij- en rolbewegingen. 

Bewegingen in de schouder gebeuren bovendien niet louter in het glenohumerale 

gewricht, maar ook het sternoclaviculair, acromioclaviculair en scapulothoracale 

gewricht hebben hun aandeel in de schoudermobiliteit. De uitgebreide mobiliteit 

heeft er echter toe geleid dat de schoudergordel heeft moeten inboeten qua 

stabiliteit. Deze wordt voornamelijk gewaarborgd door musculaire structuren 

(Prescher, 2000). De musculaire structuren die instaan voor de stabiliteit zijn de 

supraspinatus, infraspinatus, teres minor en subscapularis. Deze spieren 

convergeren naar een tendinogene structuur die aanhecht op de humerus. Samen 

met het articulair kapsel en ligamenten vormen ze de rotator cuff (Clark et al., 

1992).  
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De rotator cuff pezen overdekken de dorsale, craniale en ventrale zijde van het 

schoudergewricht en hechten aan op het tuberculum maius en minus van de 

humerus (Prescher, 2000). Door middel van stabiliserende krachtenkoppels zorgen 

de rotator cuff-spieren voor glenohumerale compressie en centralisatie van het caput 

humeri in de cavitas glenoidalis (Lugo et al., 2008). 

De rotator cuff geleidt de niet-angulaire bewegingen in het glenohumerale gewricht 

waardoor er ruimte gecreëerd wordt en bijgevolg de volledige ROM kan plaatsvinden 

alvorens het caput humeri tegen het acromion botst (Prescher 2000).  

Graichen et al. (2000) gingen op zoek naar de mate van inferieure translatie van het 

caput humeri ten opzichte van het middelpunt van de cavitas tijdens actieve en 

passieve glenohumerale abductie bij gezonde personen. Dit gebeurde aan de hand 

van een open MR systeem, waarbij de MR-beelden in een 3D-model gegoten werden 

waarop vervolgens de mate van translatie kon worden gemeten. Tijdens passieve 

abductie werd een inferieure translatie gemeten van gemiddeld +1,58 mm op 30° 

abductie naar gemiddeld +0,36 mm (150° abductie) ten opzichte van het centrum 

van de cavitas. Spierwerking tijdens actieve abductie zorgt voor een meer inferieure 

en meer gecentraliseerde positie, voornamelijk op 90° en 120° abductie (Graichen et 

al., 2000).  

De specifieke spieren die resisteren aan superieure (en posterieure) translatie zijn de 

infraspinatus en teres minor. Daarenboven genereren ze elk respectievelijk 60% en 

45% van de exorotatiekracht. De subscapularis weerstaat anterieure en inferieure 

translatie en is daarenboven een sterke endorotator. De supraspinatus zou enkel 

abductie tot 90° initiëren en geen invloed hebben op de glenohumerale translaties 

(Lugo et al., 2008). Echter, bij deficiëntie van de supraspinatus blijkt het caput 

humeri meer superieur gepositioneerd te zijn, waardoor de spier dus een rol zou 

moeten spelen in de glenohumerale translaties. In normale omstandigheden wordt 

de opwaarts gerichte krachtvector van de deltoideus namelijk tegengewerkt door de 

neerwaarts gerichte vector en compressiekracht van de rotator cuff. Door rotator cuff 

schade valt deze actief stabiliserende werking weg waardoor het caput humeri naar 

superieur transleert. In de studie van Terrier et al. (2007) werd, aan de hand van 

een 3D-model van een normaal kadaver, de bewegingsuitslag van de glenohumerale 

translatie gemeten tijdens abductie. Vervolgens werd hetzelfde gedaan bij een model 

waarbij de supraspinatus weggelaten was. In beide condities werd hetzelfde 

translatiepatroon gezien, namelijk eerst een superieure translatie tot ongeveer 30° 

abductie en vervolgens een constante inferieure translatie. De maximale opwaartse 

migratie bleek echter 1,6 keer groter bij afwezigheid van de supraspinatus dan bij 

het normale model, zijnde 1,2 mm ten opzichte van 0,75 mm (Terrier et al., 2007). 
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1.3 Invloed van de scapulothoracale kinematica op de subacromiale 

ruimte 

 

De schouder heeft zijn grote mobiliteit mede te danken aan de 3-dimensionale 

bewegingsmogelijkheden van het scapulothoracale gewricht. Zonder de 

geassocieerde beweging in het scapulothoracaal gewricht zou de bewegingsuitslag in 

het glenohumeraal gewricht nooit zo groot kunnen zijn (Inman et al., 1944). 

Zo gaat elevatie van de arm gepaard met opwaartse rotatie, posterieure tilt, externe 

rotatie, retractie en superieure translatie van de scapula (McClure et al., 2001). 

De positie van de scapula beïnvloedt, zowel statisch als dynamisch, de grootte van 

de subacromiale ruimte. Drie bewegingen dragen ertoe bij dat de subacromiale 

ruimte toeneemt. Opwaartse rotatie resulteert in een elevatie van het laterale aspect 

van het acromion. Het anterieure deel van het acromion eleveert bij posterieure tilt 

(Flatow et al., 1994). Schouderretractie, meestal gecombineerd met posterieure tilt, 

geeft hetzelfde resultaat (Solem-Bertoft et al., 1993). 

 

Inman et al. (1944) beschreven als eerste het scapulohumeraal ritme, oftewel de 2:1 

ratio van de schouder. Klassiek wordt aangenomen dat voor elke 2° glenohumerale 

elevatie, 1° scapulothoracale opwaartse rotatie gebeurt.  In het algemeen is het 

scapulohumeraal ritme groter in de „setting phase‟ (0° tot 60° elevatie), waarin er 

dus minder scapulaire beweging is. Voorbij 60° elevatie is er vervolgens meer 

scapulaire beweging en is de scapulohumerale ratio kleiner (Inman et al., 1944).  

Dit werd bevestigd in meer recent onderzoek, waarbij men aan de hand van 

driedimensionale metingen de scapulaire bewegingsuitslagen wilde objectiveren.  

In deze studie werd een scapulohumeraal ritme van 1,7 : 1 waargenomen, wat in 

feite dicht aanleunt bij de initiële ratio van Inman et al. (1944). De metingen van de 

scapulaire bewegingen tijdens elevatie in het scapulair en het sagittaal vlak brachten 

aan het licht dat bij scapulaire elevatie 50° opwaartse rotatie, 30° posterieure tilt, 

24° externe rotatie, 21° retractie en 10° superieure translatie gebeurt. Bij elevatie in 

het sagittale vlak werd een analoge vaststelling gedaan. Ook bij exorotatie vanuit 

90° abductie beweegt de scapula op die manier, maar dan eerder abrupt en aan het 

einde van de beweging (McClure et al., 2001). 

 

 

 

 



11 
 

1.4 Invloed van de houding op de subacromiale ruimte 

 

Kebaetse et al. (1999) onderzochten de invloed van de thoracale positie op de 

scapula. De proefpersonen moesten ofwel rechtop ofwel ineengezakt gaan zitten. 

Vervolgens liet men hen een abductie in het scapulaire vlak uitvoeren. 

In de slump positie kon men waarnemen dat de scapula de eerste 90° meer 

geëleveerd en in protractie was. De belangrijkste vaststelling voor de slump positie 

viel in het interval tussen 90° en volledige elevatie. Onderzoekers konden namelijk 

een significant kleinere opwaartse rotatie en posterieure tilt van de scapula 

waarnemen dan bij de personen die rechtop zaten. Deze situatie zorgt dus in feite 

voor vernauwing van de subacromiale ruimte. 

Een nadeel aan deze studie is dat de houding geïnduceerd werd en het dus niet over 

een reële houdingsafwijking ging (Kebaetse et al., 1999). 

Kalra et al. (2010) konden dit niet bevestigen. Ze lieten gezonde proefpersonen en 

personen met rotator cuff pathologie drie verschillende houdingen aannemen: een 

slump, een normale en een opgestrekte positie van de wervelkolom, om vervolgens 

met echografie de subacromiale ruimte van posterieur uit te meten. De enige 

vaststelling die hierbij kon worden gedaan, is dat de subacromiale ruimte in beide 

groepen van proefpersonen significant vergroot in die laatste positie, namelijk de 

opgestrekte positie. In die positie vergroot de subacromiale ruimte met gemiddeld 

1,13 mm in vergelijking met de normale houding en dit enkel op 45° abductie.  

De auteurs hadden gehoopt te kunnen bevestigen dat de subacromiale ruimte 

vernauwt bij een (geïnduceerde) slumphouding. Twee redenen werden aangebracht 

waarom dit niet aangetoond kon worden. De eerste reden was dat proefpersonen 

omwille van pijn en de moeilijkheidsgraad hun schouder zouden heffen bij 45° 

abductie. De tweede reden was dat de vernauwing die anterieur plaatsvindt 

(anterieure tilt) niet gevisualiseerd werd (Kalra et al., 2010). 
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2 De bovenhandse sporter 

 

2.1 De werpbeweging 

 

Om de sportspecifieke adaptaties en letsels van de bovenhandse sporter te kunnen 

verklaren, is het noodzakelijk de biomechanica van de werpbeweging te kennen. 

Voor trainers en kinesitherapeuten is het de leidraad voor training, blessurepreventie 

en revalidatie. 

De baseballworp wordt als gouden standaard van de bovenhandse werpbeweging 

gezien, maar de rekruteringspatronen van andere bewegingen uit de sportwereld 

vertonen sterke gelijkenissen. Zo werden in het reviewartikel van Escamilla et al. 

(2009) onder andere ook de volleybal- en tennisserve en de golfswing onder dezelfde 

noemer geplaatst. 

Jobe en DiGiovine behoren tot de eersten die uitgebreid onderzoek verrichtten naar 

de werpbeweging. Hun bevindingen werden later door onder andere Escamilla et al. 

aangescherpt. Nu wordt de baseballworp klassiek onderverdeeld in zes fases: „wind-

up‟, „stride‟, „arm cocking‟, „arm acceleration‟, „arm deceleration‟ en ‟follow-through‟. 

De eerste twee fasen worden afgebakend aan de hand van de beenbeweging. Wind-

up gaat van initiële beweging tot maximale knieflexie van het voorste been. 

Vervolgens begint de stride-fase die eindigt als het voorste been de grond raakt 

(Escamilla et al., 2009). Kibler et al. (2007) bakenden op een zeer eenvoudige wijze 

de laatste vier fasen af aan de hand van de armactiviteit. De cocking-fase begint dan 

samen met de start van de armbeweging en eindigt met maximale externe rotatie in 

de schouder. Vanaf dan begint de acceleratiefase, die eindigt met maximale interne 

rotatie. Hiermee gaat de deceleratiefase van start. Vervolgens gaat deze fase over in 

de follow-through-fase bij maximale elleboogextensie (Kibler et al., 2007). 

 

 

2.1.1 Functie van de rotator cuff 

 

In de wind-up-fase is er in het algemeen weinig spieractiviteit. De rotator cuff heeft 

in deze fase zijn laagste activiteit. De activiteit neemt echter excessief toe in de 

stride-fase omdat hier de handen beginnen open te gaan. De supraspinatus vervult 

er de dubbele rol van abductor en zorgt ook voor compressie en stabilisatie. Intussen 

eleveert, retraheert en roteert de scapula opwaarts, terwijl in de schouder abductie, 

exorotatie en horizontale abductie gebeurt door middel van concentrische 

spierwerking (Escamilla et al., 2009).  
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In de cocking-fase volgt de arm als het ware de snel, naar voor roterende romp. 

Hierbij stabiliseert de rotator cuff het glenohumerale gewricht en de scapulaire 

spieren de scapula. Dankzij activiteit van de rotator cuff wordt aan de glenohumerale 

distractie en anterieure translatie van het caput humeri weerstaan. Dit vraagt een 

enorme spieractiviteit. Dit laatste geldt ook voor de acceleration-fase. In deze fase 

vertonen de glenohumerale endorotatoren de grootste concentrische spieractiviteit. 

Er worden angulaire snelheden tot 6500°/s gemeten. Intussen zorgen de posterieure 

rotator cuff spieren voor een goede positionering van het caput humeri in de cavitas.  

In de volgende fase wordt de voorwaartse beweging van de arm afgeremd. Dit 

gebeurt door de excentrische werking van de infraspinatus, de teres minor en maior, 

de posterieure deltoideus en de latissimus dorsi. Het aandeel van de MVIC (Maximum 

Voluntary Isometric Contraction) van deze spieren is in geen enkele fase groter 

(Escamilla et al., 2009). 

 

 

2.1.2 Functie van de scapula 

 

Kibler (1998) schreef de scapula vijf belangrijke functies in de bovenhandse 

werpbeweging toe. Ten eerste moet de scapula dienen als een stabiel onderdeel van 

het glenohumeraal gewricht en moet deze ondertussen gecoördineerd samenwerken 

met de bewegingen van de humerus. In de cocking-fase en de acceleration-fase 

moet de scapula opwaarts roteren om de subacromiale ruimte vrij te maken. Dit is 

de tweede belangrijke functie. Om deze bewegingen mogelijk te maken, moeten 

spieren de scapula sturen. De derde functie is dan ook het dienen als basis voor 

spieraanhechting. De voorlaatste functie houdt in dat de scapula als schakel dient in 

het overbrengen van proximale kinetische krachten en energie naar het distale 

segment (arm-hand). Als laatste speelt de scapula een belangrijke rol in de pro- en 

retractie over de thoraxwand. Het is belangrijk dat de scapula een goede horizontale 

glijbeweging over de thoraxwand maakt. De ideale scapulapositie voor de 

versnellingsfase wordt „full tank of energy‟ genoemd. Hierbij is de scapula in retractie 

en kan efficiënte concentrisch-excentrische activiteit van de anterieure en 

posterieure spieren plaatsgrijpen. Al deze functies samen zorgen voor adequate 

schouderwerking (Kibler, 1998). 

De belangrijkste spieren die de correcte positie en stabilisatie van de scapula 

waarborgen tijdens de werpbeweging, zijn de serratus anterior en de trapezius.  

In de cocking-fase vindt door contractie van de serratus anterior opwaartse rotatie 

en protractie plaats.  
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Supplementaire stabilisatie zou worden voorzien door de verschillende delen van de 

trapezius. Tijdens de follow-through zorgt de trapezius er bovendien voor dat de 

scapulaire protractie wordt afgeremd (Glousman, 1993). 

Onderzoek naar het rekruteringspatroon bij de tennisopslag door Kibler et al. (2007) 

toonde een patroon aan van activatie van proximaal naar distaal. In de vroege 

cocking-fase  zorgen de serratus anterior en trapezius voor initiële scapulabeweging 

en –stabilisatie. In het scapulothoracaal gewricht gebeurt een externe rotatie en 

posterieure tilt die er samen met acromiale elevatie toe leiden dat er ruimte wordt 

gecreëerd voor het caput humeri. In de mid- en late cocking-fase zorgt de deltoideus 

voor correcte positionering van de arm. Later in diezelfde fase is het uiteindelijk de 

rotator cuff die instaat voor de stabilisatie van het caput humeri (Kibler et al., 2007). 

 

 

2.2 Sportspecifieke adaptaties – De subacromiale ruimte 

 

2.2.1 Glenohumerale adaptaties 

 

Mobiliteit   Verschillende studies bij baseballspelers trekken dezelfde conclusies 

omtrent de mobiliteit van de werparm. Vanuit 90° abductie is de passieve mobiliteit 

naar exorotatie significant groter in de werparm dan in de niet-werparm, 

respectievelijk bv. 104° en 95° (Donatelli et al., 2000), 128° en 119° (Crockett et 

al., 2002), 116° en 106° (Reagan et al., 2002). Het tegengestelde wordt gezien voor 

endorotatie in de werparm versus de niet-werparm, respectievelijk 40° en 50° 

(Donatelli et al., 2000), 62° en 71° (Crockett et al., 2002), 43° en 51° (Reagan et 

al., 2002). Uit de literatuur blijkt dus een gemiddeld verschil van ongeveer 10° 

tussen de werparm en de niet-werparm voor zowel exo- als endorotatie.  

Het verschil in mobiliteit wordt niet enkel gezien tussen de dominante en de niet-

dominante arm, maar ook tussen baseballwerpers en veldspelers. Voor de dominante 

arm van de werpers werd naar exorotatie een gemiddelde bewegingsuitslag van 

118° (en 102,8° in de niet-dominante arm) gezien, terwijl deze voor veldspelers 

slechts 109° (en 97,1°) bedroeg. Men heeft dit enkel kunnen vaststellen wanneer de 

uitgangspositie van de schouder 90° abductie was (Bigliani et al., 1997). 

De reden voor deze afname aan endorotatie en toename aan exorotatie is volgens 

Burkhart et al. (2003) een verkorting van het posteroinferieur kapsel ten gevolge 

van herhaaldelijke blootstelling aan enorme distractiekrachten tijdens de follow-

through-fase (Burkhart et al., 2003).  

 



15 
 

Echter ook osseuze glenohumerale kenmerken kunnen aan de basis liggen van de 

typische mobiliteitsadaptaties. Verschillende onderzoeken tonen een retroversie van 

het caput humeri aan die significant groter is bij werpers dan bij niet-werpers en ook 

in de dominante (36,6°) versus de niet-dominante arm (26°). De mogelijke 

bewegingsuitslag naar exorotatie wordt door deze retroversiestand vergroot 

(Crockett et al., 2002; Reagan et al., 2002). 

 

Zolang het verlies aan endorotatie en de toename aan exorotatie zich verhouden als 

1, bevindt de sporter zich in een gezonde situatie. Een verhouding groter dan 1, 

houdt in dat het verlies aan endorotatie te groot wordt in vergelijking met de winst 

aan exorotatie. Hierbij komen we in een letselgevoelige situatie, waarvoor ook wel de 

term “Glenohumeral Internal Rotation Deficit” of GIRD gebruikt wordt (Burkhart et 

al., 2003). 

 

Kracht               Hoewel de exorotatoren van de schouder een sterk excentrische 

werking hebben tijdens de werpbeweging, zijn ze volgens Donatelli et al. (2000) niet 

significant krachtiger in de werparm. De endorotatoren daarentegen, zijn dat wel 

(Donatelli et al., 2000). 

Recent wordt veeleer aandacht besteed aan de verhouding van de functionele kracht 

van de exorotatoren, namelijk excentrische activiteit en glenohumerale stabilisatie, 

ten opzichte van de concentrische kracht van de endorotatoren. Dit wordt de 

„eccentric-to-concentric strength ratio‟ genoemd (Scoville et al., 1997).  

Hoewel je van de werparm zou verwachten dat deze verhouding groot is, ziet men 

dat de verhouding gunstiger is in zowel de niet-werparm als bij niet-werpers (Yildiz 

et al., 2006). Noffal (2003) bijvoorbeeld, zag in de werparm een ratio van 1,17 bij 

werpers, terwijl bij niet-werpers 1,37 waargenomen werd. In de niet-werparm was 

dit respectievelijk 1,48 en 1,60 (Noffal, 2003).  

Vermoedelijk evolueert de excentrisch kracht van de exorotatoren niet evenredig 

met de concentrische kracht van de endorotatoren. Yildiz et al. (2006) maten 

namelijk een significant verschil tussen de concentrische kracht van de 

endorotatoren van de dominante zijde en die van de niet-dominante zijde (Yildiz et 

al., 2006), terwijl tussen de excentrische kracht van de exorotatoren geen 

significante verschillen worden gemeten. Het is nochtans belangrijk dat deze spieren 

voldoende krachtig zijn. Ze moeten namelijk als het ware de concentrische kracht 

van de endorotatoren kunnen overwinnen in de deceleration-fase. Vandaar dat het in 

revalidatieprogramma‟s belangrijk is om excentrische activiteit van de exorotatoren 

te vragen en te trainen (Noffal, 2003). 
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2.2.2 Scapulothoracale adaptaties 

 

De scapula speelt een belangrijke rol bij bovenhandse bewegingen. Bijgevolg is het 

te verwachten dat er bij bovenhandse sporters ook sportspecifieke adaptaties ter 

hoogte van de scapula waargenomen kunnen worden (Kibler, 1998). 

Asymmetrie, die niet zelden gezien wordt bij bovenhandse sporters, wordt 

geassocieerd met letsels. Bij sporters is asymmetrie echter vaak te wijten aan de 

repetitieve belasting van de dominante schouder en dus bijgevolg niet automatisch 

pathologisch (Oyama et al., 2008). 

Oyama et al. (2008) maakten gebruik van een elektromagnetisch toestel om beide 

scapulae van 43 gezonde mannelijke bovenhandse sporters in rust te observeren. Bij 

elke sporter kon meer anterieure tilt (dominant = 15,90° ±4,82°; niet-dominant = 

14,02° ± 5,30°) en interne rotatie (dominant = 30,34° ±7,57°; niet-dominant = 

26,47° ± 7,35°) waargenomen worden in de dominante arm. Bij de 13 deelnemende 

tennisspelers werd bovendien significant meer protractie gezien in hun dominante 

arm. Het gemiddeld verschil dat hierbij gemeten werd, was 5,93°.  

Thomas et al. (2010) maten de scapulaire bewegingen vlak voor en na een 

baseballseizoen. Na twaalf weken hadden de spelers significant meer opwaartse 

rotatie op 0°, maar minder op 90° en 120° scapulaire elevatie. Dit bewijst dat 

adaptaties op zeer korte termijn kunnen worden verworven (Thomas et al., 2010). 

Dat per sport verschillende vaststellingen gedaan worden in verband met de 

scapulaire positie, hangt af van wat specifiek van de schouder gevraagd wordt in de 

sport, vermoeden de auteurs. Een voorbeeld hiervan is het vasthouden van een 

racket, waardoor een grotere hefboom ontstaat (Oyama et al., 2008). Uit deze studie 

blijkt dat de positie van de scapula in rust bij bovenhandse sporters in feite een 

vernauwing van de subacromiale ruimte in de hand werkt.  

Het tegengestelde werd echter vastgesteld tijdens actieve elevatie. Myers et al. 

(2005) lieten 21 werpers en evenveel niet-werpers een elevatie in het scapulaire vlak 

uitvoeren, waarbij de scapulaire positie gemeten werd met een elektromagnetisch 

toestel. Hierbij werd gezien dat de werpers meer opwaartse rotatie, meer interne 

rotatie en meer retractie vertoonden tijdens deze beweging (Myers et al., 2005).  

Van twee van deze drie bewegingen (opwaartse rotatie en retractie) werd bewezen 

dat ze voor een toename van de subacromiale ruimte zorgen (Flatow et al., 1994; 

Solem-Bertoft et al., 1993). Vaak wordt als reden hiervoor aangegeven dat dit een 

beschermingsmechanisme is (Kibler, 1998) of dat dit de werpbeweging efficiënter 

maakt (Myers et al., 2005). 

 

 



17 
 

3 Vermoeidheid – De subacromiale ruimte 

 

Van werpletsels wordt niet zelden gezegd dat ze in de hand gewerkt worden door 

vermoeidheid. Door vermoeidheid zouden veranderingen optreden in het gedrag van 

het scapulothoracaal en het glenohumeraal gewricht, gelijkaardig aan de kinematica 

van schouderpatiënten. De hypothese hierover is veelal dat de subacromiale ruimte 

zou vernauwen, enerzijds door malpositie van de scapula, anderzijds door opwaartse 

migratie van het caput humeri (Chopp et al., 2010). 

Onderzoek naar de invloed van (musculaire/schouder-) vermoeidheid kan op 

verschillende manieren. In de meeste studies wordt vermoeidheid klinisch 

geïnduceerd en dit om praktische redenen. Veldonderzoek gebeurt minder omdat 

standaardisatie zeer moeilijk is en ook omdat de nodige apparatuur niet altijd voor 

handen is. Onderzoek naar vermoeidheid is in elk geval niet eenvoudig, omwille van 

het feit dat vermoeidheid erg geïndividualiseerd is, zowel subjectief als objectief 

(Escamilla et al., 2007). 

 

In de ideale situatie zou de invloed van vermoeidheid bij bovenhandse sporters na 

een training, wedstrijd of wedstrijdseizoen onderzocht moeten worden. Omwille van 

praktische redenen, zoals bijvoorbeeld standaardisatie, is dit zo goed als onmogelijk. 

Een studie van Mullaney et al. (2005) ging het effect na van 19 baseballgames op de 

spierkracht van de dominante arm bij pitchers. Hiervoor werd een handheld 

dynamometer gebruikt. Selectieve vermoeidheid van de flexoren, adductoren en 

voornamelijk endorotatoren van de dominante schouder kon worden aangetoond na 

het baseballen. Er ontstaat bijgevolg een onevenwicht in de glenohumerale 

krachtenkoppels, waardoor het caput humeri inadequaat kan gaan transleren in de 

cavitas (Mullaney et al., 2005). 

Escamilla et al. (2007) simuleerden een baseballgame waarbij kinematische en 

kinetische parameters nagegaan werden wanneer de spelers subjectieve 

vermoeidheid aangaven en dit niet louter gelokaliseerd ter hoogte van de schouder. 

Kinematische parameters waren onder andere: duur van de stride-fase, 

elleboogflexie, schouderexorotatie, -abductie en horizontale abductie en knieflexie. 

Verschillende kinetische parameters werden nagegaan tijdens de verschillende 

werpfases. Onder andere: maximale angulaire pelvis- en rompsnelheid, voorwaartse 

en laterale tilt van de romp, snelheid van de bal... De enige significante verschillen 

die hierbij ontdekt konden worden, waren een daling van de snelheid van de bal en 

een meer verticale romppositie. Escamilla et al. (2007) wijzen erop dat het dus 

voorbarig is om te stellen dat letsels ontstaan door vermoeidheid tijdens het spel.  
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Er zijn andere variabelen waarmee rekening dient gehouden te worden, zoals: de 

werpmechanismen, het aantal worpen tijdens een wedstrijd en tijdens het seizoen, 

de rust- en herstelperiodes, de conditie, de leeftijd. Bovendien blijft het hier 

uiteraard om een simulatie gaan, waarbij het nabootsen van de vermoeidheid zoals 

bij een wedstrijd moeilijk is. Motivatie speelt hierin een belangrijke rol. Het voordeel 

van een simulatie is dan weer dat markers rechtstreeks geplaatst kunnen worden en 

niet achteraf op videobeelden (Escamilla et al., 2007). 

 

 

3.1 Vermoeidheid klinisch induceren 

 

In de meeste gevallen wordt de invloed van vermoeidheid in een klinische setting 

onderzocht. De studies die vermoeidheid klinisch induceren kunnen grofweg 

opgedeeld worden in twee groepen: studies waarbij algemene schoudervermoeidheid 

beoogd wordt en studies met als doel specifieke spieren, met name de rotator cuff, 

te vermoeien. 

 

Globale schoudervermoeidheid  In de eerste groep wordt getracht de volledige 

schoudergordel te vermoeien en niet enkel de rotator cuff. Een voorbeeld hiervan is 

het vermoeidheidsprotocol van Ebaugh et al. (2006). Dit bestond uit drie 

verschillende taken. Voor de eerste taak moesten de proefpersonen gedurende 2 

minuten een object manipuleren met de arm op 45° elevatie. De tweede en derde 

taak bestonden uit 20 herhalingen van het heffen van de arm tegen de weerstand 

van een trekapparaat met een gewicht dat  20% van de MVIC bedroeg. Dit waren 

een elevatie in het scapulaire vlak en een diagonale elevatie. De drie taken werden 

herhaald tot deze niet meer (correct) uitgevoerd konden worden en/of 

compensatiestrategieën gebruikt werden (Ebaugh et al., 2006). 

Chopp et al. (2010) trachtten een typische industriële assemblagetaak na te bootsen 

om de volledige rotator cuff te vermoeien. Deze werd gedurende één minuut 

uitgevoerd, onmiddellijk gevolgd door een statische elevatie op 90° gedurende 5 

seconden. Erna werd naar de Rate of Perceived Extertion (RPE) gevraagd. Indien 

deze gelijk aan of meer dan 10 was, werd het vermoeidheidsprotocol gestopt, zoniet 

werd het herhaald (Chopp et al., 2010). 

 

Lokale vermoeidheid  In de tweede groep wordt getracht selectieve 

vermoeidheid van de rotator cuff te induceren, door ofwel abductie, ofwel exorotatie.  
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Teyhen et al. (2008) en Royer et al. (2009) lieten hun proefpersonen vanuit buiklig, 

de arm in 90° abductie en exorotatie, een horizontale abductie uitvoeren met een 

gewicht dat 5% van het lichaamsgewicht bedroeg tot de arm drie opeenvolgende 

keren niet meer tot 45° geabduceerd kon worden en de horizontale abductiekracht 

met 40% afgenomen was (Royer et al., 2009; Teyhen et al., 2008). 

Ook isokinetische toestellen kunnen aangewend worden om vermoeidheid te 

induceren. De proefpersoon dient hierbij herhaaldelijk een bepaalde beweging uit te 

voeren aan een vaste snelheid ingesteld op het toestel. De weerstand is variabel en 

afhankelijk van de kracht die de proefpersoon zelf zet. Afhankelijk van hun 

mogelijkheden haalden de proefpersonen van Cools et al. (2002) 34 tot 50 

herhalingen naar abductie aan een hoeksnelheid van 120°/s. Wanneer geen 90° 

abductie meer gehaald werd, werd het vermoeidheidsprotocol gestopt (Cools et al., 

2002). De isokinetische dynamometer maakt het ook mogelijk om vermoeidheid 

objectief te definiëren als het moment waarop de kracht significant gaat dalen.   

Ook exorotatie vanuit 45° endorotatie tegen de weerstand van een theraband wordt 

beschreven. In dit protocol werd vermoeidheid gedefinieerd als het moment waarop 

de kracht met 25% gedaald was, gemeten met een dynamometer (Chopp et al., 

2010; Tsai et al., 2003). 

 

Om de invloed van vermoeidheid op de werpbeweging goed te kunnen begrijpen, is 

het belangrijk dat we weten welke invloed vermoeidheid heeft op het glenohumerale 

en scapulothoracale gewricht. Hieruit kunnen we ook afleiden hoe vermoeidheid een 

invloed heeft op letsels.  Chopp et al. (2010) bijvoorbeeld deden dit recent in twee 

onderzoeken. Ze gingen de invloed van zowel algemene als specifieke vermoeidheid 

na op de scapulaire oriëntatie en de positie van het caput humeri en hoe dit zich 

verhoudt tot subacromiaal impingement (Chopp et al., 2010).  

 

 

3.2 Invloed van vermoeidheid op de scapulaire oriëntatie 

 

Tsai et al. (2003) liet 30 personen een exorotatie tegen weerstand uitvoeren vanuit 

45° interne rotatie tot de neutrale stand. Het doel was selectief de infraspinatus en 

teres minor te vermoeien. Daarop moesten de proefpersonen drie glenohumerale 

elevaties in het scapulaire vlak uitvoeren, om zodoende de scapulaire positie 

dynamisch vast te leggen. De scapula vertoonde significant minder posterieure tilt 

(tot 90° elevatie), minder externe rotatie (tot 120° elevatie) en minder opwaartse 

rotatie (tot 60° elevatie) (Tsai et al., 2003).  
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Dit is in tegenstelling tot de vaststellingen van Chopp et al. (2011). Zij induceerden 

globale vermoeidheid door de proefpersonen een industriële assemblagetaak te laten 

uitvoeren. Na dit vermoeidheidsprotocol werd meer opwaartse rotatie en posterieure 

tilt van de scapula waargenomen, voornamelijk op 90° elevatie (Chopp et al.,2011). 

Dit is analoog aan de resultaten van Ebaugh et al. (2006), waarbij vermoeidheid 

geïnduceerd werd door objectmanipulatie, elevatie in het scapulaire vlak en 

diagonale elevatie. In de post-vermoeidheidsfase werd toen ook vastgesteld dat de 

scapula meer opwaartse rotatie (op 60°, 90°, 120° en maximale elevatie) vertoonde 

bij scapulaire elevatie en bovendien ook meer externe rotatie (op 90°, 120° en 

maximale elevatie). De auteurs zagen dit als hulp vanuit de scapula om de arm te 

kunnen heffen bij vermoeidheid van de prime movers (Ebaugh et al., 2006). 

McQuade et al. (1998) keken naar een eventuele verandering van het scapulo-

humeraal ritme na een vermoeidheidsprotocol. Hieruit bleek dat tussen 60° en 150° 

een ander patroon geobserveerd kon worden, namelijk een daling van het 

scapulohumeraal ritme, wat neerkomt op een toename van de opwaartse rotatie. Zij 

stelden hierover twee hypothesen: ten eerste het tegengaan van subacromiaal 

impingement, zoals ook hierboven geopteerd en ten tweede dat er een meer 

optimale kracht-lengte verhouding ontstaat voor de supraspinatus en deltoideus. 

Bijgevolg wordt vermoeidheid van de spieren gecompenseerd door een adequate 

positionering van de scapula (McQuade et al., 1998). 

Het is belangrijk dat tussen 60° en 150° het scapulohumeraal ritme adequaat 

gebeurt. Het is namelijk in deze range dat subacromiaal impingement kan optreden 

(Flatow et al., 1994). 

 

Chopp et al. (2011) vergeleken de invloed van algemene vermoeidheid met de 

invloed van rotator cuff-vermoeidheid op de scapulaire oriëntatie. De scapulaire 

positie werd telkens voor en na het protocol geobjectiveerd op 0°, 45° en 90° 

glenohumerale elevatie. In het specifieke vermoeidheidsprotocol werden de 

exorotatoren van de rotator cuff vermoeid door exorotatie tegen de weerstand van 

een theraband. Erna bleek de scapulaire oriëntatie niet significant gewijzigd.  

Wat de onderzoekers hieruit concludeerden, is dat de scapulaire oriëntatie bij rotator 

cuff-vermoeidheid niet tot vernauwing van de subacromiaal ruimte leidt. Ze 

vermoedden dat een ander dominant mechanisme hiertoe moet bijdragen (Chopp et 

al., 2011). 
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3.3 Invloed van vermoeidheid op de migratie van het caput humeri 

 

Naast de scapulaire oriëntatie is ook de positie van het caput humeri ten opzichte 

van het glenoid bepalend voor het articulair bewegingsgedrag en de beïnvloeding van 

de subacromiale structuren. Uit de studie van Chopp et al. (2011), waarbij zij 

onderzoek deden naar de invloed van scapulaire oriëntatie bij vermoeidheid, bleek 

dat algemene schoudervermoeidheid niet tot vernauwing van de subacromiaal ruimte 

leidt. Om die reden werd door hen ook onderzoek gedaan naar een ander 

mechanisme dat aan de basis zou kunnen liggen van subacromiale vernauwing, 

namelijk de positie van het caput humeri voor en na vermoeidheid (Chopp et al., 

2010). 

 

In deze studie werd nagegaan hoe vermoeidheid de migratie van het caput humeri 

beïnvloedt. De beweging die de proefpersonen dienden uit te voeren, namelijk de 

simulatie van een assemblagetaak, was bedoeld om de volledige rotator cuff te 

vermoeien. Na het vermoeidheidsprotocol was de rotator cuff duidelijk minder in 

staat om het caput humeri te centraliseren. Voor vermoeidheid bevond het caput 

humeri zich gemiddeld 0,858 mm boven het centrum van de cavitas glenoidalis, na 

vermoeidheid werd dit al 1,485 mm. Naarmate de arm meer geëleveerd was, werd 

dit ook nog eens versterkt (Chopp et al.,2010).  

Dit is een bevestiging van de resultaten van Teyhen et al. uit 2008. Zij lieten 20 niet-

atleten, zonder schouderdisfunctie, een abductie uitvoeren vanuit 90° abductie en 

exorotatie met een gewicht dat 5% van hun lichaamsgewicht bedroeg. Zij beoogden 

hiermee het selectief vermoeien van de supraspinatus, infraspinatus en teres minor. 

Onmiddellijk na de inductie van vermoeidheid werd de positie van het caput humeri 

nagegaan in 4 verschillende posities (0°, 45°, 90° en 135° abductie). Het caput 

humeri was na vermoeidheid gemiddeld 0,79 mm hoger gepositioneerd dan bij de 

pre-vermoeidheidsmetingen: gemiddeld van -0,71 mm naar +0,08 mm, in relatie tot 

het centrum van het glenoidale oppervlak. 

Selectieve vermoeidheid van de infraspinatus, supraspinatus en teres minor leidt er 

volgens Teyhen et al. (2008) toe dat de grote translatoire kracht van de deltoideus 

naar superieur niet meer gecontroleerd kan worden (Teyhen et al., 2008). 

Royer et al. (2009) deden net dezelfde studie als Teyhen et al. (2008) maar nu bij 

20 niet-atleten met een gekend impingement syndroom. Aan de hand van video 

fluoroscopy werd de glenohumerale migratie gemeten tijdens elevatie voor en na 

vermoeidheid van de rotator cuff.  Analoge resultaten werden bekomen met 

betrekking tot de superieure translatie, maar er was één duidelijk verschil tussen de 

personen met en zonder impingement.  
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De basispositie van het caput humeri was gemiddeld 0,4 mm hoger bij personen met 

impingement (Royer et al., 2009). 

 

De conclusie die we uit deze verschillende onderzoeken kunnen trekken is dus dat 

vermoeidheid blijkt gepaard te gaan met een superieure translatie van het caput 

humeri. Bovendien blijkt deze superieure positie een typisch kenmerk te zijn van 

personen met impingementklachten. 

Het kinematisch gedrag van het scapulothoracaal gewricht daarentegen is minder 

eenduidig na vermoeidheid. Hoe dit alles samen in relatie tot de subacromiale ruimte 

staat, is tot op heden onduidelijk, want in niet één onderzoek werd rechtstreeks de 

subacromiale ruimte gemeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

4 Subacromiaal impingement 

 

Bij vernauwing van de subacromiale ruimte, bijvoorbeeld door vermoeidheid, lopen 

de structuren die onder het acromion liggen het risico op beschadiging. Deze 

structuren zijn de subacromiale bursa, het caput longum van de biceps brachii, het 

gewrichtskapsel en de supraspinatuspees (Neer, 1972). 

Behalve vermoeidheid, kunnen verschillende andere mechanismen aan de basis 

liggen van een vermindering van de acromiohumerale afstand, waardoor de 

integriteit van de subacromiale structuren in het gedrang komt. 

Volgens Seitz et al. (2011) kunnen de mechanismen die zorgen voor beschadiging 

van deze structuren in twee grote groepen opgedeeld worden: enerzijds de 

extrinsieke mechanismen en anderzijds de intrinsieke mechanismen. Vermoedelijk is 

het een combinatie van beide die voor rotator cuff-tendinopathie zorgt. 

Tot de intrinsieke mechanismen behoren onder andere de veranderingen in 

morfologie en vasculariteit van de rotator cuff (Seitz et al., 2011), maar in het kader 

van deze studie zijn enkel de extrinsieke mechanismen relevant. 

De extrinsieke mechanismen worden gedefinieerd als deze die compressie op de 

subacromiale structuren veroorzaken. Neer introduceerde hierover reeds het begrip 

“impingement” in 1972. Hij omschreef het syndroom als “het contact van het 

oppervlakkige aspect van de rotator cuff met het acromion, de processus coracoideus 

of het coracoacromiaal ligament” (Neer, 1972). 

De subacromiale vernauwing kan te wijten zijn aan anatomische factoren, 

biomechanische factoren of een combinatie van beide (Seitz et al., 2011). 

 

 

4.1 Anatomische factoren 

 

De morfologie van het acromion werd frequent in verband gebracht met 

impingement en rotator cuff-pathologie. Afhankelijk van de typologie zou de 

subacromiale ruimte meer of minder vernauwd zijn en dit zou de onderliggende 

structuren in het gedrang kunnen brengen (Prescher, 2000). 

Het acromion wordt klassiek volgens de drie types van Bigliani ingedeeld, waarbij in 

het sagittaal vlak, type één een vlak, type twee een gebogen en type drie een 

gehoekt acromion is. De classificatie van Bigliani is subjectief. De verhouding van de 

verschillende types is bijgevolg onderzoekerafhankelijk (Bigliani et al. 1986). 
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Een objectieve classificatie is die van Toivonen (1995). Hierbij wordt de acromiale 

hoek gemeten, waarbij type één een hoek van 0 tot 12° is, type twee van 13 tot 27° 

en de acromiale hoek van type drie groter is dan 27° (Toivonen et al., 1995). 

Dat het classificeren van een acromion moeilijk is, bewijst onder andere de studie 

van Zuckerman et al. (1997). Hierbij deelden drie orthopedische chirurgen elk 

afzonderlijk dezelfde 110 acromions op volgens de types van Bigliani. Slechts in 22% 

van de gevallen was er unanimiteit over het type. Twee van de drie chirurgen 

beslisten hetzelfde in 72% van de gevallen. Hieruit blijkt dat het ongepast is om 

enkel de morfologie van het acromion in verband te brengen met impingement.  

De onderzoekers stelden daarom dat het evalueren van onder andere rotator cuff-

scheuren beter gedaan kan worden aan de hand van de klinische geschiedenis en het 

klinisch onderzoek (Zuckerman et al., 1997). 

Bovendien is het verband tussen het acromion en impingement niet eenduidig. Een 

onderzoek van MacGillivray et al. (1998) toont dit aan. In hun studie bracht 

driedimensionale beeldvorming bij 74% van de 132 symptomatische schouders 

impingement aan het licht. In 40% van de gevallen ging dit gepaard met een type 1 

acromion en in 52% met een type 2 acromion. Slechts 8% van de gevallen had een 

type 3 acromion. De gemiddelde anterieure hoek van het acromion in de 

symptomatische schouders bedroeg  19,4° (type 2), terwijl niet-symptomatische 

schouders steeds als type 1 konden worden ingedeeld (MacGillivray et al., 1998).  

 

Seitz et al. (2011) vermelden ook andere anatomische factoren die in relatie kunnen 

staan met een vernauwing van de subacromiale ruimte, namelijk: inferieure osseuze 

veranderingen acromio-claviculair of ter hoogte van het coraco-acromiaal ligament 

(Seitz et al. 2011).  

 

 

4.2 Biomechanische factoren 

 

Bij de biomechanische factoren zijn het in hoofdzaak de humerale en scapulaire 

kinematica die een belangrijke rol spelen in de vernauwing van de subacromiale 

ruimte, namelijk enerzijds door superieure migratie van het caput humeri en 

anderzijds door inferieure positie van het acromion. Deze worden op zich dan weer 

beïnvloed door de houding, spierwerking en flexibiliteit van de omliggende weefsels 

(Seitz et al. 2011). 
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4.2.1 Glenohumerale kinematica – Spierwerking en 

weefselflexibiliteit 

 

Bij gezonde schouders centraliseert de rotator cuff door middel van stabiliserende 

krachtenkoppels het caput humeri in de cavitas. Tijdens opwaartse bewegingen 

zorgen de spieren van de rotator cuff voor een inferieure kracht waardoor de 

subacromiale structuren niet gekneld raken (Lugo et al., 2008). 

Om diverse redenen kan het caput humeri naar superieur migreren, waardoor de 

subacromiale ruimte vernauwt. 

 

Rotator cuff Bij disfunctioneren van de rotator cuff kan de normale 

glenohumerale kinematica niet plaatsvinden. Door verschillende auteurs werd 

vastgesteld dat de mate van rotator cuff-deficiëntie, gaande van tendinopathie tot 

een volledige ruptuur, goed correleert met de grootte van de subacromiale ruimte. 

Hoe groter de cuff-scheuren namelijk blijken te zijn, hoe meer het caput humeri 

opwaarts transleert (Azzoni et al., 2004).  

Ook nog bij personen met subacromiaal impingement werd recent vastgesteld dat 

tussen 0° en 30° elevatie de EMG-activiteit van de stabiliserende krachtenkoppels 

(subscapularis - infraspinatus en supraspinatus - infraspinatus) duidelijk lager was 

dan bij gezonde proefpersonen, waardoor abnormale translaties kunnen 

plaatsvinden. De opwaartse translatie wordt bovendien extra in de hand gewerkt 

tussen 0° en 30° elevatie door de hogere deltoideusactiviteit bij personen met 

impingement. Het samenspel van deze twee factoren verhoogt het risico op 

subacromiaal impingement (Myers et al., 2009). 

Afwijkende musculaire activiteit van de rotator cuff wordt ook gezien bij personen 

met instabiliteit van de schouder. Uit EMG-onderzoek blijkt dat de supraspinatus te 

vroeg gedeactiveerd wordt aan het einde van zowel flexie, abductie als exorotatie. 

Voor de infraspinatus was dit enkel bij exorotatie (Barden et al., 2005).  

Optimale werking van de rotator cuff is echter een vereiste tijdens de werpbeweging. 

Het zijn namelijk net die spieren die instaan voor de anterieure stabiliteit in de 

cocking-fase. Wanneer in deze houding (abductie - exorotatie) supra- en 

infraspinatus vroegtijdig gedeactiveerd worden zal er in feite een tekort aan 

anterieure stabiliteit ontstaan in het glenohumeraal gewricht (Barden et al., 2005; 

Escamilla et al., 1998). Van anterieure instabiliteit is bekend dat dit verband houdt 

met onder andere rotator cuff tendinopathie, subacromiaal en posterosuperieur 

impingement (Meister, 2000). Behalve instabiliteit wordt ook GIRD in verband 

gebracht met impingement (Burkhart et al., 2003). 
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GIRD  GIRD is een verworven weefseladaptatie die frequent wordt 

waargenomen bij de bovenhandse sporter (Burkhart et al., 2003).  

Verkorting van het posteroinferieur kapsel als antwoord op de grote distractie-

krachten tijdens de „follow-through‟ fase (Burkhart et al., 2003) en de vergrote 

retroversiestand van het caput humeri (Crockett et al., 2002; Reagan et al., 2002) 

worden als oorzaken aangeduid, beide als gevolg van het repetitief werpen.  

Burkhart et al. (2003) geloven dat GIRD een pathologische cascade initieert. Een te 

strak postero-inferieur glenohumeraal ligament zorgt ervoor dat de as van rotatie 

naar postero-superieur verschuift. Hierdoor kan méér exorotatie plaatsvinden, maar 

duidelijk minder endorotatie. Deze situatie zorgt voor een verhoogd risico op type 2 

SLAP laesies door verhoogde schuifkrachten ter hoogte van de bicepsinsertie en het 

postero-superieur labrum. Daarnaast ontstaat ook een zekere laxiteit ter hoogte van 

de anterieure kapselstructuren en toegenomen stress op de postero-superieure 

rotator cuff. 

GIRD blijft acceptabel zolang het endorotatieverschil tussen beide schouders minder 

dan 20° bedraagt of minder dan 10% van de totale rotatie in de niet-dominante 

schouder is (Burkhart et al., 2003). 

 

 

4.2.2 Scapulothoracale kinematica – Spierwerking en de houding 

 

Elevatie van de arm gaat gepaard met opwaartse rotatie, posterieure tilt, externe 

rotatie, retractie en superieure translatie van de scapula (McClure et al., 2001). 

De „prime movers‟ van de opwaartse rotatie bestaan uit het krachtenkoppel serratus 

anterior en upper trapezius (Bagg & Forrest, 1986; Inman et al., 1944). De middle 

en lower trapezius zouden tijdens deze beweging een veeleer stabiliserend effect op 

de scapula hebben (Kibler, 1998).  

Personen met subacromiaal impingement vertonen over het algemeen minder 

posterieure tilt, minder opwaartse rotatie en meer interne rotatie. Hierdoor beweegt 

het anterieure deel van het acromion niet voldoende weg van het caput humeri 

tijdens elevatie en geraken de subacromiale structuren gecomprimeerd. Deze 

bevindingen werden gemeten met het FASTRAK elektromagnetisch systeem, 

waarmee de 3D-positie van de scapula kan worden bepaald (Ludewig & Cook, 2000). 

Behalve de positie van de scapula, kan ook de spieractiviteit van personen met 

impingement gemeten en vergeleken worden met die van gezonde proefpersonen. 
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Scapulaire spieren Verder blijkt ook nog uit de studie van Ludewig & Cook 

(2000) dat de spieractiviteit, gemeten met oppervlakte-EMG, van de serratus 

anterior betrekkelijk lager is bij personen met impingement dan bij de gezonde 

proefpersonen (Ludewig & Cook, 2000). 

Niet enkel de spieractiviteit is lager bij personen met impingement, ook de 

spierkracht. In de studie van Cools et al. (2004) werd de protractiekracht van beide 

schouders van bovenhandse atleten met subacromiaal impingement onderzocht. Zij 

maten, aan de aangedane zijde, een significant lagere isokinetische kracht van de 

spieren die instaan voor protractie, waarvan de serratus anterior de belangrijkste is 

(Cools et al., 2004). Correcte werking en optimale kracht van deze spier is voor 

bovenhandse sporters echter zeer belangrijk. De serratus anterior zorgt namelijk 

voor voldoende opwaartse rotatie en protractie in de cocking-fase (Glousman, 1993). 

De upper trapezius blijkt, in tegenstelling tot de serratus anterior, veeleer een 

verhoogde activiteit te vertonen bij impingement (Ludewig & Cook, 2000). 

In 2007 voerden Cools et al. een studie bij atleten uit, specifiek gericht op de 

activiteit van de verschillende delen van de trapezius tijdens isokinetische abductie 

en exorotatie. Zowel tijdens abductie als tijdens exorotatie was de upper 

trapeziusactiviteit (UT) significant groter in de impingementgroep. De lower (LT) en 

middle trapezius activiteit (MT) waren lager tijdens abductie, respectievelijk 

exorotatie. Verder ontdekte men van de trapezius andere intramusculaire 

verhoudingen in de impingementgroep. Bij die groep bleken voor zowel abductie als 

exorotatie de ratios UT/MT en UT/LT hoger te liggen. De MT/LT ratio bleek dan weer 

lager te liggen in de patiëntengroep, maar dit was niet significant (Cools et al., 

2007). Onevenwicht tussen de verschillende delen van de trapezius en de serratus 

anterior beïnvloeden de normale scapulaire kinematica. 

 

Scapulaire dyskinesie Abnormale scapulaire kinematica worden door clinici ook wel 

gedefinieerd als scapulaire dyskinesie. Deze anomalieën kunnen in één of meer van 

de vrijheidsgraden van de scapula voorkomen (Borsa et al., 2008).  

Kibler beschreef vier types van scapulaire dyskinesie. De indeling insinueert niet de 

etiologie en correleert niet met specifieke schouderaandoeningen. De indeling is 

echter wel een soort aangrijpingspunt voor behandeling. De eerste drie types worden 

respectievelijk gekenmerkt door een prominente angulus inferior, margo medialis en 

angulus superior. Bij type vier zien we een symmetrische scapulaire positie, waarbij 

de dominante schouder zich mogelijks ietwat lager bevindt.  

Deze typeverschillen uiten zich ook bij beweging. Type één gaat gepaard met een 

anterieure tilt, type twee met een interne rotatie en bij type drie wordt beweging 

voorafgegaan door een „shoulder shrug‟, zonder winging (Kibler et al., 2002). 
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Diverse oorzaken kunnen aan de basis liggen van scapulaire dyskinesie. Bij type één 

is dit mogelijks een te strak posterieur kapsel of een verkorte pectoralis minor. Ook 

een tekort aan spiercontrole van de lower trapezius of de serratus anterior zijn 

mogelijke oorzaken. Een serratus anterior paralyse, een tekort aan trapeziuscontrole 

(MT en LT) en een gespannen pectoralis maior kunnen dan weer type twee 

dyskinesie veroorzaken. Bij type drie kan een gespannen levator scapula, net zoals 

spieronevenwicht tussen de lower en upper trapezius aan de basis liggen (Kibler et 

al., 2003). 

 

De houding In mindere mate werd ook onderzoek verricht naar de invloed van 

de thoracale kyfose op de subacromiale ruimte en scapulaire kinematica. Zo zou 

meer thoracale flexie leiden tot een vermindering van de acromio-humerale afstand 

(Gumina et al., 2008) en afname van de posterieure tilt (Kebaetse et al., 1999). 
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5 Onderzoeksvraag 

 

Van de schouder wordt enerzijds een extreme mobiliteit gevraagd en anderzijds een 

goede stabilisatie tijdens de werpbeweging. Door de grote snelheden wordt er veel 

verwacht van de spieren die hiervoor instaan.  

De sportspecifieke adaptaties die hiermee gepaard gaan, zijn sterk gelijkend op de 

afwijkende karakteristieken van pathologische schouders (Oyama et al., 2008).  

Maar de precieze relatie met subacromiaal impingement is tot op heden onduidelijk. 

Geweten is, dat de glenohumerale en scapulothoracale kinematica de subacromiale 

ruimte enerzijds van onderuit en anderzijds van bovenuit kunnen beïnvloeden 

(Chopp et al., 2010). Wanneer de schouderspieren vermoeid zijn door training of 

wanneer vermoeidheid klinisch geïnduceerd wordt, is het mogelijk dat ze de normale 

kinematica niet kunnen waarborgen, wat een risico is voor subacromiaal 

impingement en bijgevolg rotator cuff tendinopathie. 

 

Uit verschillende klinische studies werd reeds het kinematisch gedrag van de scapula 

en de humerus gemeten na een vermoeidheidsprotocol. 

Bij selectieve vermoeidheid van de supraspinatus, infraspinatus en teres minor blijkt 

dat het caput humeri zowel bij niet-atleten met impingement (Royer et al., 2009) als 

bij gezonde proefpersonen (Chopp et al., 2010; Teyhen et al., 2003) meer naar 

superieur transleert. Van de scapula werd gezien dat na het vermoeien van 

infraspinatus en teres minor de scapula minder opwaarts roteerde tot 60° elevatie en 

dat er minder externe rotatie (tot 120°) en posterieure tilt (tot 90°) was (Tsai et al., 

2003). Hieruit zou je onrechtstreeks kunnen besluiten dat de subacromiale ruimte 

vernauwt wanneer rotator cuff-spieren vermoeid geraken. 

Daarentegen, wanneer de volledige schoudergordel vermoeid is, dan blijkt dit weer 

tot meer externe en opwaartse rotatie te leiden en dat de subacromiale ruimte dus 

zou vergroten, maar enkel boven de 60° elevatie (Chopp et al., 2011; Ebaugh et al., 

2006).  

Onderzoek waarbij specifiek de grootte van de subacromiale ruimte gemeten wordt 

bij vermoeidheid blijkt tot op heden niet te bestaan. Dit is nochtans relevant omdat 

de grootte van de subacromiale ruimte gecorreleerd is met pathologie (Azzoni et al., 

2004). 

 

In het vervolg van de masterproef zullen bovenhandse sporters deelnemen aan een 

onderzoek waarin de invloed van vermoeidheid op de subacromiale ruimte van de 

dominante arm zal worden nagegaan. 
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De subacromiale ruimte zal gemeten worden aan de hand van echografie en dit op 

0°, 45° en 60° abductie. Dit zal voor en na een opgelegd vermoeidheidsprotocol 

gebeuren, zodat de pre- en postwaarden vergeleken kunnen worden. 

Tijdens het vermoeidheidsprotocol zal de dominante schouder vermoeid worden. De 

beweging die de proefpersonen dienen uit te voeren, zal gelijken op de 

werpbeweging. Bovendien zal gebruik gemaakt worden van de XCO, waardoor de 

concentrisch-excentrische werking van de rotator cuff nagebootst wordt. 

Dit maakt het mogelijk om op een eenvoudige wijze de functionele beweging van 

bovenhandse sporters na te bootsen en deze toch te standaardiseren. 

Behalve de subacromiale ruimte, zal ook de positie van de scapula gemeten worden. 

Dit zal gebeuren aan de hand van een elektromagnetisch, 3-dimensionaal toestel, 

namelijk de FASTRAK. Ook dit zal plaatsvinden voor en na het vermoeidheidsprotocol 

om deze metingen erna te kunnen vergelijken. De metingen met de FASTRAK zullen 

echter niet verwerkt worden in deze studie, maar zullen worden gebruikt in een 

ander project. 

 

Vermoedelijk zal: 

 - de grootte van de subacromiale ruimte significant verschillen tussen de 

 dominante en de niet-dominante zijde 

 - vermoeidheid de grootte van de subacromiale ruimte van de dominante arm 

 significant beïnvloeden 

 - de subacromiale ruimte van de niet-dominante schouder niet significant 

 veranderen 
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DEEL 2 EFFECT VAN FUNCTIONELE SCHOUDERVERMOEIDHEID OP DE    

   SUBACROMIALE RUIMTE BIJ BOVENHANDSE SPORTERS 

 

 

1 Inleiding 

 

De schouders van bovenhandse sporters krijgen omwille van de enorme snelheden 

en krachten tijdens bovenhandse bewegingen veel te verduren. Het is bijgevolg 

belangrijk dat de glenohumerale en scapulothoracale kinematica bij deze atleten 

adequaat verlopen om met deze belasting te kunnen omgaan. Vreemd is dan ook om 

uit de literatuur te moeten vaststellen dat enkele sportspecifieke adaptaties van 

bovenhandse atleten analoog zijn aan impingementbevorderende factoren, zoals 

bijvoorbeeld anterieure tilt en interne rotatie van de scapula (Oyama et al., 2008).  

Bovendien wordt van werpletsels gezegd dat ze in de hand gewerkt worden door 

vermoeidheid. In verschillende onderzoeken werd reeds gekeken naar de invloed van 

vermoeidheid op de oriëntatie van de scapula en de migratie van het caput humeri 

bij abductie omdat deze twee mechanismen in belangrijke mate de grootte van de 

subacromiale ruimte bepalen. Hieruit bleek dat bij selectieve vermoeidheid van de 

supraspinatus, infraspinatus en teres minor het caput humeri bij gezonde personen 

meer naar superieur transleert na vermoeidheid (Chopp et al., 2010; Teyhen et al., 

2003). Van de scapula werd gezien dat na vermoeien van de infraspinatus en teres 

minor de scapula minder opwaarts roteerde tot 60° elevatie en dat er minder externe 

rotatie en posterieure tilt was (Tsai et al., 2003). Onrechtstreeks zou hieruit besloten 

kunnen worden dat de subacromiale ruimte verkleint wanneer rotator cuff-spieren 

vermoeid geraken. De integriteit van de structuren in de subacromiale ruimte 

kunnen hierdoor in het gedrang komen (Neer, 1972). 

Daarentegen blijkt dat wanneer de volledige schoudergordel vermoeid is, dit tot 

meer externe en opwaartse rotatie leidt, waardoor de subacromiale ruimte vergroot, 

maar enkel boven de 60° elevatie (Ebaugh et al., 2006; McQuade et al., 1998).   

Onderzoek waarbij de subacromiale ruimte van gezonde atleten op een directe 

manier gemeten wordt voor en na vermoeidheid blijkt tot op heden niet te bestaan.  

 

Het belangrijkste doel van deze studie was het vergelijken van de acromiohumerale 

afstand voor en na schoudervermoeidheid van de dominante zijde bij gezonde 

bovenhandse sporters. De hypothese hierover was dat de subacromiale ruimte van 

de dominante zijde zou veranderen door vermoeidheid en dat de subacromiale 

ruimte van de niet-dominante, niet-vermoeide arm onveranderd zou blijven. 
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Daarnaast werd ook de grootte van de subacromiale ruimte van de dominante 

schouder vergeleken met deze van de niet-dominante schouder, waarbij vermoed 

werd dat de subacromiale ruimte van de dominante schouder verschillend zou zijn 

van deze van de niet-dominante schouder. Als laatste werd ook het gedrag van de 

subacromiale ruimte doorheen de verschillende abductiegraden onderzocht. Dit 

gebeurde door de percentages vernauwing tussen twee abductiegraden te 

vergelijken. Hierbij werd naar eventuele verschillen tussen de dominante en niet-

dominante zijde gezocht en naar eventuele veranderingen na vermoeidheid. 
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2 Methode 

 

2.1 Proefpersonen 

 

Aan gezonde bovenhandse sporters (n=29) werd gevraagd deel te nemen aan deze 

studie. Zij werden gerekruteerd uit Vlaamse sportclubs en de opleiding 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de universiteit van Gent.  

Deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van de universiteit van Gent 

en alle proefpersonen ondertekenden de informed consent (Bijlage 1). 

 

De inclusiecriteria voor de deelnemers waren: 

a) beoefenen van een bovenhandse sport (≥ 2uur per week) 

b) tussen 18 en 30 jaar oud zijn 

De exclusiecriteria waren: 

a) GIRD (≥20° endorotatieverlies in de dominante arm) 

b) positieve impingementtesten 

c) schouderklachten gedurende het laatste jaar 

 

Van de 29 proefpersonen waren er 14 mannelijke en 15 vrouwelijke bovenhandse 

sporters. Zij sportten gemiddeld 6,5 uren per week en hadden gemiddeld 9 jaar en 2 

maanden ervaring in hun sport. De meerderheid van hen speelde volleybal (n=20). 

De anderen speelden tennis (n=2), waterpolo (n=2), frisbee (n=2), squash (n=1) en 

badminton (n=1) of waren actief als speerwerper (n=1). Slechts één onder hen was 

linkshandig, alle andere waren rechtshandig. 

De gemiddelde leeftijd op de testdatum bedroeg 22 jaar en 3 maanden. De 

gemiddelde proefpersoon woog 71,6 kg en mat 178,3 cm (Tabel 1). 

 

Tabel 1: populatiekenmerken 

 Gemiddeld Standaarddeviatie (SD) 

Lengte (in cm) 178,3 7,8 

Gewicht (in kg) 71,6 9,5 

Leeftijd (in jaren) 22,23 2,82 

Ervaring (in jaren) 9,17 3,60 

Bovenhandse sport 

per week (in uren) 

6,5 3,2 
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2.2 Materiaal en methode 

 

Om de exclusiecriteria te ontdekken werd voorafgaand aan het feitelijk onderzoek de 

glenohumerale mobiliteit van zowel de dominante als de niet-dominante schouder 

gemeten naar horizontale adductie, exo- en endorotatie. Dit gebeurde met de 

Acumar inclinometer (Figuur 1). Elke mobiliteitsmeting werd driemaal uitgevoerd, 

waaruit vervolgens het gemiddelde berekend werd. Bij een gemiddeld endorotatie-

verschil tussen beide schouders van meer dan 20° werd de proefpersoon uitgesloten 

voor de feitelijke testprocedure. 

 

Figuur 1: Acumar inclinometer 

 

 

 

De twee onderzoekers hadden elk hun eigen functie binnen de mobiliteitsmetingen 

en hierin werd niet gewisseld. Horizontale adductie werd gemeten vanuit ruglig, de 

arm in 90° anteflexie, de onderarm ontspannen. Horizontale adductie werd passief 

uitgevoerd en gemeten door de eerste onderzoeker. De tweede onderzoeker 

palpeerde de margo lateralis van de scapula, waarna de bewegingsuitslag gemeten 

werd wanneer deze begon te bewegen (Figuur 2). Het meten van exo- en 

endorotatie gebeurde in ruglig, met schouder in 90° abductie en de elleboog in 90° 

flexie. Terwijl de ene onderzoeker de beweging en meting uitvoerde, werd door de 

andere onderzoeker de processus coracoideus gepalpeerd. Het beginnen mee 

bewegen van de processus coracoideus werd beschouwd als het einde van de 

glenohumerale mobiliteit en dus werd op dat moment de bewegingsuitslag gemeten 

(Figuur 3, Figuur 4).  
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Figuur 2: horizontale adductie 

 

Figuur 3: exorotatie 

 

Figuur 4: endorotatie 

 

 

Daarnaast werd aan de proefpersonen gevraagd een vragenlijst in te vullen die 

peilde naar gegevens met betrekking tot de sport die ze beoefenen, meer bepaald: 

sporttak, positie, dominante arm, aantal jaar ervaring, aantal trainingen per week, 

aantal wedstrijden per week en totaal aantal uren per week. 

Ook eventuele musculoskeletale klachten werden bevraagd, zowel deze in de 

voorgeschiedenis als de actuele klachten, met speciale vraag naar schouderklachten 

gedurende het laatste jaar (Bijlage 2). 

Het feitelijk onderzoek bestond uit metingen van de subacromiale ruimte voor en na 

een vermoeidheidsprotocol, waarna deze metingen konden worden vergeleken. 

Aan de proefpersonen werd gevraagd om kort voor het onderzoek de schouders niet 

op te warmen noch te stretchen. De volledige testing werd uitgevoerd zonder 

schoenen. Aan allen werd gevraagd sportieve kledij te dragen. De mannelijke 

proefpersonen werden in ontbloot bovenlijf getest, de vrouwelijke konden een topje 

aanhouden. 
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Subacromiale ruimte  Het meten van de subacromiale ruimte gebeurde via 

de Echo Telemed (Figuur 5) aan de hand van een lineaire transducer (Figuur 6). 

Deze mat tot op een diepte van 40 mm met een frequentie van 7 MHz.  

 

Figuur 5: Echo Telemed 

 

Figuur 6: lineaire transducer 

 

 

Aan de proefpersonen werd gevraagd een ontspannen gewoontehouding aan te 

nemen met de voeten plat op de grond, de armen rustend met de pinken op de 

bovenbenen en de duimen naar boven wijzend (Figuur 7, Figuur 8). Er werden 

beelden van de subacromiale ruimte gemaakt op 0°, 45° en 60° abductie terwijl de 

proefpersonen voor zich uit keken. Dit gebeurde steeds door dezelfde onderzoeker. 

Op 45° en 60° abductie (Figuur 9, Figuur 10) werd gebruik gemaakt van een riem 

waarin de proefpersonen hun arm dienden te steken om de gewenste abductiegraad 

te behouden. Er werd gevraagd de arm te heffen tot op de hoogte waarbij de riem 

net strak gehouden werd. De mate van abductie werd bepaald door middel van de 

Acumar inclinometer. 

 

Figuur 7: abductie 0° frontaal 

 

Figuur 8: abductie 0° sagittaal 
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Figuur 9: abductie 45° frontaal 

 

Figuur 10: abductie 60° frontaal 

 

Voor elke abductiegraad werden vier beelden gemaakt: één anterieur beeld en één 

lateraal beeld en dit werd vervolgens herhaald. Het anterieure beeld werd genomen 

ter hoogte van het meest anterieure deel van het acromion (Figuur 11). Het laterale 

beeld werd twee cm meer naar posterieur genomen (Figuur 12). Voor vermoeidheid 

werd gestart met de niet-dominante arm en vervolgens kwam de dominante arm aan 

de beurt. Na het vermoeidheidsprotocol was dit net omgekeerd, zodat kon begonnen 

worden met de vermoeide arm. 

 

Figuur 11: anterieure meting 

 

Figuur 12: laterale meting 
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Na de volledige testprocedure werd op elk beeld (=48 beelden per proefpersoon: 24 

voor vermoeidheid en 24 na vermoeidheid) de kleinste acromiohumerale afstand, 

oftewel de subacromiale ruimte, gemeten. De acromiohumerale afstand werd 

gedefinieerd als de kortste afstand tussen het meest laterale aspect van het 

acromion en het caput humeri. Deze metingen werden ook steeds door dezelfde 

onderzoeker uitgevoerd. Omdat elke beeld tweemaal genomen werd, werd erna van 

elke twee anterieure beelden de gemiddelde afstand berekend en zo ook van elke 

twee laterale beelden. 

 

Figuur 13: acromiohumerale afstand 

 

 

 

Vermoeidheidsprotocol  Nadat de subacromiale ruimte op de verschillende 

abductiegraden een eerste keer gemeten werd vóór vermoeidheid, werd gestart met 

het vermoeidheidsprotocol. Hierin werd beoogd de schouder van enkel de dominante 

arm te vermoeien. De proefpersonen zaten hierbij in schutterstand waarbij het been 

van de niet-dominante arm vooraan was. Er werd gekozen voor deze positie om de 

vermoeidheid meer in de hand te werken. De XCO „Walking & Running‟ werd 

vastgenomen in de dominante hand en diende als externe weerstand aan de 

gevraagde beweging. Daarenboven werd hiermee ook de concentrische-excentrische 

werking van de rotator cuff tijdens de werpbeweging nagebootst. 

In de schouder werd 90° abductie gevraagd en in de elleboog 90° flexie. De arm is 

hierbij in het (frontaal) vlak van de romp. Vanuit deze positie werd aan de 

proefpersonen gevraagd om de arm van maximale exo- naar maximale endorotatie 

te brengen. Hierbij moest de bovenarm horizontaal en in het vlak van de romp 

blijven. Er werd als het ware rond de humerus geroteerd (Figuur 14, Figuur 15 en 

Figuur 16). 
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Figuur 14: neutraal 

 

 

Figuur 15: maximale 

endorotatie 

 

Figuur 16: maximale 

exorotatie 

 

Dit diende krachtig te gebeuren en zodanig dat het bewegend zand in de XCO 

(Figuur 17) goed hoorbaar was. De snelheid werd aangegeven door middel van een 

metronoom (Figuur 18) met een frequentie van 144 Hz. Per signaal werd één 

volledige exorotatie of endorotatie verwacht. De proefpersonen dienden dit vol te 

houden tot ernstige, subjectieve, schoudervermoeidheid optrad in combinatie met 

moeilijk te corrigeren compensaties. Vermoeidheid werd gedefinieerd als het moment 

waarop de gevraagde beweging niet meer correct werd uitgevoerd. Hiervoor werd 

specifiek gelet op het ritme en eventuele compensaties die nog moeilijk te corrigeren 

waren, bijvoorbeeld onvoldoende (horizontale) abductie of overdreven 

bicepsactiviteit waardoor elleboogflexie – extensie optreedt. De subjectieve 

vermoeidheid van de proefpersoon moest aan een minimum voldoen om het protocol 

te kunnen stoppen. Hiervoor werd op geregelde tijdstippen naar een score op de 

Borgschaal gepeild. Op een schaal van 0 tot 10 werd minstens een 8 als score 

verwacht om te kunnen stoppen met het protocol. 

Vervolgens werd de grootte van de subacromiale ruimte op dezelfde wijze als voor 

vermoeidheid opnieuw gemeten. 

 

Figuur 17: XCO „ Walking & Running‟ 

 

Figuur 18: metronoom 



40 
 

2.3 Statistische analyse 

 

De statistische analyse gebeurde aan de hand van het statistische programma SPSS, 

„statistics 19‟.  

Alle continue variabelen werden getest op normaliteit aan de hand van de 

Kolmogorov-Smirnov-test. Aangezien deze voor alle variabelen niet significant was 

kon normaliteit worden aangenomen en konden parametrische testen worden 

gebruikt voor de analyses. Voor elke test werd aangenomen dat p<0,05 een 

significant verschil aantoont (tweezijdig).  

  

Er werd gebruikgemaakt van een paired sample T-test om het verschil in de grootte 

van de subacromiale ruimte tussen de dominante en de niet-dominante zijde te 

onderzoeken op 0°, 45° en 60° abductie. Dit werd gedaan voor de anterieure en de 

laterale metingen aan de hand van de gemiddelden van de herhaalde metingen. 

Ook nog aan de hand van een T-test werd het percentage vernauwing tussen 0° en 

45°, tussen 0° en 60° en tussen 45° en 60° abductie nagegaan tussen beide 

schouders en dit opnieuw voor zowel anterieur als lateraal. Het percentage 

vernauwing tussen twee abductiegraden werd bekomen door van de grootte van de 

subacromiale ruimte van de laagste abductiegraad de grootte van de subacromiale 

ruimte van de hoogste abductiegraad af te trekken. Erna werd dit getal gedeeld door 

de grootte van de subacromiale ruimte op de laagste abductiegraad en vervolgens 

vermenigvuldigd met 100 (vb. (SAR0° - SAR45°) / SAR0° * 100). 

  

Om het effect van de vermoeidheid van de dominante zijde na te gaan op de 

subacromiale ruimte van de dominante en de niet-dominante zijde werd, na 

herstructurering van de data, gekozen voor een Lineair Mixed Model (LMM). Hierbij 

werd de subacromiale ruimte voor het vermoeidheidsprotocol vergeleken met deze 

na vermoeidheid. Opnieuw werd dit onderzocht voor zowel de absolute grootte van 

de subacromiale ruimte op de verschillende abductiegraden als voor de percentages 

vernauwing tussen de verschillende abductiegraden.   

De afhankelijke variabelen bij het berekenen van de absolute grootte van de 

subacromiale ruimte waren „subacromiale ruimte anterieur‟ (SARa) en „subacromiale 

ruimte lateraal‟ (SARl). De factoren die in het model werden opgenomen waren tijd 

(pre of post vermoeidheid), dominantie (dominante of niet-dominante zijde) en 

abductiegraad (0°, 45° of 60°). Voor deze factoren werden elk afzonderlijk de 

hoofdeffecten onderzocht en de interactie-effecten tussen enerzijds tijd en 

dominantie en anderzijds tijd, dominantie en abductie. Post-hoc testen volgden bij 

significante interactie-effecten. Hierbij werd de Bonferroni-correctie toegepast. 
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Om de invloed van vermoeidheid op het percentage vernauwing tussen twee 

verschillende abductiegraden na te gaan, werd ook gebruikgemaakt van een LMM. 

Hierbij waren de afhankelijke variabelen „%vernauwing anterieur‟ en „%vernauwing 

lateraal‟. De factoren waren tijd, dominantie en het percentage vernauwing tussen 

twee abductiegraden (0° tot 45°, 0° tot 60° of 45° tot 60°). Voor deze factoren 

werden elk afzonderlijk de hoofdeffecten onderzocht. De interactie-effecten hierbij 

waren enerzijds tussen tijd en dominantie en anderzijds tussen tijd, dominantie en 

percentage vernauwing tussen twee abductiegraden. Opnieuw werden post-hoc 

testen uitgevoerd bij significante interactie-effecten en ook hierop werd de 

Bonferroni-correctie toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

3 Resultaten 

 

3.1 Beschrijvende statistiek 

 

Absolute grootte van de subacromiale ruimte De gemiddelden voor de grootte 

van de anterieure en laterale subacromiale ruimte op de verschillende abductie-

graden voor en na vermoeidheid, zijn af te lezen in onderstaande tabel (Tabel 2). 

 

Tabel 2: grootte van de subacromiale ruimte voor  en na vermoeidheid  

  

 

 

 

PRE 

Gemiddeld 

 

SD 

POST 

Gemiddeld 

 

SD 

Anterieur 

 

 

 

 

 

 

Lateraal 

Dominant 

 

 

Niet-dominant 

 

 

 

Dominant 

 

 

Niet-dominant 

0° 

45° 

60° 

0° 

45° 

60° 

 

0° 

45° 

60° 

0° 

45° 

60° 

11,97 

10,44 

10,04 

11,55 

9,88 

9,57 

 

11,92 

10,81 

10,21 

11,90 

10,24 

9,95 

1,02 

1,61 

1,79 

1,63 

2,09 

1,96 

 

1,43 

1,81 

1,94 

1,68 

1,98 

1,81 

12,15 

11,32 

10,93 

11,85 

9,63 

9,79 

 

12,13 

11,61 

10,80 

11,93 

9,99 

10,11 

1,33 

1,97 

2,06 

1,46 

1,92 

2,01 

 

1,26 

1,96 

2,36 

1,64 

2,29 

2,18 

 

Percentage vernauwing van de subacromiale ruimte  De percentages 

vernauwing voor de anterieure en laterale subacromiale ruimte aan dominante en 

niet-dominante zijde zijn af te lezen in tabel 3 en tabel 4, respectievelijk voor en na 

vermoeidheid (Tabel 3, Tabel 4). 

Tabel 3: percentage vernauwing SAR tussen twee abductiegraden voor vermoeidheid 

  

 

DOMINANTE ZIJDE 

Gemiddeld (in %) 

 

SD 

NIET-DOMINANTE ZIJDE 

Gemiddeld (in %) 

 

SD 

Anterieur 

  

 

 

Lateraal 

0°45°  

0°60°  

45°60° 

 

0°45°  

0°60°  

45°60°  

12,75 

16,37 

3,61 

 

8,92 

13,95 

4,78 

11,44 

11,94 

10,99 

 

13,15 

14,32 

13,68 

14,32 

16,86 

2,25 

 

13,70 

16,07 

1,56 

14,99 

15,27 

12,01 

 

15,04 

13,05 

13,46 
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Tabel 4: percentage vernauwing SAR tussen twee abductiegraden na vermoeidheid 

  DOMINANTE ZIJDE 

Gemiddeld (in %) 

 

SD 

NIET-DOMINANTE ZIJDE 

Gemiddeld (in %) 

 

SD 

Anterieur 

  

 

 

Lateraal 

0°45°  

0°60°  

45°60° 

 

0°45°  

0°60°  

45°60°  

6,67 

10,27 

3,02 

 

4,54 

11,26 

7,25 

13,44 

11,93 

10,95 

 

13,67 

15,30 

11,48 

18,85 

17,92 

-3,88 

 

16,50 

15,46 

-2,97 

15,06 

13,98 

17,17 

 

14,63 

13,32 

12,89 

 

 

3.2 Het verschil tussen de dominante en de niet-dominante zijde 

 

De paired sample T-test heeft uitgemaakt dat er geen significante verschillen zijn 

tussen de absolute grootte van de subacromiale ruimte van de dominante schouder 

en deze van de niet-dominante schouder en dit voor alle abductiegraden (Tabel 5).  

 

Tabel 5:  grootte van de subacromiale ruimte 

   verschil tussen de dominante (D) en de niet-dominante zijde (ND) 

   Gemiddeld verschil 

(D-ND) in mm 

SD p-waarde 

Anterieur 

 

 

 

Lateraal 

0° 

45°  

60° 

  

0°  

45°  

60° 

 0,42 

0,56 

0,47 

 

0,01 

0,58 

0,27 

1,31 

1,66 

1,70 

 

1,19 

1,81 

1,75 

0,095 

0,078 

0,146 

 

0,951 

0,097 

0,420 

 

Wanneer ook aan de hand van de paired sample T-test het percentage vernauwing 

van de dominante zijde tussen 0° en 45°, tussen 0° en 60° en tussen 45° en 60° 

abductie vergeleken wordt met de mate van vernauwing tussen dezelfde 

abductiegraden aan de niet-dominante zijde, blijkt dit ook niet-significant 

verschillend te zijn, noch voor de anterieure noch voor de laterale metingen (Tabel 

6). 
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Tabel 6: percentage vernauwing SAR tussen twee abductiegraden 

  verschil tussen de dominante (D) en de niet-dominante zijde (ND) 

   Gemiddeld verschil 

(D-ND) in % 

SD p-waarde 

Anterieur 

 

 

 

Lateraal 

0°45°  

0°60°  

45°60° 

 

0°45°  

0°60°  

45°60° 

 -1,57 

-0,49 

1,36 

 

-4,78 

-2,12 

3,22 

12,50 

15,93 

13,06 

 

14,15 

15,01 

18,21 

0,504 

0,869 

0,579 

 

0,079 

0,453 

0,349 

 

Hieruit blijkt dus dat de anterieure en laterale subacromiale ruimtes van de 

dominante schouder niet significant verschillend zijn van deze van de niet-dominante 

schouder. Dit is zo voor zowel de absolute grootte op de verschillende 

abductiegraden als voor de percentages vernauwing tussen twee abductiegraden. 

 

 

3.3 Het effect van vermoeidheid 

 
Significante interactie-effecten werden na vermoeidheid van de dominante schouder 

ontdekt aan de hand van het LMM. Zowel voor de anterieure als voor de laterale 

metingen van de subacromiale ruimte is er een significant interactie-effect tussen het 

moment van de echometingen (pre of post vermoeidheid) en de dominantie 

(dominante of niet-dominante zijde).  

Bovendien is er voor het percentage vernauwing tussen twee abductiegraden, zowel 

anterieur als lateraal, een significant interactie-effect tussen diezelfde factoren 

(dominantie en tijdstip) en het percentage van vernauwing tussen twee 

abductiegraden (0 tot 45°, 0 tot 60° of 45° tot 60°) (Tabel 7). 

 

Tabel 7: significante interactie-effecten 

 Interactie-effect p-waarde 

SARa 

SARl 

%vernauwing anterieur 

%vernauwing lateraal 

tijd*dominantie 

tijd*dominantie 

tijd*dominantie*abductiegraden 

tijd*dominantie*abductiegraden 

0,030 

0,035 

0,003 

0,000 
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Post-hoc testen tonen aan dat er na vermoeidheid een significant verschil is voor de 

grootte van de subacromiale ruimte (zowel anterieur als lateraal) aan de dominante 

zijde. Dit is niet zo voor de niet vermoeide, niet-dominante zijde. Daar is de 

subacromiale ruimte onveranderd. 

Aan de dominante zijde vergroot de anterieur gemeten subacromiale ruimte met 

gemiddeld 0,64 mm na vermoeidheid. De laterale subacromiale ruimte neemt met 

gemiddeld 0,53 mm toe na vermoeidheid (Tabel 8). 

 

Tabel 8: post-hoc testen: 
 gemiddeld verschil absolute grootte subacromiale ruimte voor en na vermoeidheid per zijde 

  Gemiddeld verschil 

(pre – post) in mm 

SD p-waarde 

Anterieur 

 

 

Lateraal 

Dominante zijde 

Niet-dominante zijde 

 

Dominante zijde 

Niet-dominante zijde 

-0,64 

-0,11 

 

-0,53 

-0,01 

0,15 

0,18 

 

0,17 

0,17 

0,000 

0,551 

 

0,002 

0,953 

 

Na vermoeidheid verandert ook het percentage vernauwing tussen twee 

abductiegraden (anterieur gemeten) aan de dominante zijde significant. Het 

percentage vernauwing tussen 0° en 45° neemt gemiddeld af met 5,69% en met 

6,10% tussen 0° en 60°. Tussen 45° en 60° zijn er geen significante verschillen. Dit 

is ook het geval aan de niet-dominante zijde (Tabel 9).  

Uit de post-hoc testen blijkt dat het percentage vernauwing gemeten aan de laterale 

zijde niet significant verandert na vermoeidheid (Tabel 10). 

 

Tabel 9: post-hoc testen: 
  gemiddeld verschil %vernauwing (anterieur) SAR voor en na vermoeidheid per zijde 

  Gemiddeld verschil 

(pre – post) in % 

SD p-waarde 

Dominante zijde 

 

 

 

Niet-dominante zijde 

 

0°45° 

0°60° 

45°60° 

 

0°45° 

0°60° 

45°60° 

5,69 

6,10 

0,63 

 

-4,50 

-0,62 

6,13 

1,97 

1,76 

2,56 

 

3,22 

2,90 

3,96 

0,008 

0,002 

0,807 

 

0,172 

0,833 

0,128 
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Tabel 10: post-hoc testen: 
   gemiddeld verschil %vernauwing (lateraal) SAR voor en na vermoeidheid per zijde 

  Gemiddeld verschil 

(pre – post) in % 

SD p-waarde 

Dominante zijde 

 

 

 

Niet-dominante zijde 

 

0°45° 

0°60° 

45°60° 

 

0°45° 

0°60° 

45°60° 

4,37 

2,55 

-2,11 

 

-2,53 

0,69 

4,52 

2,32 

2,38 

2,46 

 

2,17 

2,72 

3,28 

0,069 

0,294 

0,399 

 

0,253 

0,803 

0,179 

 

Onder invloed van vermoeidheid van de dominante zijde wordt de subacromiale 

ruimte van die zijde dus significant groter, terwijl het percentage vernauwing 

afneemt. Deze afname situeert zich anterieur tussen 0° en 45° en tussen 0° en 60° 

abductie, maar niet tussen 45° en 60°. Aan de niet-vermoeide zijde zijn er geen 

significante verschillen en ook het percentage vernauwing lateraal verandert niet 

significant. 
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4 Discussie 

 

4.1 Het verschil tussen de dominante en de niet-dominante zijde 

 

Tot op heden zijn er weinig studies over directe metingen van de grootte van de 

subacromiale ruimte bij bovenhandse sporters. Naar de mechanismen die de grootte 

van de subacromiale ruimte beïnvloeden, werd wel onderzoek verricht.  

Zo zou de scapula van de dominante schouder van bovenhandse sporters nadelig 

gepositioneerd zijn in rust en zo de grootte van de subacromiale ruimte negatief 

beïnvloeden. Oyama et al. (2008) bijvoorbeeld namen meer anterieure tilt en meer 

interne rotatie waar van de scapula in de dominante schouder van bovenhandse 

sporters en bovendien meer protractie bij de deelnemende tennisspelers (Oyama et 

al., 2008). Al deze bewegingen dragen ertoe bij dat de subacromiale ruimte kleiner 

zou zijn in de dominante schouder van bovenhandse sporters. 

Echter, tijdens actieve abductie maten Myers et al. (2005) meer opwaartse rotatie en 

meer retractie bij de deelnemende werpers (Myers et al., 2005), wat de grootte van 

de subacromiale ruimte en de structuren die eronder heenlopen ten goede komt. 

Het voordeel van de meetmethode van dit onderzoek is dat rechtstreeks de 

subacromiale ruimte werd gemeten, waardoor niet gespeculeerd moet worden over 

de grootte van de subacromiale ruimte. Een nadeel is dan weer dat geen uitspraken 

kunnen gedaan worden over de subacromiale ruimte boven de 60° abductie. 

Wanneer het caput humeri en het acromion elkaar naderen bij abductie is er 

namelijk teveel reflectie van de beenderige structuren waardoor de acromiohumerale 

afstand moeilijk te visualiseren is (Desmeules et al., 2004). 

 

Uit de testresultaten, waarbij de subacromiale ruimte gemeten werd in rust op 0° 

abductie én op 45° en 60° actieve abductie, is gebleken dat er geen significante 

verschillen zijn tussen de absolute grootte van de subacromiale ruimte aan de 

dominante schouder en deze aan de niet-dominante schouder van bovenhandse 

sporters (Tabel 5). Dit is zowel het geval voor 0° abductie, als voor de posities 

waarbij spieractiviteit noodzakelijk is, namelijk op 45° en 60° abductie. 

Hoewel niet significant, is uit de resultaten wel af te lezen dat bij deze atleten de 

gemiddelde grootte van de anterieure en laterale subacromiale ruimte voor elke 

abductiegraad, groter is van de dominante schouder dan van de niet-dominante 

schouder (Tabel 2). Dit zou kunnen wijzen in de richting van een positieve 

sportspecifieke adaptatie van de subacromiale ruimte bij bovenhandse sporters aan 

hun dominante schouder, maar het kan evenzeer een toevallig meetresultaat zijn. 
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De grootte van de subacromiale ruimte vermindert doorheen de verschillende 

abductiegraden. Aan de dominante zijde is tussen 0° en 45° abductie, anterieur 

gemeten, het percentage vernauwing gemiddeld 12,75%, oftewel van gemiddeld 

11,97 mm tot gemiddeld 10,44 mm. Vervolgens vernauwt de subacromiale ruimte 

tot gemiddeld 10,04 mm op 60° abductie, wat een vernauwing van gemiddeld 3,61% 

geeft tussen 45° en 60° abductie aan de dominante zijde. De totale vernauwing 

tussen 0° en 60° abductie van de anterieure subacromiale ruimte bedraagt 16,37%.  

De resultaten van dit onderzoek liggen duidelijk hoger dan deze van Desmeules et al. 

(2004), die nochtans ook recent met echografie bekomen werden. Uit die studie 

bleek de subacromiale ruimte in rust slechts een grootte van 9,9 mm te hebben en 

op 60° abductie slechts 7,6 mm. Desmeules et al. (2004) deden hun metingen bij 

niet-atleten, wat een verklaring kan zijn voor de verschillen met de resultaten van 

deze studie (Desmeules et al., 2004). In deze studie is het trouwens ook zo dat de 

subacromiale ruimte aan de niet-dominante zijde in het algemeen kleiner lijkt te zijn 

(Tabel 2) en dus mogelijks meer gelijkaardig is aan de subacromiale ruimte van de 

schouder van een niet-atleet. 

Het gedrag van de subacromiale ruimte tussen 0° en 60° abductie werd in deze 

studie geobjectiveerd aan de hand van het percentage vernauwing tussen telkens 

twee verschillende abductiegraden. Bovendien kan dit worden vergeleken tussen de 

dominante en de niet-dominante schouder. Het totale percentage vernauwing 

gemeten aan de niet-dominante zijde bedraagt gemiddeld 16,86%, van 11,55 mm 

op 0° abductie tot 9,57 mm op 60° abductie, wat dicht aanleunt tegen het 

percentage vernauwing van 16,37% aan de dominante zijde.  

Het is niet onlogisch dat het gedrag van de subacromiale ruimte doorheen de 

verschillende abductiegraden niet significant verschillend is tussen beide schouders, 

aangezien uit de resultaten blijkt dat er ook geen significant verschil is in de grootte 

van de subacromiale ruimte voor alle abductiegraden tussen de subacromiale ruimte 

van de dominante zijde en deze van de niet-dominante zijde (Tabel 5, Tabel 6). 

 

Wat we concreet kunnen concluderen is dat de subacromiale ruimte van de 

dominante schouder van bovenhandse sporters niet significant verschillend is of zich 

significant verschillend gedraagt van de subacromiale ruimte van de niet-dominante 

schouder. Dit is een positieve bevinding, omdat dit weerlegt dat bovenhandse 

sporters een groter risico op blessures hebben in hun dominante schouder als gevolg 

van een vernauwde subacromiale ruimte.  

Bij de interpretatie van de resultaten dienen we echter rekening te houden met de 

selectie proefpersonen in deze studie.  
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Zo kwamen de atleten uit verschillende bovenhandse sporttakken en varieerde ook 

de ervaring en het aantal uren bovenhandse activiteit per week. Bovendien werd er 

specifiek op zoek gegaan naar gezonde proefpersonen, zonder klachten en zonder 

GIRD. Maar op zich is het goed te ontdekken dat klachtenvrije bovenhandse sporters 

ook een risicofactor minder hebben op subacromiaal impingement. 

Uiteraard kunnen andere factoren, zoals reeds aangegeven door Seitz et al. (2011), 

blessureleed in de hand werken, zoals bijvoorbeeld veranderingen in de morfologie 

en vasculariteit van de rotator cuff (Seitz et al., 2011). 

 

 

4.2 Effect van functionele schoudervermoeidheid op de subacromiale 

ruimte bij bovenhandse sporters 

  

Hoe vermoeidheid de subacromiale ruimte beïnvloedt, is in de literatuur breed 

uitgewerkt. In die bestaande studies werd echter niet de grootte van de 

subacromiale ruimte zelf onderzocht, maar de factoren die de subacromiale ruimte 

beïnvloeden. Dit zijn enerzijds de scapula en anderzijds het caput humeri. Zij 

bakenen de subacromiale ruimte respectievelijk van bovenaan en van onderaan af en 

beïnvloeden bijgevolg de grootte ervan door middel van hun positie. 

Behalve dit tweeluik, wordt in de literatuur ook een onderscheid gemaakt tussen 

globale schoudervermoeidheid en lokale (rotator cuff) vermoeidheid.  

Studies waarbij functionele, sportspecifieke schoudervermoeidheid onderzocht werd, 

komen in mindere mate voor. In dit opzicht biedt deze studie heel wat voordelen. 

Door het gebruik van echografie kon rechtstreeks de grootte van de subacromiale 

ruimte gemeten worden bij gezonde bovenhandse sporters voor en na vermoeidheid. 

Bovendien werd het vermoeidheidsprotocol zodanig gekozen dat de gevraagde 

beweging met de XCO er één was die de sportspecifieke vereisten nabootste. De 

versnelde beweging naar endorotatie en exorotatie diende telkens excentrisch 

afgeremd te worden door de antagonisten. 

 

Zoals vermoed, hebben de resultaten uitgewezen dat de subacromiale ruimte van de 

dominante schouder verandert na vermoeidheid, terwijl de subacromiale ruimte van 

de niet-dominante schouder ongewijzigd blijft. Aan de dominante zijde is er een 

significante toename van de acromiohumerale afstand wanneer vermoeidheid 

ingetreden is. De subacromiale ruimte is dan met gemiddeld 0,64 mm toegenomen 

voor de anterieure metingen en met 0,53 mm voor de laterale metingen. Aan de 

niet-dominante zijde zijn er zoals verwacht geen significante verschillen.  
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Deze schouder werd dan ook niet aan vermoeidheid onderworpen. Zo is er lateraal 

slechts een gemiddeld verschil van 0,01 mm gemeten na vermoeidheid (Tabel 8).  

Er blijkt geen significant interactie-effect te zijn tussen de tijd, dominantie en 

abductiegraad, maar de lage p-waarden (Tabel 11) kunnen toch wijzen op een trend 

naar belangrijke verschillen per abductiegraad. 

Inderdaad, wanneer de metingen pre vergeleken worden met de metingen post kan 

niet alleen een belangrijk verschil gezien worden tussen de dominante en de niet-

dominante zijde, maar ook per abductiegraad zijn verschillen te zien. Aan de niet-

dominante zijde blijft de subacromiale ruimte ongeveer gelijk voor elke 

abductiegraad na vermoeidheid. Aan de dominante zijde is een verandering te 

merken. De grootste verandering situeert zich op 45° en 60° abductie en is in niet 

op 0° abductie te zien. Het verschil op 45° en 60° tussen de pre en post waarden 

schommelt tussen de 0,59 en 0,89 mm (Tabel 2). 

 

Tabel 11: interactie-effecten subacromiale ruimte (anterieur en lateraal) voor tijd*dominantie*abductiegraad 

 Interactie-effect p-waarde 

SARa 

SARl 

tijd*dominantie*abductiegraad 

tijd*dominantie*abductiegraad 

0,080 

0,056 

 

 

Twee mechanismen bepalen in belangrijke mate de grootte van de subacromiale 

ruimte: de positie van het caput humeri en de positie van de scapula. Over die 

eerste factor is men het er in de literatuur over eens, namelijk dat het caput humeri 

bij gezonde niet-atleten na vermoeidheid naar superieur transleert (Chopp et al., 

2010; Teyhen et al., 2008). Studies bij atleten blijken tot op heden niet te bestaan. 

Indien dit de enige factor zou zijn die bepalend is voor de grootte van de 

subacromiale ruimte, dan zou deze na vermoeidheid verkleinen. 

Het antwoord op de vraag waarom de subacromiale ruimte dan toch blijkt te 

vergroten na vermoeidheid, kan aangereikt worden vanuit de resultaten van Chopp 

et al. (2011) en Ebaugh et al. (2006). Beiden stelden vast dat bij de metingen na 

inductie van vermoeidheid de scapula meer opwaartse rotatie vertoonde, 

voornamelijk op de hogere abductiegraden (Chopp et al., 2011; Ebaugh et al., 

2006). Door deze beweging vergroot de subacromiale ruimte.  

Een andere verklaring voor de toename van de grootte van de subacromiale ruimte 

is de musculaire verklaring. In de resultaten is, zoals gezegd, een trend te zien 

waarin de toename zich voornamelijk lijkt te situeren op 45° en op 60° abductie 

(Tabel 2). Op die twee posities is spieractiviteit vereist, in tegenstelling tot de positie 

op 0°.  
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Die spieractiviteit is in normale omstandigheden afkomstig van de rotator cuff en de 

deltoideus. De rotator cuff moet het caput humeri actief centraliseren door middel 

van compressie en een neerwaarts gerichte krachtvector. Deze vector is 

tegengesteld aan de opwaartse vector van de deltoideus die het caput humeri naar 

superieur wil transleren tijdens elevatie (Terrier et al., 2007). 

Door het specifieke vermoeidheidsprotocol in deze studie is het mogelijk dat de 

deltoideus, die de arm op 90° abductie moet houden, in verhouding meer vermoeid 

is dan de rotator cuff, die voor exorotatie en endorotatie zorgt. Hierdoor neemt de 

superieure translatiekracht van de deltoideus relatief meer af dan de inferieure 

translatiekracht van de rotator cuff. Dit zorgt voor een minder superieure positie van 

het caput humeri bij abductie en bijgevolg voor een grotere subacromiale ruimte. 

Het verschil met het onderzoek van Teyhen et al. (2008), waarbij zij meer 

superieure translatie maten bij vermoeidheid, is dat in onze studie algemene, 

sportspecifieke schoudervermoeidheid geïnduceerd werd, terwijl zij specifiek de 

rotator cuff gingen vermoeien. Hierdoor kon de rotator cuff niet meer aan de 

superieure translatiekracht van de deltoideus weerstaan (Teyhen et al., 2008).  

Functionele, sportspecifieke schoudervermoeidheid (en dus mogelijks ook 

vermoeidheid als gevolg van bovenhandse sport) zorgt dus misschien voor relatief 

meer vermoeidheid van de deltoideus, met bijgevolg minder superieure translatie 

van het caput humeri. Daarbij is het niet onbelangrijk te vermelden dat een aantal 

sporters het gevoel van de vermoeidheid, geïnduceerd door deze oefening, 

herkenden als het gevoel na een zware training. 

 

Het effect van vermoeidheid op de subacromiale ruimte op 0°, 45° en 60° heeft 

uiteraard een invloed op de percentages vernauwing tussen twee abductiegraden. 

Uit tabel 9 is op te maken dat het percentage vernauwing tussen 0° en 45° aan de 

dominante zijde met gemiddeld 5,69% afneemt na vermoeidheid en tussen 0° en 

60° met gemiddeld 6,10%. Tussen 45° en 60° is er geen significant verschil onder 

invloed van vermoeidheid en ook aan de niet-vermoeide zijde blijven de percentages 

vernauwing zo goed als gelijk (Tabel 9). Hiervoor is een logische verklaring. 

Uit tabel 2 is af te lezen dat de subacromiale ruimte aan de dominante zijde op 0° 

amper verandert onder invloed van vermoeidheid, terwijl op 45° en 60° abductie de 

subacromiale ruimte vergroot (Tabel 2). Bijgevolg daalt het percentage vernauwing 

tussen 0° en 45° en tussen 0° en 60° aan de dominante zijde, want de subacromiale 

ruimte blijft op 0° zo goed als gelijk, maar vergroot op 45° en 60° abductie. Net 

omdat de subacromiale ruimte vergroot op 45° én op 60° abductie, blijft het 

percentage vernauwing tussen 45° en 60° abductie zo goed als gelijk. 

 



52 
 

5 Besluit 

 

Bij de bovenhandse sporters die deelnamen aan deze studie is gebleken dat 

functionele schoudervermoeidheid ervoor zorgt dat de subacromiale ruimte groter 

wordt aan de vermoeide zijde. Afhankelijk van de positie van de lineaire transducer 

wordt de subacromiale ruimte gemiddeld 0,53 mm tot 0,64 mm groter. Vermoedelijk 

vindt het grootste verschil plaats op 45° en 60° abductie, waardoor een musculaire 

verklaring aannemelijk wordt. Op 45° en 60° abductie is namelijk spieractiviteit 

vereist van de deltoideus om de gevraagde beweging uit te voeren en van de rotator 

cuff om het caput humeri te centraliseren. Dat de subacromiale ruimte na 

vermoeidheid vergroot, zou het gevolg kunnen zijn van relatief meer vermoeidheid 

van de deltoideus in vergelijking met de rotator cuff. Dit resulteert in een meer 

inferieure positie van het caput humeri omdat de rotator cuff de overhand neemt en 

bijgevolg een grotere subacromiale ruimte. Een andere mogelijke verklaring is een 

opwaartse rotatie van de scapula bij vermoeidheid. 

 

De resultaten van deze studie wijzen in de richting van een positieve invloed van 

vermoeidheid op de subacromiale ruimte, namelijk een toename ervan. 

Waarschijnlijk draagt vermoeidheid dus niet bij tot impingement. 

Als dit ook daadwerkelijk het geval is tijdens of na een training of wedstrijd is 

onderzoeksmateriaal voor een volgende studie. Want in de ideale situatie wordt de 

subacromiale ruimte gemeten in een reële situatie. Dit is echter niet eenvoudig, 

bijvoorbeeld omwille van standaardisatie. 

Een andere beperking van deze studie was dat de bovenhandse sporters uit 

verschillende sporttakken kwamen. Dus om het effect van schoudervermoeidheid na 

te gaan bij een specifieke sport, zou de populatie afgebakend moeten worden. 
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DEEL 3 FIGUREN – TABELLEN – BIJLAGEN 

 

 

1 Lijst van figuren 

 

Figuur 1  Acumar inclinometer 

   http://www.lafayetteevaluation.com/product_list.asp?catid=34 

Figuur 2  horizontale adductie 

Figuur 3  exorotatie 

Figuur 4  endorotatie 

Figuur 5  Echo Telemed 

Figuur 6  lineaire transducer 

Figuur 7  abductie 0° frontaal 

Figuur 8  abductie 0° sagittaal 

Figuur 9  abductie 45° frontaal 

Figuur 10  abductie 60° frontaal 

Figuur 11  anterieure meting 

Figuur 12  laterale meting 

Figuur 13  acromiohumerale afstand 

Figuur 14  neutraal 

Figuur 15  maximale endorotatie 

Figuur 16  maximale exorotatie 

Figuur 17  XCO „Walking & Running‟ 

Figuur 18  metronoom 

   http://www.huisvolmuziek.nl/scripts/prodView.asp?idProduct=153175 

 

 



54 
 

2 Lijst van tabellen 

 

 

Tabel 1 populatiekenmerken 

Tabel 2  grootte van de subacromiale ruimte voor en na vermoeidheid 

Tabel 3  percentage vernauwing SAR tussen twee abductiegraden voor  

   vermoeidheid 

Tabel 4  percentage vernauwing SAR tussen twee abductiegraden na  

   vermoeidheid 

Tabel 5  grootte van de subacromiale ruimte 

     verschil tussen de dominante (D) en de niet-dominante zijde (ND) 

Tabel 6  percentage vernauwing SAR tussen twee abductiegraden 

    verschil tussen de dominante (D) en de niet-dominante zijde (ND) 

Tabel 7  significante interactie-effecten 

Tabel 8  post-hoc testen: 

   gemiddeld verschil absolute grootte subacromiale ruimte voor en na 

   vermoeidheid per zijde  

Tabel 9  post-hoc testen: 

   gemiddeld verschil %vernauwing (anterieur) SAR voor en na 

   vermoeidheid per zijde 

Tabel 10  post-hoc testen: 

   gemiddeld verschil %vernauwing (lateraal) SAR voor en na  

   vermoeidheid per zijde 

Tabel 11  interactie-effecten subacromiale ruimte (anterieur en lateraal) voor 

   tijd*dominantie*abductiegraad 
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3 Bijlage 1: informed consent 

 

 

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 

1 Titel van de studie: 

EFFECT VAN SCHOUDERVERMOEIDHEID OP DE SUBACROMIALE RUIMTE BIJ BOVENHANDSE SPORTERS 

Deze studie wordt uitgevoerd in het UZ Gent en gaat uit van Universiteit Gent (Vakgroep 

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie). 

2 Doel van de studie: 

Men heeft u gevraagd om deel te nemen aan een studie. Het doel van deze studie is het effect na 

te gaan van vermoeidheid van de schouderspieren op het bewegingsgedrag in de schouder.  

3 Beschrijving van de studie: 

Bij aanvang van de studie worden de deelnemers onderzocht op een aantal klinische parameters 

(zie verder). Onmiddellijk daarna zullen de schouderspieren vermoeid worden. Dit gebeurt aan de 

hand van het herhaaldelijk uitvoeren van een werpbeweging tegen weerstand. Hierna worden de 

parameters opnieuw gemeten.  

Het experimentele aspect van de studie zit in de parameters die gemeten worden. Er werd reeds 

aangetoond dat vermoeidheid van de schouderspieren ervoor zorgt dat er veranderingen 

plaatsvinden in het bewegingsgedrag van het schoudergewricht. Aan de hand van de parameters 

die zullen gemeten worden in deze studie kan het effect op de ruimte van een schouderpees 

(supraspinatuspees) onderzocht worden. Deze pees is vaak oorzaak van schouderklachten bij 

bovenhandse sporters doordat ze ingeklemd wordt tijdens de werpbeweging. Deze studie 

onderzoekt of dit te maken heeft met vermoeidheid in de schouderspieren.  

De verwachte totale duur van de studie is 1 uur.  

Er zullen in totaal 30 personen aan deze studie deelnemen. 

4 Wat wordt verwacht van de deelnemer? 

Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt met de 

onderzoeker en dat u zijn/haar instructies nauwlettend opvolgt.  

Bovendien moet u onderstaande items respecteren: 

1. opvolgen van de afspraak voor testing 

2. geen stretching, mobiliteitsverbeterende technieken, krachttraining of bovenhandse 

sport uitvoeren de dag voorafgaand aan het onderzoek 

5 Deelname en beëindiging: 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  
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U kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit de 

studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een 

invloed zal hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de onderzoeker of de 

behandelende arts.  

Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de onderzoeker meent dat dit in uw belang 

is. U kunt ook voortijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze informatiebrief 

beschreven procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items niet respecteert. 

Als u deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen. Als u de studie 

voortijdig verlaat, zal u worden gevraagd om naar het studiecentrum te komen voor een laatste 

evaluatie  

Uw deelname aan deze studie is vrijwillig en u hebt het recht om de deelname aan de studie te 

weigeren. Uw beslissing om al dan niet deel te nemen aan deze studie, of om uw deelname aan 

deze studie in een latere fase te stoppen, heeft geen enkele invloed op uw relatie met het 

studiepersoneel.  

6 Procedures: 

6.1 Procedures: 

Onderzoeken: 

- Invullen vragenlijst functionaliteit en andere relevante onderzoeksgegevens 

- Echografisch onderzoek: techniek die aan de hand van geluidsgolven de inwendige 

structuren van de schouder kan in beeld brengen. Deze techniek is zeer veilig, geeft geen 

schadelijke straling en is volkomen pijnloos. 

- Onderzoek positie schouderblad: Er worden twee punten aangeduid op het schouderblad. 

De hoek tussen de verbindingslijn tussen deze twee punten en de horizontale wordt 

gemeten. Deze meting is niet invasief en volledig pijnloos.  

- Onderzoek kromming wervelzuil: Met een toestel wordt langs de wervelzuil gerold. Op die 

manier meet dit toestel de kromming van de wervelzuil. Deze meting is niet invasief en 

volledig pijnloos 

Activiteiten: 

-  de schouderspieren worden vermoeid aan de hand van het uitvoeren van werpbewegingen 

tegen weerstand 

6.2 Studieverloop: 

Testmoment 1: parameters zie boven 

Vermoeidheidsinductie schouder 

Testmoment 2: zelfde parameters 
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7 Risico’s en voordelen: 

Aan dit onderzoek is een rechtstreeks risico of ongemak verbonden. Door het vermoeien van de 

schouderspieren kan de dag na het onderzoek tot 3 dagen erna stijfheid optreden in de schouder. 

Er is geen onmiddellijk voordeel aan verbonden voor de deelnemers. U hebt het recht op elk 

ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende risico‟s, nadelen van deze studie. Als er 

in het verloop van de studie gegevens aan het licht komen die een invloed zouden kunnen hebben 

op uw bereidheid om te blijven deelnemen aan deze studie, zult u daarvan op de hoogte worden 

gebracht. Mocht u door uw deelname toch enig nadeel ondervinden, zal u een gepaste behandeling 

krijgen. 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische 

praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen 

deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor 

Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. 

8 Kosten: 

Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U. 

9 Vergoeding: 

Voor uw deelname aan deze studie zal u niet vergoed worden. 

10 Vertrouwelijkheid:   

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 

augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen tot 

de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. 

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de 

bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw dossiers om de procedures van de studie 

en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen 

de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na 

voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze toegang. 

Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische 

gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw gegevens nog 

terug koppelen naar uw persoonlijk dossier). 

Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de resultaten 

van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie blijven.  

11 Letsels ten gevolge van deelname aan de studie: 

De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade 

en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering 

afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de menselijke 
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persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de 

verzekeraar. 

12 Contactpersoon: 

Als er letsel optreedt tengevolge van de studie, of als U aanvullende informatie wenst over de 

studie of over uw rechten en plichten, kunt U in de loop van de studie op elk ogenblik contact 

opnemen met: 

Prof. dr. Ann Cools 

Campus Heymans (UZ) 3B3 

De Pintelaan 185 

9000 Gent 

09/332 26 33 

Ann.cools@ugent.be 

 

Drs. Annelies Maenhout 

Campus Heymans (UZ) 3B3 

De Pintelaan 185 

9000 Gent 

09/332 56 35 

Annelies.maenhout@ugent.be 

mailto:Ann.cools@ugent.be
mailto:Annelies.maenhout@ugent.be
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Toestemmingsformulier 

 

Ik, _________________________________________ heb het document “Informatiebrief voor de 

deelnemers aan experimenten” met als voettekst “Informed Consent dd. 12/05/2010 pagina 1 tot 

en met 4 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en 

stem ook in deel te nemen aan de studie. 

 

Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde formulier voor 

“Toestemmingsformulier”. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de te 

voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik heb uitleg gekregen over 

de mogelijke risico‟s en voordelen van de studie. Men heeft me de gelegenheid en voldoende tijd 

gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik heb op al mijn vragen een bevredigend 

antwoord gekregen, ook op medische vragen. 

 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende onderzoeker. Ik zal hem/haar op 

de hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen ervaar.  

 

Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou ontstaan 

dat aan de studieprocedures is toe te schrijven. 

 

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie 

voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en dat deze studie  

zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de 

verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan experimenten. 

Deze goedkeuring was in geen geval de aanzet om te beslissen om deel te nemen aan deze studie. 

 

Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing op te 

geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie met de 

onderzoeker. 

 

Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn gezondheid, 

ras en seksuele leven worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 30 jaar. Ik stem hiermee 

in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en verbetering van deze gegevens. Aangezien 

deze gegevens verwerkt worden in het kader van medisch-wetenschappelijke doeleinden, begrijp ik 

dat de toegang tot mijn gegevens kan uitgesteld worden tot na beëindiging van het onderzoek. 

Indien ik toegang wil tot mijn gegevens, zal ik mij richten tot de toeziende onderzoeker,die 

verantwoordelijk is voor de verwerking. 
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Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie voor Medische 

Ethiek of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen inspecteren om de verzamelde 

informatie te controleren. Door dit document te ondertekenen, geef ik toestemming voor deze 

controle. Bovendien ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens doorgegeven worden aan de 

opdrachtgever. Ik geef hiervoor mijn toestemming, zelfs indien dit betekent dat mijn gegevens 

doorgegeven worden aan een land buiten de Europese Unie. Ten alle tijden zal mijn privacy 

gerespecteerd worden. 

 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

 

 

 

Naam van de vrijwilliger: _________________________________________ 

 

 

Datum:    _________________________________________ 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd aan de 

bovenvermelde vrijwilliger. 

 

De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde handtekening te 

plaatsen. 

 

 

Naam van de persoon 

die voorafgaande uitleg 

heeft gegeven:   _________________________________________ 

 

 

Datum:    _________________________________________ 

 

 

Handtekening:  
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4 Bijlage 2: vragenlijst 

 

 

A. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ……../……../……………. 

Geslacht:  M / V 

Lengte:  ……………… cm 

Gewicht:  ……………….kg 

B. SPORTGEGEVENS 

 

Sporttak:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Positie:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dominante arm:    Links   /  Rechts 

Aantal jaar ervaring:   ……………… jaren …………… maanden 

Aantal trainingen/ week:   ………….. 

Aantal wedstrijden/ week:   ………….. 

Totaal aantal uren/ week:  …………..u/ week 

Beoefent u nog andere sporten?   Ja    /  Neen 

  Zo ja, welke sporten en hoeveel uren per week beoefent u deze?   

…………………………………………………………………………………………………………….. / …….u/week 

 

C. VOORGESCHIEDENIS SCHOUDERKLACHTEN 

 

Heeft u ooit al schouderpijn gehad?     Ja   / Neen 

Indien ja: 

 Hoelang is dit geleden?    …………………………………………………………………………………………. 

 Hoelang heeft deze periode met schouderpijn geduurd?  ………………………………………. 

 Wat was volgens u de oorzaak hiervan?   ………………………………………………………………… 

 Welke behandeling kreeg u hiervoor?  …………………………………………………………………..… 
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D. VOORGESCHIEDENIS ANDERE MUSCULOSKELETALE KLACHTEN 

 

Heeft u ooit al andere klachten in gewrichten, spieren of pezen gehad? (vb. enkel 

omgeslaan, kniepijn, nekpijn, peesaandoening t.h.v. elleboog,…)   Ja    / Neen 

Indien ja: 

 Hoelang is dit geleden?    …………………………………………………………………………………………. 

 Hoelang heeft deze periode geduurd?  ……………………………………………………………………. 

 Wat was volgens u de oorzaak hiervan?   ………………………………………………………………… 

 Welke behandeling kreeg u hiervoor?  …………………………………………………………………..… 

 

E. HUIDIGE MUSCULOSKELETALE KLACHTEN 

 

Heeft u op dit moment ergens last?   Ja / Neen 

Indien ja:  

 Lokalisatie van de klachten:  …………………………………………………………………………………… 

 Sinds wanneer ervaart u deze klachten?   ………………………………………………………………… 

 Intensiteit van de klachten: 

 

 Hoe is dit volgens u ontstaan? ………………………………………………………………………………. 

 Op welk moment ervaart u de klachten?   

Tijdens het sporten    /    Kort na het sporten    /   Onafhankelijk van het sporten 

 Bent u in behandeling hiervoor?  Ja   / Neen 

 Zo ja, welke behandeling krijgt u?  …………………………………………………………………….. 
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