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Voorwoord 
In het hedendaagse tennis zijn de eisen die gesteld worden aan het menselijk organisme 
extreem. Algemeen kan gesteld worden dat een speler optimaal moet kunnen presteren en 
dus functioneren onder druk. De vaardigheden die een speler moet beheersen zijn legio om 
het hoofd te bieden aan de gestelde eisen. Op verschillende vlakken is nood aan 
uitgebalanceerd en onderbouwd begeleidingsprogramma om in de eerste plaats voorbereid 
te zijn op het leveren van de prestaties, maar eveneens om overbelasting te vermijden. Meer 
nog, uit de begeleidingspraktijk blijkt dat ondanks een geoptimaliseerde begeleidings-
strategie, blessureleed niet te voorkomen valt. 

Met betrekking tot de muscoloskeletale functie kunnen enkele bedenkingen in acht genomen 
worden om beter begrip te krijgen van de lichamelijk opgelegde belasting. De term ‘power 
tennis’ geeft aan welke specifieke fundamentele vorm van kracht het moderne tennis vereist. 
Meer dan ooit wordt gebruik gemaakt van agressieve balkeuzes en harde slagen. De 
balsnelheden (200 à 240 km/h) en –omwentelingen (2000 à 2500 tpm) bij basisslagen zijn de 
laatste tien jaar nog sterk toegenomen. Zelfs in verdedigende spelsituatie wordt de bal nu 
voluit geslagen. In een slagbeweging komt de krachtoutput van de sportspecifieke kinetische 
ketens komt tot stand door een specifiek gecoördineerde werking van de spiergroepen in 
functie van de spelsituatie. Typisch wordt de output van de kinetische keten tijdens de 
hoofdactie wordt gekenmerkt door een enorm hoog vermogen met vooral kenmerkende hoge 
racketsnelheden. Hoewel de spelsituatie de spierwerking en de coördinatie van de krachten 
voor de bewegingssituaties bepaald, en dus ook de spierfunctie, zijn steeds terugkerende 
sportspecifieke bewegingspatronen binnen de bewegingstechnieken vast te stellen. 
Onlosmakelijk verbonden met het steeds herhalen van deze patronen, maakt dat 
sportspecifieke adaptaties optreden. 

De bewegingspatronen staan in voor een multisegmentale bewegingsfunctie voor de opbouw 
van de racketsnelheid. De gegenereerde krachten van onderste ledematen en romp worden 
gebundeld via het schoudergewricht naar de arm. De functionele gewrichtsstabiliteit in dit 
trechtergewricht (scapulo-thoracaal en gleno-humeraal gewricht) is daarom uitermate 
belangrijk. Schouder en armacties dragen natuurlijk ook bij tot een verhoogde productie van 
de racketsnelheid. De beenstuwing en de rompacties zorgen voor een verplaatsing van de 
schouder aan een bepaalde snelheid. De bewegingen van de bovenarm op deze stabiele 
basis geeft een verplaatsing van het ellebooggewricht aan een bepaalde snelheid. De 
voorarm extensie en pronatie en de interne rotatie van de bovenarm resulteren in een 
verplaatsing van de pols. De polsflexie is de laatste schakel die uiteindelijk het racket met 
een bepaalde snelheid tot aan het balcontact brengt. 

Bij de musculoskeletale begeleidingstrategie van tennisspelers is een goed begrip van de 
adaptaties ten gevolge van de bewegingspatronen uitermate belangrijk. Dit werk draagt bij 
tot een beter inzicht in de tennisspecifieke adaptaties die optreden. Aan de begeleider om de 
suggesties in de praktijk te implementeren en te toetsen. 

 

Kenneth Bastiaens  
Bewegingsexpert 
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A. INLEIDING 
Kwetsuren kunnen voorkomen bij zowel topatleten als recreatieve sporters. De meeste 
kunnen op korte termijn opgelost worden. In het slechtste geval kunnen kwetsuren 
aanleiding geven tot chronische aandoeningen die het beoefenen en het niveau van de 
sport in het gedrang kunnen brengen. Dergelijke kwetsuren kunnen er met andere woorden 
voor zorgen dat een veelbelovende sportieve carrière vroegtijdig moet worden beëindigd. 
Een pijnlijke gedachte voor ieder die zijn sport ernstig neemt maar zich in zijn enthousiasme 
wel eens te overmoedig op of in het spel gooit. Een grondige analyse van de opeenvolgende 
lichaamssegmenten, werkzaam tijdens het tennisspel, is dan ook een prioriteit om 
vervolgens uit de conclusies een optimalisatie te realiseren en een betere begeleiding te 
voorzien. 

De doelstelling van dit onderzoek is om jonge tennisspelers te screenen doorheen de 
kinetische keten (het glenohumeraal en scapulothoracaal gewricht, de wervelzuil en het 
heupgewricht) op kracht, positie en houdingsvariabelen. Deze resultaten worden vergeleken 
met niet-tennisspelers. Deze studie is niet bedoeld om oorzaak en gevolg te achterhalen, 
wel om risicofactoren te identificeren geassocieerd aan tenniskwetsuren. Daarnaast  werd 
beoogd veldmetingen te doen waarbij materialen werden gebruikt die, naast metingen bij 
sportlui, ook makkelijk toe te passen zijn bij patiënten in de dagdagelijkse praktijk.  

In de literatuurstudie wordt de kinetische keten, die in het volledig biomechanisch proces van 
de opslag bij tennisspelers de maximale kracht tot het einde transfereert, grondig 
bestudeerd. De specifieke belasting van elke schakel in deze keten wordt aan een analyse 
onderworpen van op het moment dat dit onderdeel de beweging inzet of overneemt en de 
maximale krachtontwikkeling doorgeeft aan het volgende segment. Zodoende toont zich niet 
alleen de ideale kinetische keten maar ook de onderdelen die door een minimale afwijking 
onder een te zware belasting komen te staan en op termijn de oorzaak van ernstige 
problemen kunnen zijn. In het bijzonder belichten we de mogelijke sportspecifieke adaptaties 
bij de bovenhandse beweging, die niet alleen de slagkracht kunnen opdrijven, maar net zo 
goed kwetsuren kunnen veroorzaken. Gezien de frequentie hiervan bij tennissers en de 
mogelijke cascade van effecten die een letsel op de andere delen van de kinetische keten 
kan uitoefenen, krijgen tenslotte de verschillende probleemzones de nodige aandacht. 

In het kader van preventieonderzoek beschrijven wij sportspecifieke adaptaties die 
voorkomen bij adolescente tennisspelers tussen 10 en 16 jaar. Met een vergelijkende studie 
tussen drie groepen, namelijk elite spelers, recreanten en niet-tennissers pogen we groeps-, 
zijde- en houdingsverschillen aan te tonen. Door het inzicht in deze veranderingen worden 
de  evaluatie en mogelijke behandeling doelgerichter en meer compleet.  
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B. LITERATUURSTUDIE 
1. De kinetische keten 

Gezien de populariteit van bovenhandse sporten en de vele gekende adaptaties en 
kwetsuren is het belangrijk voor de therapeut en de trainers de biomechanica van de 
kinetische keten en de gooibeweging te kennen. Hierdoor kunnen sportletsels vroegtijdig 
gediagnosticeerd en beter behandeld worden. Eveneens is het mogelijk specifieke letsel-
preventieprogramma’s op te stellen (Lintner et al., 2008). 

 

1.1. Het begrip kinetische keten 

In dagdagelijkse activiteiten en sport werkt het lichaam niet in afzonderlijke segmenten maar 
als een dynamische unit. De beweging wordt ingezet ter hoogte van de grond. De kracht en 
energie worden vaak op de opeenvolgende segmenten overgedragen om een zo hoog 
mogelijke versnelling, snelheid en kracht te kunnen produceren ter hoogte het distale 

segment -in dit geval de hand- (Kibler, 1998; Lintner et al., 
2008; Witvrouw & Lorent, 2006). Dit biomechanisch concept, 
waar de bovenhandse sporter veelvuldig gebruik van maakt, 
wordt de ‘kinetische keten’ genoemd.   
Bij tennissers zorgt dit principe vanuit de onderste 
extremiteiten voor krachtgeneratie, -summatie en -transfer tot 
aan de hand. Sequentionele betrokkenheid van de 
verschillende schakels van de kinetische keten laat toe de 
krachten, gegenereerd door de grondreactiekrachten en de 
activiteit van de grote, krachtige been- en rugspieren te 
transfereren naar de schouder en vervolgens de bovenarm en 
hand (Van Der Hoeven & Kibler, 2006). In een normaal 
werkende kinetische keten zijn de onderste extremiteiten en de 
wervelzuil de motor voor de krachtontwikkeling en een stabiele 

proximale basis voor de distale mobiliteit (Lintner et al., 2008). Van Der Hoeven & Kibler 
(2006) suggereren dat 51% van de totale kinetische keten energie en 54% van de totale 
kracht zich ontwikkelen in het onderste lidmaat, de heup en de rug. De schouder 
functioneert eerder als een krachtregelaar in deze keten en is slechts verantwoordelijk voor 
13% van de totale kinetische energie. Overige segmenten in de kinetische keten spelen een 
kleinere rol in het genereren van kracht omwille van hun kleinere cross sectional area 
(Burkhart et al., 2003a). Tijdens de bovenhandse gooibeweging moet het schoudergewricht 
een goede steunbasis vormen en mobiel genoeg zijn om beweging mogelijk te maken in 
verschillende richtingen. Dit leidt tot een fragiel evenwicht tussen functionele stabiliteit en 
mobiliteit. In de sportgeschiedenis wordt dit ook wel de ‘throwers paradox of dilemma’ 
genoemd. Verandering in de activatiesequentie, mobiliteit en stabiliteit van de lichaamsdelen 
komen vaak voor in associatie met sportdisfunctie, verminderde performantie of 
kwetsuurontwikkeling (Van Der Hoeven & Kibler, 2006).  

 

Figuur 1: Het begrip kinetische
keten; een overdracht van 
krachten vanuit de steunbasis
tot het distale segment.
Bron: Kibler, 1998. 
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1.2. De bovenhandse gooibeweging bij tennisopslag 

Het mechanisme van de bovenhandse gooibeweging is reeds meerdere malen bestudeerd. 
Doordat deze beweging onnatuurlijk en hoog dynamisch is, worden de fysische grenzen van 
het gewricht vaak overschreden (Van Der Hoeven & Kibler, 2006).   
De bovenhandse gooibeweging is een sequentionele beweging in de kinetische keten. 
Idealiter versnelt elk lichaamsonderdeel op het juiste moment van voet tot hand waarbij elk 
opeenvolgend segment sneller beweegt dan het voorgaande. Vanuit mechanisch oogpunt is 
gooien het ontwikkelen van potentiële energie, deze transformeren in kinetische energie en 
de energie op een efficiënte en vloeiende manier overbrengen op de bal om hoge snelheid 
te creëren. Deze energie wordt gevormd door het opspannen van de spieren van de 
kinetische keten. De omzetting naar kinetische energie begint wanneer de heup, de rug en 
de arm sequentioneel voorwaarts versnellen rond een cephalo-caudale as om de bal te 
raken (Lintner et al., 2008).  

De tennisopslag wordt eerder aanzien als een slagbeweging dan een gooibeweging. Een 
slagbeweging onderscheidt zich van een gooibeweging door drie essentiële kenmerken. Ten 
eerste houden werpsporters de bal vast terwijl slagsporters de bal slechts gedurende een 
zeer korte periode raken om deze te versnellen. Tevens verandert bij slagsporten de 
bewegingsbaan van de bal. Ten tweede komt de energie bij werpsporters vanuit een 
horizontale beweging. Slagsporters daarentegen halen hun energie voornamelijk uit een 
verticale beweging. Ten derde is bij werpsporters de energieoverdracht vanuit het 
heterolaterale been van groot belang terwijl slagsporters veel energie moeten genereren 
vanuit de romp, vooral bij het slaan na een sprong (Cools & Walravens, 2007 & Lintner et 
al., 2008).  

 

1.2.1. De fasen van de bovenhandse gooibeweging bij tennis 

De bovenhandse gooibeweging wordt onderverdeeld in zes fasen, de slagbeweging 
daarentegen slechts in vier grote fasen (Ellenbecker et al., 1994; Escamilla, 1994; Lintner et 
al., 2008 & Meister, 2000). De afbakening tussen de fasen gebeurt door de 
krachtsveranderingen en spierrekruteringen die voorkomen tijdens deze cyclus (Meister, 
2000). Bij de beschrijving van de tennisopslag concentreren we ons voornamelijk op de 
bewegingen en spieractivaties in de schoudergordel. 

 

1.2.1.1. De wind-up fase 

De wind-up fase is een voorbereidende fase waarbij de sporter een goede uitgangshouding 
aanneemt. In deze fase buigt de speler de romp en tost de bal met de contralaterale arm. Er 
is een zeer lage elektromyografische activiteit tijdens deze fase in de spieren rondom de 
schouder (Ellenbecker et al., 1994). Er treedt een interne en opwaartse rotatie en 
posterieure tilt van de scapula op (Meister, 2000). Verder is er weinig elektromyografische 
activiteit van de rompspieren, namelijk mm. recti abdominis, mm. obliqui interni abdominis, 
mm. obliqui externi abdominis en mm. erector spinae. Deze lage activiteit kan verklaard 
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worden doordat de speler de rompbewegingen wil minimaliseren om de bal zo constant 
mogelijk op te gooien (Chow et al., 2003). 

 

1.2.1.2. De arm-cocking fase 

Deze fase wordt gekenmerkt door een abductie en exorotatie van de schouder en start na 
het tossen van de bal. Wanneer de arm geabduceerd is en beweegt naar exorotatie en 
horizontale abductie, zal het anterieure kapsel en inferieure glenohumerale ligament 
aanspannen en de humeruskop naar posterieur duwen. Er wordt nog bediscussiëerd of de 
posterieure translatie gecombineerd wordt met een inferieure (Borsa et al., 2008) of een 
superieure (Burkhart et al., 2003a & Grossman et al., 2005) shift. De gestegen posterieure 
translatie kan een adaptief antwoord zijn van het posterieure kapsel in de schouder om een 
grotere externe rotatie toe te laten (Borsa et al., 2008 & Grossman et al., 2005). Zo kan de 
humerus een hogere angulaire snelheid naar endorotatie bereiken (Borsa et al., 2008). 
  
De eerste spiergroepen die geactiveerd worden zijn de m. serratus anterior en de m. 
trapezius pars descendens. Deze twee spieren vormen een functioneel krachtenkoppel dat 
instaat voor de opwaartse rotatie, posterieure tilt en tegelijk stabilisatie van de scapula. Op 
die manier blijft de subacromiale ruimte voldoende bewaard tijdens elevatie. Het anterieure 
deel van de m. deltoideus zorgt voor de excentrische controle van de arm tijdens horizontale 
abductie en exorotatie. Zo wordt elastische energie opgeslagen en vrijgegeven tijdens de 
acceleratiefase. Deze bovenvermelde spier werkt samen met de m. supraspinatus als 
krachtenkoppel en drukt de humeruskop naar caudaal (Ellenbecker et al., 1994; Kibler et al., 
2007 & Lintner et al., 2008).  
Concentrische activatie van de m. trapezius pars ascendens is noodzakelijk om een stabiel 
platvorm te voorzien om de werking van de rotatorcuffspieren mogelijk te maken. De 
stabiliserende en approximatieve rol van de rotatorcuff is bekend in deze fase doordat er 
posities worden aangenomen met maximale exorotatie. Op dat moment zijn de posterieure 
rotatorcuffspieren heel actief en dragen ze bij tot de anterieure glenohumerale stabiliteit. 
Andere spieren van de rotatorcuff, de m. teres minor en m. infraspinatus, hebben een 
mindere bijdrage aan de opslagbeweging. Naarmate de exorotatie in het glenohumerale 
gewricht vergroot, zal de romp progressief bewegen naar extensie, homolaterale rotatie en 
heterolaterale lateroflexie waardoor de heterolaterale m. rectus abdominis en m. obliquus 
externus abdominis een hogere activiteit vertonen in vergelijking met hun homolaterale 
gelijken. In de m. obliquus internus abdominis wordt geen bilateraal verschil gezien wat kan 
suggereren dat deze spier, via een excentrische contractie, controle heeft over het 
achterwaarts neigen van de romp (Chow et al., 2003; Ellenbecker et al., 1994; Kibler et al., 
2007 & Lintner et al., 2008).  
Op het einde van deze fase is een excentrische activiteit van de schouderendorotatoren 
aanwezig, die bijna dubbel zo groot is als de concentrische exorotatorenactiviteit (Yildiz et 
al., 2006). De m. pectoralis major, de m. latissimus dorsi maar vooral de m. subscapularis 
zijn heel actief. Deze laatste vormt de belangrijkste ventrale stabiliserende component. Deze 
excentrische fase is de aanzet voor een concentrische contractie tijdens de acceleratiefase. 
Het antero-inferieure deel van het kapsel alsook de pees van de m. subscapularis staan 
onder grote spanning. Tezelfdertijd ontstaat er een compressie op het posterieure deel van 
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het kapsel, het labrum glenoidale en posterieure rotatorcuffspieren (Escamilla, 1994 & Kibler 
et al., 2007). Bij maximale horizontale abductie van de humerus doet zich een maximale 
scapulaire externe rotatie voor. De maximale humerale exorotatie zorgt ter hoogte van de 
scapula voor een lichte opwaartse rotatie (Meister, 2000).  
De arm cockingfase eindigt wanneer het bekken en daarop volgend de romp de beweging 
van heterolaterale rotatie hebben ingezet waardoor de maximale exorotatie van het 
glenohumeraal gewricht van de slagarm wordt bereikt (Chow et al., 2003; Kibler et al., 2007; 
Lintner et al., 2008 & Yildiz et al., 2006). Om de volgende twee redenen is deze positie een 
kritisch moment. De schoudergordelspieren moeten de grootste activiteit vertonen om de 
scapula te stabiliseren en tegelijkertijd worden ze onderworpen aan grote distractie- en 
translatiekrachten (Fleisig et al., 1995 & Lintner et al., 2008).  

 

1.2.1.3. De arm acceleratie fase 

Bij de start van de arm acceleratiefase is er in het glenohumeraal gewricht een maximale 
externe rotatie (Yildiz et al., 2006). In dit gewricht is er een overgang van exorotatie naar 
endorotatie en van horizontale abductie naar horizontale adductie. De scapula beweegt naar 
interne rotatie en lichte anterieure tilt (Meister, 2000). Tijdens deze fase moeten de 
endorotatoren, in het bijzonder de m. subscapularis, de m. latissimus dorsi, de m. pectoralis 
major en de m. deltoideus pars anterior, concentrisch contraheren nadat ze net de 
exorotatiebeweging in de cockingfase excentrisch hebben afgeremd. Dit is nodig om een 
omkering van de beweging in het glenohumeraal gewricht te kunnen verwezenlijken. 
Scapulaire spieren als m. serratus anterior, mm. rhomboideï, m. levator scapulae en m.  
trapezius blijven zeer actief om een stabiele basis voor het glenohumeraal gewricht te 
voorzien. Deze hoge electromyografische activiteit wordt gevolgd door een relatieve daling 
van de activiteit in de acceleratie tijdens balimpact. Eén uitzondering is de stabiliserende 
bijdrage van de m. infraspinatus, welke actief blijft tijdens impact (Cools & Walravens, 2007 
& Ellenbecker et al., 1994). Gelijktijdig met de glenohumerale endorotatie flecteert de romp. 
Deze beweging wordt veroorzaakt door de m. rectus abdominis, de m. obliquus internus 
abdominis en de m. obliquus externus abdominis. Eveneens is er een heterolaterale 
lateroflexie door contractie van de heterolaterale m. rectus abdominis. De mm. erector 
spinae fungeren eerder als stabilisatoren dan mobilisatoren van de wervelzuil (Chow et al., 
2003). Balimpact beëindigt de explosieve acceleratiefase (Ellenbecker et al., 1994 & Yildiz et 
al., 2006).   

 

1.2.1.4. De arm deceleratie & follow-through fase 

Net na balimpact start de deceleratiefase waarbij de sterk versnelde arm moet worden 
afgeremd (Yildiz et al., 2006). Het doel van de deceleratie is het verspreiden van de 
overgebleven energie. Het schoudergewricht blijft tijdens deze fase intern roteren en 
horizontaal adduceren. Kort na balimpact zal de scapula ook terugkeren uit zijn maximale 
opwaartse rotatiepositie (Meister, 2000). Tijdens de deceleratie zullen posterieure 
schouderspieren excentrisch contraheren om de glenohumerale gewrichtsdistractiekrachten 
tegen te gaan. De ratio stelt dat excentisch exorotatie net zo sterk moet zijn als 
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concentrische endorotatie voor normale schouderfunctie (Yildiz et al., 2006). Zowel de 
glenohumerale als de scapulothoracale spieren, vooral de m. trapezius pars ascendens en 
de posterieure rotatorcuffspieren, ontwikkelen een excentrische abductiekracht en zijn op 
deze manier zeer actief tijdens de afremming. Voornamelijk de m. teres minor, maar ook de 
m. infraspinatus, de m. teres major, de m. latissimus dorsi en de posterieure bundel van de 
m. deltoideus vertonen een hoge activiteit op dat moment. De m. infraspinatus heeft een 
belangrijke functie omdat hij anatomisch goed gepositioneerd is om controle uit te oefenen 
op de humerus en de schouderdistractie tijdens deceleratie (Ellenbecker et al., 1994; Kibler 
et al., 2007 & Lintner et al., 2008). Voorts wordt deze fase gekenmerkt door een 
heterolaterale flexie-rotatiebeweging van de wervelzuil, waarbij de mm. erector spinae 
vergrote excentrische activiteit vertonen (Chow et al., 2003). 

De follow throughfase start bij maximale endorotatie van het schoudergewricht. Tijdens deze 
fase beweegt de arm verder naar adductie (Lintner et al., 2008). In deze fase eindigt de 
scapula in interne en opwaartse rotatie en anterieure tilt (Lintner et al., 2008 & Meister, 
2000). De gemiddelde tot hoge activiteit van de rotatorcuffspieren genereert compressieve 
krachten om te weerstaan aan de schouderdistractiekrachten zodat de humeruskop in de 
cavitas glenoidalis blijft. Tijdens de opslag kunnen deze krachten piekwaarden hebben tot 
ongeveer 75% van het lichaamsgewicht. De concentrische contractie van de m. serratus 
anterior stabiliseert de scapula tegen de thoraxwand terwijl de m. trapezius pars transversus 
en de mm. rhomboideï de scapula vertragen; zij vormen een functioneel krachtenkoppel. 
Deze bovenvermelde spieren in samenwerking met de m. deltoideus pars posterior en m. 
latissimus dorsi zorgen voor de deceleratie van de humerus door middel van een 
excentrische contractie (Ellenbecker  et al., 1994; Escamilla, 1994; Kibler et al., 2007 & 
Lintner et al., 2008).  
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2. Sportspecifieke adaptaties bij tennisspelers 

Adolescentie, de periode tussen de puberteit en de maturiteit, voorziet vele mogelijkheden 
voor positieve skeletale aanpassingen op mechanische belasting in vergelijking met elke 
andere leeftijdscategorie. Wolff (1882) was de eerste om veranderingen van de botmassa te 
documenteren. Hij definiëerde de aanpassingen van het bot als volgt: “A trabecular 
structural adaptation to a mechanical environment can be traced back to the bone formation 
and resorption process called remodeling”. Dit betekent dat de genetica de basismorfologie 
van het skelet bepaalt maar dat de interne architectuur en externe structuren (spieren, 
ligamenten, fascia,…) voornamelijk worden gevormd door adaptieve mechanismen die 
gevoelig zijn aan mechanische belasting (Greene & Naughton, 2006). Bij tennissers komen 
adaptaties voor in de volledige kinetische keten tijdens de bovenhandse gooibeweging. 
Adaptaties ter hoogte van het glenohumeraal en het scapulothoracaal gewricht zijn tot nu 
toe het meest onderzocht. Over de wervelzuil en heup zijn op dit moment weinig studies 
beschikbaar.  

 

2.1. Sportspecifieke adaptaties in het glenohumerale gewricht 

2.1.1. Adaptaties in range of motion 

2.1.1.1. Glenohumerale exorotatie 

De gooischouder verwerft een grotere exorotatie in 90° abductie in vergelijking met de niet-
gooischouder (Borsa et al., 2008; Burkhart et al. 2003a; Donatelli et al., 2000; Downar & 
Sauers, 2005; Herrington, 1998; Myers et al., 2007; Schmidt-Wiethoff et al., 2004 & Wilk et 
al., 2009a). Schmidt-Wiethoff et al. (2004) vermelden waarden van 89,1° aan de dominante 
zijde en 81,2° aan de niet-dominante zijde. Voor deze aanpassing zijn er een aantal 
mogelijke verklaringen. Enkele auteurs suggeren dat repetitieve bovenhandse bewegingen 
anterieure kapselstretch zouden veroorzaken (Ellenbecker et al., 1996; Jobe et al., 1989 & 
Meister, 2000). Thomas et al. (2009) vermelden dat deze aanpassing pas optreedt na jaren 
competitie, bijgevolg kunnen deze auteurs nog geen significant exorotatieverschil (0,38°) 
aantonen na twaalf weken competitie. Burkhart et al. (2003a) bevestigen eveneens een 
anterieure kapselstretch als oorzaak van de vergrote exorotatie. Zij suggereren dat een 
wijziging van het glenohumeraal contactpunt, zoals bij een strak posteroinferieur kapsel, 
bijdraagt tot een functionele verlenging van het anteroinferieure kapsel. Dit laat een grotere 
graad van exorotatie toe in de gooischouder waardoor ze grotere endorotatiesnelheid 
kunnen bereiken. Zij vermelden eveneens dat gooiers een bepaalde graad van exorotatie 
hebben die ze moeten bereiken om hard te kunnen gooien. Deze sporters hebben een 
proprioceptief gevoel om deze graad, die ze ‘the slot’ noemen, te bereiken (Burkhart et al., 
2003a). Andere auteurs spreken van microtraumata ter hoogte van het kapsel die door 
overmatige exorotatie een anterieure instabiliteit kunnen veroorzaken (Kvitne & Jobe, 1993). 
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2.1.1.2. Glenohumerale endorotatie 

Door talrijke onderzoekers wordt een vermindering van de endorotatie gevonden aan de 
dominante zijde in vergelijking met de niet-dominante zijde (Borsa et al., 2008; Donatelli et 
al., 2000; Downar & Sauers, 2005; Schmidt-Wiethoff et al., 2004; Vad et al., 2003 & Wilk et 
al., 2009a). Het verschil bevindt zich tussen 8,5° en 12°. Na twaalf weken competitie wordt 
al een vermindering van 4,15° endorotatie gevonden aan de dominante zijde bij tennissers 
(Thomas et al., 2009). Reinold et al. (1994) vermelden dat er direct na training tot 24u 
nadien, een daling van 10° graden aanwezig is zowel voor endorotatie als de totale 
beweging. In de niet-dominante schouder was dit niet aanwezig.  
Kibler et al. (1996) beschrijven ook dat het verlies van endorotatie tussen de dominante en 
niet-dominante zijde toeneemt naarmate het aantal speeljaren en de leeftijd stijgen. 
Schmidt-Wiethoff et al. (2004) zien geen correlatie tussen het endorotatiedeficiet en leeftijd 
of speeljaren. Het onevenwicht zou volgens hen reeds bij jonge tennisspelers aanwezig zijn.  

Kibler et al. (1996, p. 284) vermelden een onderzoek van Springings waarbij ze aantonen 
waarom endorotatie belangrijk is bij elite tennisspelers. Endorotatie draagt bij tot 37% van 
het totale (voorwaartse) moment bij balimpact. Endorotatiegebrek zal deze bijdrage 
verminderen, wat een daling veroorzaakt van het totale racketmoment. De atleet zal ofwel dit 
verminderd moment moeten accepteren of andere anatomische schakels – zoals de heup, 
wervelzuil of elleboog – gebruiken om een optimaal moment te bekomen. 

Aangezien dit endorotatiedeficiet in de dominante schouder zo vaak voorkomt, wordt het in 
de internationale literatuur kortweg GIRD (Glenohumeral Internal Rotation Deficit) genoemd. 
Dit fenomeen is één van de meest typische sportspecifieke adaptaties bij bovenhandse 
sporters. Adaptaties ter hoogte van zowel kapsel, musculatuur als bot kunnen aan de basis 
liggen van GIRD.   
Volgens een aantal auteurs (Chandler et al., 1992; Dines et al., 2009; Ellenbecker et al., 
1996; Herrington, 1998; Kibler et al., 1996 & Schmidt-Wiethoff et al., 2004) zou het om een 
posterieure kapselverkorting gaan, die het gevolg is van repetitieve bovenhandse 
werpbewegingen. Tijdens de deceleratiefase van de werpbeweging worden de posterieure 
kapselstructuren continu blootgesteld aan excentrische rekbelasting die microtraumata kan 
veroorzaken.  
Een tweede verklaring kan zijn dat deze glenohumerale endorotatiebeperking eerder het 
gevolg is van een musculaire verkorting en hypertrofie van de posterieure rotatorcuff spieren 
(Borsa et al., 2008).  De rotatorcuff spieren zouden verkorten als resultaat van repetitieve 
excentrische stress tijdens de deceleratiefase (Borsa et al., 2005).    
Volgens Sciascia & Kibler (2006) en Van der Hoeven & Kibler (2006)  is een combinatie van 
bovenstaande oorzaken, die thixotropie wordt genoemd, een derde mogelijke verklaring. Het 
is een passieve stijfheid die voorkomt na een chronische blootstelling van de spieren aan 
spanning. De distractiekrachten tijdens de follow-throughfase worden tegengehouden door 
het posteroinferieure kapsel en de compressieve krachten van de rotatorcuffspieren, in het 
bijzonder de m. infraspinatus. Omwille van de excentrische activiteit van deze spier, 
verschijnen adaptieve veranderingen in de spierbuik. Het gaat om een vermindering van de 
actieve spanning, vermeerdering van de passieve spanning en het verstoren van de 
proprioceptieve mechanismen. Het posterieure kapsel zal reageren met hypertrofie en een 
daling van de kapsulaire soepelheid.   
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Als laatste vinden verschillende auteurs een grotere humerale retroversie bij bovenhandse 
sporters (Borsa et al., 2008; Crockett et al., 2002; Thomas et al., 2009 & Whiteley et al., 
2006). Meerdere auteurs denken dat deze adaptatie zich ontwikkelt bij jonge gooiers 
wanneer de proximale humerale epifyse nog niet volledig volgroeid is. Het is dus 
vermoedelijk een proces dat gedetermineerd wordt door voornamelijk osseuse maar ook 
kapsulaire en musculotendinogene veranderingen (Borsa et al., 2008; Crockett et al., 2002 & 
Whiteley et al., 2006). Edelson (aangehaald in Thomas et al., 2009, p. 235) zegt dat mensen 
tijdens de kinderjaren een grotere retroversie hebben die evolueert naar anteversie tot de 
leeftijd van ongeveer 19 jaar. Bij bovenhandse sporters kan het anteversieproces 
verminderen waardoor humerus meer kan exoroteren. Het lijkt dus dat het verlies aan 
endorotatie normaal is en veroorzaakt wordt door de verandering in humerale retroversie 
(Reinold et al., 1994).  
De leeftijd van de speler, de hoeveelheid en de intensiteit van de bovenhandse 
gooiactiviteiten beïnvloeden vermoedelijk de humerale retroversie gezien er een vergroting 
beschreven wordt aan de dominante zijde bij de speler (Whiteley et al., 2006). 

GIRD zou worden gezien als sleutelpunt van een serie biomechanische veranderingen, 
welke leiden tot een verandering in de humerale positie tijdens arm rotatie, die de schouder 
en elleboog voorbestemmen voor kwetsuren (Sciascia & Kibler, 2006). Het deficiet bij een 
niet-pathologische GIRD bedraagt gemiddeld 10 ± 2° endorotatievermindering ten opzichte 
van de niet-dominante schouder (Borsa et al., 2008 & Crockett et al., 2002). Meer dan 20° 
endorotatievermindering of een beperking meer dan 10 % van de totale rotatie kan een 
bijdragende factor zijn die leidt tot pathologische veranderingen in het schoudergewricht 
(Burkhart et al., 2003a). 

 

2.1.1.3. Totale rotatie – range of motion 

Voor de beschrijving van de totale range of motion van exo- en endorotatie in het 
glenohumeraal gewricht wordt door Downar & Sauers (2005, p. 27) de stelling van Morgan, 
de ‘total 180° rule’ geciteerd. Deze regel houdt in dat er bij verlies van één graad endorotatie 
telkens één graad exorotatie moet gewonnen worden om de totale range of motion van 180° 
te behouden. Wilk et al. (2002) suggereren dat bij bovenhandse sporters de totale range of 
motion voor exo- en endorotatie relatief gelijk blijft. Het aanwezige verlies van 5° wordt door 
deze onderzoekers als een niet-significant gegeven beschouwd. Dit wordt bevestigd door 
Downar & Sauers (2005) die een verlies van 12° endorotatie ten opzichte van een winst van 
7° exorotatie vinden. Specifiek bij tennissers wordt wel een significant verschil gevonden in 
de totale range of motion tussen de dominante en niet-dominante schouder (Ellenbecker et 
al., 1996 & Kibler et al., 1996). Het verschil (in deze studie gemiddeld 9,1°) wordt 
veroorzaakt door een endorotatiedeficiet dat onvoldoende gecompenseerd wordt door een 
exorotatiewinst. In de controlegroep vinden de onderzoekers een verschil van slechts 3,6° 
(Schmidt-Wiethoff et al., 2004).   
Bij een onderzoek naar de sportspecifieke adaptaties bij tennissers na twaalf weken 
competitie bedroeg de totale range of motion voor de start van het seizoen 151,48° aan de 
dominante zijde. Na de competitie was er een significante vermindering van 4,08°in de totale 
range of motion (Thomas et al., 2009).   
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2.1.1.4. Horizontale abductie 

Bij bovenhandse sporters wordt een verlies van horizontale abductie beschreven. Hiervoor 
worden twee mogelijke oorzaken beschreven: als eerste contracturen van de posterieure 
weefsels (Burkhart et al., 2003a), als tweede reactieve littekens (Borsa et al., 2008). 

 

2.1.2. Adaptaties in spierkracht 

Bij baseballers wordt een grotere endorotatiekracht aan de dominante zijde en een grotere 
exorotatie aan de niet-dominante zijde gevonden (Donatelli et al., 2000). Trakis et al. (2008) 
beschrijven een stijging van de kracht van zowel de exo- als de endorotatoren aan de 
dominante zijde bij baseballers. Daardoor zal bij deze groep, maar ook bij andere 
bovenhandse sporters, de ratio concentrische exo-/endorotatiekracht aan de dominante 
zijde dalen. Dit wijst op een relatief krachttekort van de exorotatoren door een overwicht van 
de endorotatoren (Kibler & Safran, 2005). De ratio’s bevinden zich tussen 61% en 76%, wat 
wil zeggen dat de exorotatoren slechts 2/3e van de kracht van de endorotatoren bezitten 
(Chandler et al., 1992; Ellenbecker & Roetert, 2003; Ng et al., 2002 & Saccol et al., 2010). 
Tijdens sportactiviteiten moeten de agonisten concentrisch werken om het lidmaat te 
versnellen, waar antagonisten excentrisch afremmen om gewrichtsoverbelasting te 
voorkomen (Yildiz et al., 2006). Volgens het onderzoek van Ng et al. (2002) zijn de ratio’s 
van excentrische antagonist-/concentrische agonistkracht bij badmintonspelers lager aan de 
dominante (1,1) in vergelijking met de niet-dominante schouder (1,3). Er bestaan 
gelijkaardige resultaten bij tennissers (Yildiz et al., 2006). Er zijn meerdere verklaringen voor 
dit verschil beschreven: ten eerste een vermindering van de excentrische 
exorotatorenkracht, ten tweede een vermeerdering van de concentrische 
endorotatorenkracht of een combinatie van beide (Ng et al., 2002 & Yildiz et al., 2006). Bij 
juniore tennisspelers (12-18 jaar) zijn de ratio’s lager dan 1 aan de dominante zijde, wat wil 
zeggen dat de excentrische kracht van de exorotatie niet groter is dan de concentrische 
kracht van de endorotatie (Saccol et al., 2010).  
Wat de kracht van de m. supraspinatus betreft, wordt er geen significant verschil gevonden 
tussen de beide zijden bij baseballers (Trakis et al., 2008).   
Verder bestaat er ter hoogte van het glenohumerale gewricht een overwicht van de 
horizontale adductoren ten opzichte van de horizontale abductoren. De horizontale 
adductoren zijn tevens sterker aan de dominante zijde (Donatelli et al., 2000 & Silva et al., 
2006). Het aantal jaren tennissen heeft een significante invloed op de spierkracht. De ratio 
horizontale abductie/horizontale adductie is niet significant verschillend tussen de beide 
zijden (Silva et al., 2006). 
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2.2. Sportspecifieke adaptaties in het scapulothoracale gewricht 

2.2.1. Adaptaties in positie en range of motion  

2.2.1.1. Scapulaire opwaartse rotatie 

De scapulaire opwaartse rotatie is vergroot aan de dominante zijde bij bepaalde 
bovenhandse sporters in 90° glenohumerale abductiestand, zowel bij 10-13 jarigen als 
adolescenten (Cools et al., 2010; Downar & Sauers, 2005; Myers et al., 2005 & Thomas et 
al., 2009).    
Bij zwemmers en baseballers vinden Downar & Sauers (2005) een scapulaire opwaartse 
rotatie van 4° groter aan de niet-dominante zijde. De klinische relevantie van deze 
bevindingen moet nader onderzocht worden. Voor zwemmers worden de resultaten van 
bovenstaand onderzoek wel bevestigd door Thomas et al. (2009).  
Cools et al. (2010) onderzoeken de scapulaire opwaartse rotatie in drie verschillende 
elevatiestanden (0°, 90° en 180°)  in het scapulaire vlak bij adolescente elite tennisspelers. 
Ze vinden een significant verschil tussen de beide schouders en tussen de verschillende 
elevatiestanden. Bij vrouwelijke tennisspelers vinden de onderzoekers lagere waarden voor 
opwaartse rotatie. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke tennisspelers wordt echter 
niet als significant bevonden. Een mogelijke verklaring voor het links-rechts verschil is dat 
scapulaire opwaartse rotatoren (m. serratus anterior en m. trapezius pars decendens) aan 
de dominante zijde sterker zijn bij bovenhandse atleten. Door deze grotere kracht verkrijgen 
de spelers een grotere scapulaire opwaartse rotatie zowel in rust als in hogere 
elevatiestanden. Andere auteurs bevestigen deze mogelijke verklaring en stellen eveneens 
dat dit een noodzakelijke chronische adaptatie is om efficiënter bovenhandse 
gooibewegingen uit te voeren en impingement van de rotatorcuffpezen te voorkomen 
(Downar & Sauers, 2005; Myers et al., 2005 & Thomas et al., 2009).  
Oyama et al. (2008) vinden echter bij bovenhandse sporters geen significant verschil voor 
scapulaire opwaartse rotatie tussen de beide zijden. Thomas et al. (2009) stellen bij 
volleyballers zelfs een verminderde scapulaire opwaartse rotatie in 90° abductie vast, wat op 
zijn beurt kan leiden tot scapulaire dyskinesie.  

 

2.2.1.2. Scapulaire protractie 

Een belangrijke beweging bij bovenhandse sporters is de protractie van de scapula rond de 
thoracale wand om zo de grote krachten, die op het glenohumerale gewricht terechtkomen 
tijdens de deceleratie- en de follow throughfase, te verdelen (Thomas et al., 2009). 
Meerdere auteurs tonen aan dat bij bovenhandse atleten de scapula in een grotere 
protractiestand staat (Burkhart et al., 2003b; Cools et al., 2010; Hébert et al., 2002; Ludewig 
et al., 1996 & Oyama et al., 2008). De vergrote protractie wordt vooral gezien bij tennissers 
door de sportspecifieke eisen. Er komt een grote stress op het schoudergewricht door het 
gebruik van een tennisracket wat een vergroot inertiemoment creëert. In het onderzoek van 
Oyama et al. (2008) bedraagt het verschil 2,5°. Er worden verschillende oorzaken 
beschreven voor deze adaptatie. Een eerste mogelijke oorzaak is een verkorte m. pectoralis 
minor, gezien zijn invloed op de scapulaire kinematica (Cools et al., 2010; Hébert et al., 
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2002; Ludewig et al., 1996 & Muraki et al., 2009). De studie van Cools et al. (2010) toont 
aan dat er een verkorting is van de m. pectoralis minor aan de dominante zijde zowel bij 
mannen als vrouwen, anderzijds vertonen de vrouwen een nog kortere m. pectoralis minor 
dan de mannen. Ook Borstad & Ludewig (2005) bevestigen dit. Het verschil tussen de 
dominante en niet-dominante zijde bedraagt bij mannen 1,2 cm en bij vrouwen 0,9 cm. Deze 
verkorting zou afkomstig zijn van het repetitief krachtig gebruik van de m. pectoralis minor bij 
protractie tijdens de bovenhandse gooibeweging. De verkorting is reeds op jonge leeftijd 
aanwezig, wat indiceert dat deze spier vatbaar is voor verkorting. Een andere verklaring kan 
gevonden worden in de gewijzigde biomechanica in de dominante zijde van tennisspelers, 
wat leidt tot veranderingen in de lengte van deze spier. Hoewel er een duidelijke verkorting 
aanwezig is, moeten er toch vragen gesteld worden bij de klinische relevantie van deze 
bevindingen gezien het kleine links- rechtsverschil (Cools et al., 2010).  
Een tweede mogelijke oorzaak is de gewijzigde protractie- retractiekrachtsratio ten voordele 
van de protractie. Het wordt echter in vraag gesteld of dit een sportspecifieke adaptatie is of 
een eigenschap van adolescente spierkrachtkarakteristieken (Cools et al., 2007).  

Naast een grotere protractie worden een grotere interne rotatie en een grotere anterieure tilt 
van de scapula aan de dominante zijde beschreven. De drie aanpassingen samen kunnen 
aanzien worden als een asymmetrische scapulaire rustpositie en worden in het onderzoek 
bij alle deelnemende unilaterale bovenhandse sporters gezien (Oyama et al., 2008). Deze 
rustpositie wordt niet als problematisch beschouwd indien ze geen klachten veroorzaakt. 
Doordat tennisspelers een repetitieve stretch van spieren (m. trapezius, mm. rhomboideï en 
m. levator scapulae), kapsels en ligamenten ondergaan, een hypertrofie van het bot en de 
spieren verkrijgen maar ook een repetitieve krachtinwerking op dezelfde structuren 
uitoefenen, wordt deze lagere positie nog meer geaccentueerd. Dit fenomeen wordt 
“Dropped Shoulder” genoemd (Burkhart et al., 2003b & Oyama et al., 2008).  

 

2.2.2. Adaptaties in spierkracht 

Bij tennisspelers is er voor absolute kracht van de m. trapezius pars decendens zowel een 
geslachts- als links-rechtsverschil gevonden. Na normalisatie van de kracht 
(kracht/lichaamsgewicht) is het geslachtsverschil afwezig. Significante links-rechtsverschillen 
worden ook gevonden voor de m. serratus anterior, zowel voor de absolute als de 
genormaliseerde waarden. Voor de m. trapezius pars ascendens en pars transversus zijn er 
geen significante geslachts- noch links-rechtsverschillen gevonden (Cools et al., 2010).  
De kracht van de prime movers bij armelevatie (m. trapezius pars decendens en m. serratus 
anterior) is groter aan de dominante zijde. De kracht van de stabiliserende spieren (m. 
trapezius pars ascendens en transversus) is aan beide zijden gelijk. De prime movers zijn 
tevens sterker dan de stabiliserende spieren (Cools et al., 2010). Meerdere auteurs 
beschrijven echter een hogere waarden aan de dominante zijde voor de m. trapezius pars 
ascendens en transversus (Donatelli et al., 2000 &Trakis et al., 2008).   
De ratio van m. trapezius pars descendens/pars ascendens en ratio m. trapezius pars 
descendens/pars transversus is zeer hoog bij gymnasten en baseballers. De ratio m. 
trapezius pars ascendens /m. serratus anterior is daarentegen zeer laag bij deze groepen 
(Cools et al., 2010 & Trakis et al., 2008). 
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2.3. Sportspecifieke adaptaties in de wervelzuil 

In de literatuur is er - in vergelijking met het glenohumeraal en scapulothoracaal gewricht -  
tot op heden weinig onderzoek verricht naar sportspecifieke adaptaties ter hoogte van de 
wervelzuil bij tennissers. Förster et al. (2009, p. 58) verwijzen naar gegevens van Dalichau 
waarbij onderzoek verricht werd bij specifieke groepen van bovenhandse sporters 
(zwemmen, tennis, waterpolo, volleybal, gymnastiek, gewichtheffen). Hieruit kon hij besluiten 
dat de veranderingen in de sagittale projectie van de wervelzuil niet tot sportspecifieke 
adaptaties van tennis behoorden. Wel doen Förster et al. (2009) onderzoek naar deze 
adaptaties bij andere bovenhandse sporters, meer bepaald bij klimmers. Zij beschrijven de 
meest typische adaptatie gevonden bij elite klimmers, namelijk ‘Climber’s back’. Deze wordt 
gekenmerkt door anterieur gepositioneerde schouders, een hyperkyfose van de thoracale 
wervelzuil en een hyperlordose van de lumbale wervelzuil. De onderzoekers vermoeden dat 
een verkorting van de m. pectoralisspieren, die voorkomt bij 70% van de elite klimmers, één 
van de factoren is die voor deze veranderingen zorgt. De oorsprong van de thoracale en 
lumbale adaptaties zijn vermoedelijk een functionele aanpassing van de curvatuur van de 
wervelzuil die nodig is om aan de sportspecifieke biomechanische eisen te voldoen.  
Enkel Kellis et al. (2008) vinden bij niet-tennisspelers waarden tussen 35° en 38°. Als ze op 
zoek gaan naar de invloed van deze twee functionele aanpassingen op schouderfunctie-
stoornissen en intervertebrale gewrichtsblokkage kunnen de onderzoekers geen significante 
invloed aantonen. In verwijzingen naar een studie van Schlageter werd wel een invloed 
aangetoond als men de m. pectoralisverkorting eveneens in rekening brengt (Förster et al., 
2009, p. 57). Naast een vergrote lumbale lordose kan men ook een lumbale inflexibiliteit 
aantonen bij 54% van de tennisspelers (Cools & Walravens, 2007 & Kibler & Safran, 2005). 

Ter hoogte van de cervicale wervelzuil kan men een verminderde beweeglijkheid van de 
cervicothoracale overgang vaststellen (Cools & Walravens, 2007). Ook is er een vergrote 
cervicale extensie aanwezig bij tennisspelers (Kibler, 1998).   

 

2.4. Sportspecifieke adaptaties in het heupgewricht 

In het onderzoek naar sportspecifieke adaptaties ter hoogte van het heupgewricht kunnen 
we slechts twee belangrijke onderzoeken onderscheiden, namelijk Ellenbecker et al. (2007) 
en Vad et al. (2003). Beide studies geven echter verschillende informatie. 

In de studie van Ellenbeker et al. (2007) worden de rotatiemogelijkheden van het 
heupgewicht bij professionele tennisspelers onderzocht per geslacht. Zij vinden geen 
significante bilaterale verschillen voor endorotatie en exorotatie bij geen van beide 
geslachten. Enkel voor de mannen wordt een significant verschil aangetoond voor de totale 
range of motion van het heupgewricht. Het aantal jaren sport heeft geen invloed op het 
omwentelingsbereik van de rotatiebeweging van de heup.   
Vad et al. (2003) kunnen wel een significant endorotatieverschil vaststellen aan het 
dominante heupgewricht bij professionele tennissers. Dit endorotatiedeficiet is te wijten aan 
de repetitieve krachten die tijdens het spelen werden geleverd. Deze zouden na verloop van 
tijd resulteren in kapsulaire contracturen. Hierdoor wordt er meer kracht overgebracht op de 
lage rug wat een mogelijke oorzaak van lage rugpijn bij tennissers kan zijn.  



 

14 
 

3. Sportspecifieke letsels bij tennissers en 
letselpreventie 

Bij tennis zorgt het repetitieve karakter van de sport voor maximale stress op de schouder. 
Schouderletsels komen dan ook vaak voor bij tennis (Chandler et al., 1992). De gooi-
beweging betreft een serie van fases die de dynamische en statische beperkingen van de 
glenohumerale en scapulothoracale gewricht accentueren. Het behouden van het evenwicht 
van de geschikte biomechanische krachten is essentieel om kwetsuren te vermijden 
(Meister, 2000).  

 

3.1. Sportspecifieke letsels bij tennissers 

3.1.1. Impingement 

Sinds een 40-tal jaar is de kennis van de pathogenese van impingement onder invloed van 
Neer (1972) ruimschoots uitgebreid. De laatste jaren werden tal van verschillende 
oorzakelijke factoren, die kunnen bijdragen tot impingement en rotatorcuff aandoeningen, 
aangetoond. Toch blijft de oorzaak van impingement en rotatorcuffpathologie een bron van 
vele controversen (Edwards et al., 1994 & Wilk et al., 2009a). Er is een duidelijke relatie 
aangetoond tussen beide aandoeningen maar de volgorde van het ontstaan is een 
discussiepunt. Het blijft de vraag of rotatorcuffpathologie het gevolg is van de inklemming 
(primair impingement) of impingement optreedt ten gevolge van een geïrriteerde rotatorcuff 
(secundair impingement). Sommige auteurs toonden aan dat dit een natuurlijk fenomeen is 
waarbij de patiënt enkel klachten zal ontwikkelen als de rotatorcuff de natuurlijke inklemming 
niet verdraagt, bijvoorbeeld door een scheur (Burkhart et al., 2003a). Andere zijn van 
mening dat onder normale omstandigheden de subacromiale ruimte voldoende groot is om 
de rotatorcuffpezen te laten bewegen. Indien deze ruimte verkleint, kan dit leiden tot 
rotatorcuffpathologie zoals bij instabiliteit (Edwards et al, 1994; Kibler & Safran, 2005 & 
Lewis et al., 2005a).  
De rotatorcuffspieren hebben een dubbele functie ter hoogte van het glenohumerale 
gewricht. Een eerste component, de compressiekracht, zorgt voor de approximatie van de 
humeruskop in de cavitas glenoidalis. Op deze manier wordt glenohumerale dynamische 
stabiliteit voorzien (Borsa et al., 2008 & Peat et al., 1994). Vermoeidheid, overbelasting en 
daarop volgende peesletsels kunnen aan de basis liggen van een progressief verlies van de 
dynamische stabiliserende functie van de rotatorcuff. Dit is een voorbeschikkende factor 
voor het ontwikkelen van intern impingement (Ellenbecker & Cools, 2010). Ten tweede is er 
de translatiecomponent die zorgt voor een translatie van de humeruskop naar caudaal. Deze 
translatiekracht is noodzakelijk om de subacromiale ruimte te vergroten en zo extern 
impingement te voorkomen (Peat et al., 1994). 

Impingement kan ingedeeld worden op basis van betrokken anatomische structuren 
(intern/extern) of naargelang de oorzaak (primair/secundair). Intern impingement is enkel 
secundair, de externe vorm kan zowel primair als secundair zijn (Burkhart et al., 2003a & 
Cools et al., 2008a).  
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3.1.1.1. Intern of glenoid & extern of subacromiaal impingement 

Intern impingement, ook undersurface 
impingement genoemd, werd ooit 
beschouwd als een simpele inklemming 
van de bovenrand van de rotatorcuff op de 
glenohumerale rand (Elllenbecker & Cools, 
2010 & Reinold et al., 1994). Heden wordt 
intern impingement gedefiniëerd als een 
inklemming van één of meerdere 
rotatorcuffspieren tussen twee beenderige 
structuren die beide deel uitmaken van het 
glenohumerale gewricht, namelijk de 
humeruskop enerzijds en de rand van het 
labrum glenoidale anderzijds (Meyer et al., 
2008).   
Volgens Cools et al. (2008b) bestaan er twee soorten intern impingement; de 
posterosuperieure en anterosuperieure vorm. Op het einde van de cocking fase, wanneer de 
schouder zich in een abductie-exorotatiepositie bevindt, komt de posterosuperieure vorm 
voor. In deze positie ligt de posterieure bundel van het kapsel anteroinferieur van de 
humeruskop. Indien er hypertrofie, verstijving of verkorting van deze bundel optreedt, wordt 
een posterosuperieure druk uitgeoefend op de humeruskop. Dit resulteert in een translatie 
van de humeruskop naar posterosuperieur ten opzichte van de cavitas glenoidalis. Hierbij 
kan een inklemming ontstaan van de rotatorcuffpezen tussen enerzijds de tuberculum 
majus, die zich door de exorotatie posterieur bevindt, en de posterosuperieure rand van het 
labrum glenoidale. Deze inklemming treedt voornamelijk op ter hoogte van de m. 
infraspinatuspees en het posterieure deel van de m. supraspinatus (Cools et al., 2008b; 
Burkhart et al., 2003; Jobe et al., 2000 & Kirchoff & Imhoff, 2010).  
Anderzijds is de anterosuperieure vorm een inklemming van de pees van de m. 
subscapularis tussen de anterosuperieure rand van het glenoid en de humeruskop. Het doet 
zich voor tijdens follow-throughfase van de gooibeweging bij horizontale adductie-
bewegingen gecombineerd met endorotatie. Ook de caput longum van de m. biceps brachii, 
het ligamentum coracohumerale en het superieure glenohumeraal ligament kunnen 
betrokken zijn (Cools et al., 2008b; Gerber & Sebesta, 2000; Habermeyer et al., 2004 & 
Kirchoff & Imhoff, 2010).  

Reinold et al. (1994) vat een viertal mogelijke theorieën samen die het ontstaan van intern 
impingement kunnen uitleggen.   
Als eerste beschrijven ze de anatomische theorie. Het contact tussen de rotatorcuff en het 
labrum bij abductie en exorotatie van de schouder is een natuurlijk fenomeen bij 
bovenhandse sporters. Door chronisch repetitief contact kan een symptomatisch intern 
impingement voorkomen. Gezien het verschil in range of motion, laxiteit en humerale 
retroversie komt dit enkel voor aan de dominante schouder. Het is echter niet geweten of dit 
altijd voorkomt bij bovenhandse sporters of het een specifiek kenmerk is dat voorkomt bij 
atleten met een predispositie voor intern impingement.  
Een tweede theorie gaat over anterieure laxiteit. Deze laxiteit ontstaat door grote trekkracht 

Figuur 2: Intern posterosuperieur impingement: een
inklemming van de m. supraspinatus of m. infraspinatus
tussen de humeruskop en het posterosuperieure deel van
de cavitas glenoidalis.   
Bron: Ellenbecker et al., 1994.
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op het anterieure kapsel in de late cocking en vroege acceleratiefase in de gooibeweging. 
De repetitieve trekkrachten leiden tot graduele stretch van het kapsulair collageen waardoor  
kapsulaire instabiliteit ontstaat. Bij bovenhandse sporters komt dit meer voor aangezien zij 
grote exorotatie bewegingen maken waardoor er meer stretch op de anterieure kapsulo-
ligamentaire structuren komt. Die stretch veroorzaakt op zijn beurt microtraumata zodat de 
humeruskop naar voor transleert en de structuren posterosuperieur van het glenoid - meer 
bepaald de insertiepees van de m. infraspinatus en/of m. supraspinatus - ingeklemd worden. 
Tijdens de acceleratie- en deceleratiefase kunnen verdere scheuring en contact van de 
tuberculum majus verantwoordelijk zijn voor meer significante scheuren van het superieure 
labrale complex (Cools et al., 2008b; Meister, 2000 & Reinold et al., 1994).  
Als derde wordt de posterieure kapselverkortingstheorie besproken. Deze theorie werd 
geïntroduceerd door Burkhart et al. (2003a). Volgens deze onderzoekers kan verminderde 
posterieure kapsulaire mobiliteit een endorotatiedeficiet alsook verminderde postero-
superieure humeruskoptranslatie veroorzaken en zo pathologische vermeerdering van intern 
rotatorcuffcontact en -letsels veroorzaken. Het is moeilijk om te zeggen of posterieure 
kapselverkorting bij bovenhandse sporters een rol speelt bij intern impingement (Burkhart et 
al., 2003a & Cools et al., 2008b).  
De laatste theorie wordt beschouwd als een combinatie van alle voorgaande theorieën. Ze 
wordt dan ook de “microinstability-over-rotation theory” genoemd. Microinstabiliteit kan 
gedefiniëerd worden als pathologische laxiteit in elke richting die leidt tot abnormale 
mechanica binnen de schouder zonder grote dislocatie. Hoewel contact van de onderrand 
van de rotatorcuff een normaal anatomisch voorkomen is, kan elke bijkomende 
microinstabiliteit, rotatorcuffzwakte of ander verlies van statische of dynamische stabiliteit bij 
het gooien, de ontwikkeling van pathologisch intern impingement ter hoogte van de 
dominante zijde in de hand werken. Repetitief gooien zou anterieure laxiteit veroorzaken 
doordat het anterieure kapsel stress moet opvangen. Als de repetitieve druk op het 
anterieure kapsel meer anterieure microinstabiliteit veroorzaakt, zal impingement 
waarschijnlijk voorkomen. Er bestaat echter ook een beschermende adaptatie - humerale 
retroversie - die ervoor kan zorgen dat de anterieure kapselstretch vermindert tijdens de 
gooibeweging. Met andere woorden, als de schouder niet de beschermende beenderige 
retroversie ontwikkelt, zal het anterieure kapsel meer moeten stretchen om zich aan te 
passen aan de vereisten voor het gooien. Op die manier leidt deze tot anterieure 
kapselstretch en intern impingement (Wilk et al., 2009a). 

Extern impingement wordt meestal beschreven als de inklemming van de rotatorcuffpezen in 
de subacromiale ruimte tussen het tuberculum majus en het acromiondak. Deze inklemming 
komt voornamelijk voor wanneer de arm geheven is op schouderhoogte en ze leidt tot het 
‘painfull arc’- fenomeen (Cools et al., 2008a). Klassiek ontstaat een impingement wanneer 
de arm beweegt van 70° tot 120°, de impingement arc (Edwards et al., 1994).  
De coracoacromiale boog is de superieure grens van de subacromiale ruimte, de 
humeruskop is de inferieure grens. De gemiddelde hoogte is tussen 0 en 11,1 mm (Borstad 
& Ludewig, 2005). Op 90° is deze ruimte het smalst (Ellenbecker & Cools, 2010). Ze 
reduceert tot 1,4mm bij personen met impingement (Borstad & Ludewig, 2005). De 
onderliggende pezen staan steeds in contact met de boog omdat de ruimte veranderlijk is. 
Eén of meerdere pezen kunnen betrokken zijn (Edwards et al., 1994). De pees van de m. 
supraspinatus wordt voornamelijk ingeklemd en is daarbij gevoelig voor doorbloedings-
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vermindering ter hoogte van de insertie waardoor de pathologie zich sneller kan ontwikkelen 
(Meister, 2000). Eveneens kan de caput longum van de m. biceps brachii betrokken zijn. De 
aanwezige bursa subacromialis zou de volledige beweging moeten ondersteunen. Het 
anatomisch geheel zorgt dat de zachte weefsels beschermd worden wanneer de arm in 
verschillende elevatiegraden beweegt (Edwards et al., 1994).   
Bij personen zonder gekende schouderpathologie toont de scapula tijdens elevatie een 
progressieve opwaartse rotatie in het scapulaire vlak en een posterieure kanteling. Wanneer 
de scapula in een voorwaartse en intern geroteerde positie blijft, naderen het acromion en 
de humerus zodat de acromiale ruimte verkleint. Personen met impingement hebben een 
verminderde opwaartse rotatie, verminderde posterieur tilt en gestegen interne rotatie van 
de scapula tijdens elevatie (Borstad & Ludewig, 2005 & Edwards et al., 1994). Het gebrek 
aan volledige retractie veroorzaakt een verlies van een stabiel eindpunt in de cockingfase 
met verminderde doorstroom van energie vanuit de romp naar de arm. Een gebrek aan 
aangepaste acromiale elevatie in de cocking- en follow throughfase kan resulteren in 
impingementproblemen (Meister, 2000). 

Er zijn betwistingen over de oorzaak-gevolgrelatie van extern impingement en rotatorcuff 
pathologie. Is het de peesdegeneratie of zijn de veranderingen extern van de pees de 
oorzaak? Op het moment dat een persoon met subacromiale impingement syndroom hulp 
zoekt, zijn de typische bevindingen die peespathologie geven (intrinsieke factoren) al 
aanwezig alsook één of meer extrinsieke factoren (Michener et al., 2003).   
Als intrinsieke oorzaken worden overbelasting, inflammatoire processen die de integriteit van 
de pezen aantasten, vascularisatie en leeftijd beschreven (Edwards et al., 1994). Het 
normale verouderingsproces is een belangrijke bijdragende 
factor bij de degeneratie van de rotatorcuffpezen. 
Repetitieve stress op de rotatorcuff versnelt dit 
degeneratieproces bij een bovenhandse sporter. Hierdoor 
ontstaan een secundaire vermoeidheid en inflammatie die 
leiden tot peesfalen in latere stadia (Meister, 2000). 
Edwards et al. (1994) omschrijven extrinsieke factoren als 
directe compressie onder de coracoacromiale boog die 
rechtstreeks de slijtage van de rotatorcuffpezen beïnvloedt. 
Directe compressie kan veroorzaakt worden door een 
slechte houding, spierzwakte en/of vermoeidheid, subtiele 
weefselcontracturen, posterieure kapselverstijving, 
veranderde kinematica van het glenohumerale en 
scapulothoracale gewricht en acromiale of coracoacromiale 
boogpathologie (Michener et al., 2003). Neer (1972) 
beschreef dat er verschillen kunnen voorkomen in de vorm 
van het acromion. Er worden drie types beschreven: type I 
is een vlak, type II een gekromd en type III een gehoekt 
acromion. In de algemene populatie is type II de meest 
voorkomende vorm (43%), gevolgd door type III (39%) en als minst voorkomende type I 
(17%) (Edwards et al., 1994). Er wordt in het verouderingsproces gesuggereerd dat er een 
spontane evolutie zou zijn van type I of II naar type III mede door osteofietvorming aan de 
onderzijde van acromion. Type III was aanwezig bij 70% van de personen met 

Figuur 3: De verschillende types
acromion volgens Neer. A is type I, B
is type II en C is type III.  
Bron: Ellenbecker et al., 1994.  
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rotatorcuffscheuren (Edwards et al., 1994). Neer (1972) aanziet het coracoacromiaal 
ligament en acromioclaviculair gewricht als mogelijke oorzaken voor impingement onder de 
vorm van hypertrofische fibrocartilagineuze veranderingen en een anterieure verkorting of 
verdikking van het coracoacromiaal ligament (Edwards et al., 1994). 

 

3.1.1.2. Primair en secundair impingement 

Het onderscheid tussen primair en secundair impingement wordt gemaakt op basis van 
oorzakelijke mechanismen.  De primaire vorm bestaat uit een structurele anatomische 
vernauwing van de subacromiale ruimte terwijl de secundaire vorm enkel onder bepaalde 
omstandigheden uitgelokt wordt (Cools et al., 2008a & b & Jobe et al., 2000). Enkele 
oorzaken van primair impingement zijn beenderige afwijkingen aan het acromion, zwelling 
van de rotatorcuffpezen of bursa en osteofieten ter hoogte van het acromion. De 
aanwezigheid van osteofieten kan verklaren waarom primair impingement meer voorkomt op 
latere leeftijd. Secundair impingement is veeleer een biomechanisch en functioneel 
probleem. De inklemming is bewegingsgebonden. Verschillende pathologieën kunnen aan 
de basis liggen: rotatorcuffpathologie, schouderinstabiliteit, bicepspathologie, scapulaire 
dyskinesie en bewegingsbeperking van het posterieure gewrichtskapsel (Cools et al., 2008a 
& b; Jobe et al., 2000 & Kirchoff & Imhoff, 2010).  

Volgens Ellenbecker en Cools (2010) kan impingement het gevolg zijn van een 
onderliggende instabiliteit van het glenohumerale gewricht. Verzwakking van de statische 
stabilisatoren, ten gevolge van de hoge eisen van bovenhandse activiteiten bij sporters ter 
hoogte van het glenohumerale gewricht, kunnen leiden tot anterieure instabiliteit. Ten 
gevolge van de toegenomen translatie van de humeruskop kunnen de bicepspees en de 
rotatorcuff ingeklemd worden, secundair aan instabiliteit.  

Inhibitie omwille van vermoeidheid van de m. trapezius pars ascendens en de m. serratus 
anterior kan leiden tot een relatieve sluiting van de coracoacromiale boog. Dit relatief verlies 
aan boogruimte kan resulteren in primair impingement, secundair impingement in combinatie 
met instabiliteit of bijdragen tot andere problemen (Meister, 2000).  

 

3.1.1.3. Cervico- en scapulothoracale invloeden op impingement 

In bovenstaande alinea’s zijn reeds verschillende oorzakelijke factoren beschreven voor 
subacromiaal impingement. Daarnaast kunnen anteropositie van het hoofd, veranderingen in 
de schoudergordel en een verkorting van de m. pectoralis minor als mogelijke oorzaken 
aanzien worden (Borstad & Ludewig, 2005 & Lewis et al., 2005a & b).  
Anteropositie van het hoofd wordt geassocieerd met een vergroting van de thoracale 
kyfosehoek waardoor de scapula op zijn beurt meer in elevatie, protractie, neerwaartse 
rotatie en anterieure tilt staat. Het effect van deze veranderingen leidt tot een verlies van 
glenohumerale flexie en abductie, wat compressie en irritatie van de m. supraspinatuspees 
alsook vermindering van de glenohumerale elevatie met zich meebrengt, waardoor 
impingement optreedt (Lewis et al., 2005b). Lewis et al. (2005b, p. 385) citeerden Grimbsy 
en Gray (1997): ‘Bij personen met een goed posturaal alignement is een volledige elevatie 
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van de arm uit te voeren zonder impingement van de zachte weefsels in de subacromiale 
ruimte. Bij patiënten met anteropositie van het hoofd, ronde schouders en verhoogde 
thoracale kyfose zal de scapula voorwaarts en naar beneden draaien, de processus 
acromialis een depressie vertonen en de richting van de fossa glenoidalis veranderen. Nu 
zal de m. supraspinatuspees en/of de subdeltoideusbursa een impingement vertonen tegen 
het anterieure deel van de processus acromialis wanneer de patiënt de arm wil eleveren.’ 
Kebaetse et al. (1999) bevestigden deze bevindingen.  
Er wordt ook gesteld dat wanneer er een spierdisbalans is ter hoogte van de schoudergordel 
de ideale houding van de scapula niet meer zal kunnen voorzien worden. Dit wordt 
geassocieerd met abnormale gewrichtsstress (Lewis et al., 2005a).  
De verkorte m. pectoralis minor beïnvloedt, door gestegen actieve en passieve spanning, de 
normale scapulaire kinematica. Deze gewijzigde kinematica komt overeen met de 
kinematica bij personen met een impingementsyndroom. Dit suggereert een mogelijk risico 
voor impingement bij personen met een relatief korte m. pectoralis minor (Borstad & 
Ludewig, 2005). Er is ook sprake van een combinatie van een verstijving van de m. 
pectoralis minor, de m. serratus anterior en de m. trapezius pars descendens samen met 
voorwaartse schouderhouding  en een spierzwakte van de m. trapezius pars ascendens en 
pars transversus, die zouden bijdragen tot subacromiaal impingement (Michener et al., 
2003).  

 

3.1.2. Scapulaire dyskinesie 

In een normale schouderfunctie speelt de scapula een belangrijke rol; dit zowel bij atleten 
als bij recreanten en niet-sporters. De scapula fungeert als een heel belangrijke schakel in 
de kinetische keten. Hij voorziet een stabiele basis voor het glenohumeraal gewricht, zorgt 
voor voldoende protractie en retractie tijdens functionele armbewegingen en behoudt tijdens 
elevatie een voldoende grote subacromiale ruimte om impingement te voorkomen. Een 
laatste belangrijke functie is het voorzien van voldoende voorspanning in alle op het 
schouderblad aanhechtende spieren. Het schouderblad biedt namelijk een groot oppervlak 
voor aanhechtingen van zowel scapulohumerale als scapulothoracale spieren. Naast deze 
bovenvermelde spieren zijn er ook nog een aantal biarticulaire spieren die hun aanhechting 
vinden op de scapula. Door deze combinatie van spierwerk kan het schouderblad op elk 
moment van een armbeweging de ideale uitgangshouding bieden voor een optimale lengte- 
spanningsverhouding van elk van deze spieren zodat deze stabiele basis ontstaat. Deze 
spieren zorgen niet alleen voor bewegingsoverdracht maar ook voor energieoverdracht 
tijdens een beweging. Ze spelen dus een cruciale rol bij slagsporten zoals tennis (Donatelli 
et al., 2000; Kibler, 1998 & Kibler & Sciascia, 2010).  

Doordat de gooibeweging, in het bijzonder de tennisopslag, gekenmerkt wordt door repetitief 
en krachtig slagwerk moeten bovenhandse sporters een precieze scapulaire functie bezitten 
met snelle en accurate richtingsaanpassingen om meer schouderrotatie, kracht en 
herhaaldelijke elevatiebewegingen te kunnen uitvoeren (Borsa et al., 2008; Kibler, 1998 & 
Kibler & Sciascia, 2010).  

Scapulaire diskinesie wordt getypeerd door afwijkende scapulaire houdingen en 
bewegingspatronen en/of afwijkende scapulothoracale spieractivatiepatronen (Burkhart et 
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al., 2003b; Cools et al., 2005; Cools et al., 2008b; Ellenbecker & Roetert, 2003 & Meister, 
2000). In 2002 ontwierp Kibler een classificatiesysteem voor de verschillende scapulaire 
disfuncties. Door dit ontwerp kon hij scapulaire disfuncties indelen op basis van de richting 
waarin de afwijkende bewegingspatronen zich manifesteren. Kibler onderscheidt drie types 
van scapulaire diskinesie (Burkhart et al., 2003b).  

Type I disfunctie is een afwijking rond de latero-laterale as in het sagittale vlak. Deze wordt 
gekenmerkt door een uitgesproken anterieure tilt van de scapula waardoor de angulus 
inferior prominent zichtbaar wordt. Mogelijke oorzaken van deze tilt zijn een verkorte m. 
pectoralis minor, een verkorting van het posterieure gewrichtskapsel en een verminderde co-
activatie van de m. trapezius pars ascendens ten opzicht van de m. serratus anterior.   
Een tweede type afwijking wordt gekenmerkt door een te grote interne rotatiestand van de 
scapula waardoor de margo medialis duidelijk zichtbaar wordt. Dit is een afwijking in het 
transversale vlak. De meest voorkomende oorzaken van dit type afwijking zijn een disfunctie 
van de m. serratus anterior en een onevenwicht tussen twee spieren, de m. serratus anterior 
en de drie bundels van de m. trapezius. Andere oorzaken zoals GIRD, een verkorting van de 
m. latissimus dorsi en een endorotatiestand van de humerus kunnen secundair aanleiding 
geven tot deze afwijking.  
Bij type III afwijking bevindt de scapula zich in een te grote neerwaartse rotatiestand 
waardoor de cavitas glenoidalis onvoldoende geëleveerd wordt tijdens armbewegingen. Er is 
een prominent zichtbare angulus superior. Deze afwijking kan het resultaat zijn van een 
verkorting van de m. levator scapulae of van de mm. rhomboideï. Een andere mogelijke 
oorzaak is een musculair onevenwicht van de drie bundels van de m. trapezius (Borsa et al., 
2008; Burkhart et al., 2003b & Kibler & Sciascia, 2010).   

Tot op vandaag is er nog veel discussie over het causale verband tussen schouderklachten 
en afwijkende scapulaire bewegingspatronen. In de literatuur wordt vaak in vraag gesteld of 
scapulaire disfunctie eerder een primair of secundair fenomeen is.  
Volgens sommige auteurs zijn de afwijkende scapulaire bewegingspatronen een atypisch 
antwoord van scapulaire spieren op een pijnprobleem dat zich voordoet in het  
schoudergewricht (Kibler, 1998 & Meister, 2000). Pijnsensaties zouden een inhiberend effect 
hebben op de scapulaire spieren. Spieren zoals de m. serratus anterior en m. trapezius pars 
ascendens zijn hiervoor het gevoeligst. Dit inhiberend effect verklaart waarom pijnpatiënten 
een verminderde kracht vertonen in deze spieren. In deze visie is scapulaire diskinesie 
eerder een secundair fenomeen dat zich voordoet ten gevolge van pijn in het glenohumeraal 
gewricht. Paradoxaal wordt vaak een toename aan activiteit gevonden in scapulaire spieren 
(Cools et al., 2007). Doordat er zich een gebrek aan stabiliteit en mobiliteit voordoet in het 
glenohumerale gewricht wordt dit opgevangen door ondermeer het scapulothoracale 
gewricht. Hierbij wordt, tijdens de cocking- en follow throughfase, een toename van 
bewegings- en spieractiviteit rond het schouderblad gemeten. Dit leidt tot een hogere 
functionele belasting en resulteert op termijn in een afwijkende spieractivatie en 
bewegingspatroon van het scapulothoracaal gewricht tijdens bovenhandse bewegingen 
(Cools et al., 2005).   
Naast deze bovenvermelde hypotheses wijzen een aantal onderzoekers (Hébert et al., 2002; 
Myers et al., 2005 & Thomas et al., 2009) in de richting van een causaal verband tussen 
scapulothoracale disfunctie en schouderklachten. Bij een bepaalde vorm van scapulo-
thoracale disfunctie - een gebrek aan opwaartse rotatie, posterieure tilt en externe rotatie - 
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wordt het subacromiale dak niet voldoende opgeheven tijdens armelevatie waardoor de 
subacromiale ruimte kan vernauwen. Dit kan aanleiding geven tot secundair impingement 
(Hébert et al., 2002; Meyer et al., 2008 & Thomas et al., 2009). Een tweede argument is dat 
disfuncties vaak bilateraal voorkomen. Mogelijks zijn deze patiënten gepredisponeerd om 
schouderklachten te ontwikkelen maar is alleen hun dominante zijde symptomatisch door 
overmatig repetitief gebruik bij hoge belastingen (Cools, 2003). Volgens deze visie wordt de 
scapulaire disfunctie eerder als een primair fenomeen gezien dat leidt tot een verhoogde 
kans op de ontwikkeling van een schouderpathologie (Cools & Walravens, 2007). Ondanks 
deze vaststellingen is er tot op heden nog geen oorzaak-gevolgrelatie bewezen noch een 
consensus over de invloed van het scapulaire gedrag op de ontwikkeling van subacromiaal 
impingement bekomen (Hébert et al., 2002). 

  

3.1.3. Dropped shoulder 

Bij bovenhandse sporters wordt vaak een afhangende schouder (dropped shoulder) aan hun 
dominante zijde gezien. Deze typische scapulapositie uit zich in een laagstand, een 
protractie,  een op- of neerwaartse rotatie en een anterieure tilt van het schouderblad. Deze 
vier houdingsafwijkingen kunnen elk apart of in combinatie voorkomen (Burkhart et al., 
2003b).  
Bij de laagstand van het schouderblad is de m. trapezius pars descendens verlengd. 
Daarenboven zijn de m. pectoralis major en de m. latissimus dorsi vaak verkort. Zowel bij 
deze laagstand als bij de neerwaartse rotatiestand komt er veel druk ter hoogte van het 
acromioclaviculair gewricht. De protractiestand kan ontstaan bij een onevenwicht tussen 
enerzijds te zwakke mm. rhomboideï en m. trapezius en anderzijds te korte m. serratus 
anterior en scapulohumerale spieren. Door het langdurig aannemen van een verkeerde 
uitgangshouding, een thoracale kyfose, kan spierzwakte optreden ter hoogte van de 
scapularetractoren. De protractiestand kan vaak gepaard gaan met een endorotatiestand 
van de humerus omdat door de abductiestand van het schouderblad de cavitas glenoidalis 
meer naar anterieur is gericht. De geabduceerde schouderbladen zijn vaak het gevolg van 
eenzijdige krachttraining waarbij vooral nadruk wordt gelegd op oefeningen waarin de m. 
pectoralis major en minor zijn betrokken. Bij bovenhandse sporters is zowel een opwaartse 
als een neerwaartse rotatie van het schouderblad mogelijk. Waarschijnlijk is een opwaartse 
rotatiestand het gevolg van de vele uren sportspecifieke training. Een neerwaartse rotatie 
komt meer voor bij de recreatieve sporter. Deze heeft vaak een relatief zwakke 
rugmusculatuur en soms hyperlaxe gewrichten en een afgevlakte thoracale wervelzuil 
(Cools & Walravens, 2007). Een anterieure tilt van het schouderblad wordt geassocieerd 
met verkorte spierinserties op de processus coracoideus. Betrokken spieren zijn de m. 
pectoralis minor, de m. coracobrachialis en de m. biceps brachii caput breve. De angulus 
inferior van de scapula zal hierdoor van dorsaal zichtbaar zijn (Burkhart et al., 2003b). 

Door de houdingsverandering zal de processus coracoideus naar inferieur en lateraal 
migreren waardoor de m. pectoralis minor verstijft (Burkhart et al., 2003b). De gevoeligheid 
ter hoogte van het processus coracoideus, vooral aan zijn mediale zijde, kan hierdoor 
verklaard worden (Burkhart et al., 2003b). 
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De veranderingen in de bewegingen van de scapula gedurende scapulohumerale 
bewegingen gaf Kibler aan als scapulaire dyskinesie. Kibler gebruikte de term ‘SICK-
scapula’ om de asymmetrie van de scapula bij bovenhandse sporters te beschrijven. Deze 
term wil zeggen: Scapulaire malpositie, Inferieure rand prominent zichtbaar, pijn en 
malpositie van de processus Coracoideus, scapulaire disKinesie. Niet alle scapulaire 
dyskinesieën kunnen echter ondergebracht worden onder de term ‘SICK-scapula’, enkel 
type I. In combinatie met afwijkende houding van het acromion of met een gestoorde 
kinematica van het acromioclaviculair gewricht kan SICK-scapula eveneens subacromiale 
pijn veroorzaken (Burkhart et al., 2003b). 

 

3.1.4. Sportspecifieke letsels in de wervelzuil 

Lage rugpijn komt veelvuldig voor in de volledige populatie (80%). Minder dan 4% hiervan 
wordt chronisch. Bij de actieve atleten kan tot 85% van de atleten acute lage rugpijn hebben  
wat een relatie tussen sportactiviteiten en lage rugpijn kan suggereren (Perkins & Davis, 
2006). Perkins en Davis (2006) beschrijven dat rugpijn niet als abnormaal gegeven wordt 
gezien bij tennisspelers van alle leeftijden. Of er een groter risico aanwezig is voor lage 
rugpijn bij tennissers in vergelijking met de algemene populatie of andere atleten is volgens 
hem onbekend. 

De drie meest aangedane regio’s bij jonge tennisspelers zijn: de mediane paraspinale 
rugspieren, perifere romp spieren zoals mm. quadrati lumborum of mm. obliqii abdominis en  
mm. recti abdominis (Bylak & Hutchinson, 1998). 

Bij tennissers resulteren hoge fysieke eisen ter hoogte van de onderrug en romp in 
combinatie met lage flexibiliteitspatronen in frequente overbelastingsletsels. Andere 
mogelijke oorzaken van lage rugpijn zijn: lumbale spierverrekking, degeneratie en herniatie 
van de discus, facet impingement en spondylose. Deze laatste is het gevolg van de 
herhaaldelijke hyperextensie en rotatie van de wervelzuil (Kibler & Safran, 2005).  

Acute lumbale verrekking is de meest voorkomende rugkwetsuur bij tennisspelers. De 
spieren die risico lopen zijn de mm. erector spinae en de mm. multifidi omwille van de 
herhaaldelijke rompextensie en rotatie alsook de abdominale spieren door veelvuldige 
rompflexie en rotatie (Perkins & Davis, 2006). Kwetsuren aan de abdominale spieren zijn 
meestal acute strains die zich voordoen tijdens het serveren, in het bijzonder de mm. recti 
abdominis en mm. obliquii abdominis aan de niet-dominante zijde. De ‘forehand open stand’ 
wordt ook aangenomen als mogelijke oorzaak van een toenemende incidentie van 
abdominale spierkwetsuren (Kibler & Safran, 2005). De posterieure en anterieure 
spiergroepen werken synergisch in een wijzigende concentrische-excentrische contractie, 
die vloeiende rompbewegingen toelaat voor de extreme extensie- en flexierotatie (Perkins & 
Davis, 2006). 

De meeste discuspathologieën gezien bij tennisspelers ontstaan door repetitieve micro-
traumatische overbelasting van de lumbale discus. De grootste stress op de lage rug wordt 
ondervonden tijdens de opslag. Deze slag plaatst de discus in een risicopositie voor 
annulaire scheuren omwille van herhaaldelijke rotatiekrachten op de discus, voornamelijk 
wanneer ze gekoppeld zijn aan hyperextensie. Hyperextensie doet de schuifkrachten op de 
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laag lumbale disci vergroten. De repetitieve combinatie van dit alles tijdens het tennisspel 
kan leiden tot annulusscheuren en eventuele discusherniatie (Perkins & Davis, 2006).  

Hyperextensie kan ook facetimpingement veroorzaken. Een gezonde discus kan dit echter 
voorkomen. Wanneer de discus vernauwd is, zullen 70% van de compressieve krachten op 
de discus getransfereerd worden naar de facetgewrichten. Door repetitieve opslagen, 
waarbij hyperextensie van de wervelzuil voorkomt, hebben spelers met lumbale 
degeneratieve disci een groter risico op acuut facetimpingement en de ontwikkeling van 
chronische facetarthropathie (Perkins & Davis, 2006).   

 

3.1.5. Sportspecifieke letsels in het heupgewricht 

De meest gerapporteerde letsels ter hoogte van de heup zijn verrekkingen ter hoogte van de 
adductoren en de hamstrings. De strain bij de eerste spiergroep is meestal het gevolg van 
een plotse richtingsverandering wanneer de atleet een zijwaartse beweging wil afremmen. 
Ter hoogte van de hamstrings zijn de letsels vooral aanwezig aan de uiteinden van de 
spieren en deze worden vaak geassocieerd met een explosieve versnelling. Ook de m. 
quadriceps kan door een verrekking worden aangetast, als de speler in stand met knie in 
flexie over de ondergrond glijdt en daarna de knie krachtig wil strekken. Een verrekking van 
de heupflexoren komt niet vaak voor bij jonge spelers (Kibler & Safran, 2005). 

 

3.2. Letselpreventie bij tennisspelers 

Herhaalde beweging kan resulteren in spiervermoeidheid die prestatie beperkt en de 
gevoeligheid voor kwetsuren kan doen stijgen. Vermoeidheid kan een sleutelcomponent zijn 
voor kwetsuurrisico omdat het kan leiden tot verlies van juiste mechanica (Mullaney et al., 
2005). De tennisschouder is door de hoge biomechanische belasting vatbaar voor 
verscheidene adaptaties en letsels (Niederbracht et al., 2008). Nog steeds is men op zoek 
naar geschikte preventieprogramma’s om nefaste adaptaties en letsels te voorkomen. Er zijn 
een aantal aanzetten gebeurd maar nog geen concrete richtlijnen op papier gezet. 

Naarmate het seizoen vordert, zullen bij tennis de endorotatoren concentrisch versterken. 
De excentrische kracht van de exorotatoren zal echter niet in proportie toenemen waardoor 
een spierdisbalans ontstaat. Niederbracht et al. (2008) hebben een poging gedaan om na te 
gaan of de tennissers via een specifiek spierversterkend programma, opgesteld door 
Roetert, de balans weer kunnen herstellen. De onderzoekers vinden een significante 
verbetering van deze balans wat betekent dat ze de juiste spieren aanspreken met de 
gekozen oefeningen (Niederbracht et al., 2008). De rotatorcuffspieren werken voornamelijk 
excentrisch tijdens sport waardoor excentrisch spierwerk en deceleratiecapaciteit de 
belangrijkste aspecten zijn voor preventie van schoudersymptomen (Yildiz et al., 2006). 

Naast de bovenvermelde spierdisbalans kunnen de pro- en retractoren van het scapulo-
thoracale gewricht ook een disbalans vertonen. De krachtsratio van de m. serratus 
anterior/m. trapezius pars descendens is in het voordeel van de retractor. Deze scapulo-
thoracale spierdisfunctie is gerelateerd aan het ontwikkelen van schouderimpingement. Er 
werd een oefenprogramma opgesteld met push-up oefeningen zodat het re-/protractieratio 
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laag blijft doordat de m. serratus anterior versterkt zou worden (Cools et al., 2005). 
McMullen en Timothy (2000) stelden dat het optrainen van de scapulaire stabilisatoren en 
het verwerven van controle ervoor zorgt dat de scapula een stabiele basis vormt voor het 
glenohumerale gewricht. Op die manier zouden minder kwetsuren ontstaan. Thomas et al. 
(2009) onderzochten de neuromusculaire controle na twaalf weken competitie. Deze is sterk 
verbeterd voor de scapulaire opwaartse rotatoren, zodat de prestatie en functie van het 
glenohumerale gewricht verbeteren.  

Door de grote betrokkenheid van de lage rompspieren tijdens de tennisopslag vergroot het 
belang van abdominale en lage rugspieroefeningen in de versterkings- en revalidatie-
programma’s. De gemiddelde activiteit van deze spieren suggereert dat excentrische 
training voor de lage rompspieren een voordeel zou zijn voor tennisspelers (Chow et al., 
2003). 
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C. ONDERZOEK 
1. Onderzoekshypotheses   

1.1. Hypotheses voor het glenohumeraal gewricht 

Als hypothese voor de glenohumerale exo-, endorotatie en totale range of motion 
verwachten we zijdeverschillen in beide tennisgroepen. Verder verwachten we dat de range 
of motion voor groep 1 (elite tennisspelers) en 2 (recreatieve tennisspelers) zal verschillen 
van groep 3 (niet-tennisspelers).  

Voor glenohumerale exo- en endorotatiekracht, de ratio exo-/endorotatiekracht en de 
m. supraspinatuskracht vermoeden we dat er een zijdeverschil zal zijn bij de tennissers. 
We nemen aan dat deze adaptatie voorkomt in groep 1 en 2 maar niet in groep 3.   

 

1.2. Hypotheses voor het scapulothoracaal gewricht 

In 0°, 90° en 180° glenohumerale elevatie verwachten we in groep 1 en 2 een zijdeverschil 
in scapulaire opwaartse rotatie. In groep 3 vermoeden we geen links-rechtsverschillen. 
Daarnaast nemen we aan dat we groepsverschillen zullen kunnen vaststellen tussen de drie 
groepen in alle elevatiestanden. Binnen de drie groepen verwachten we een verschil in 
scapulaire inclinatie tussen de glenohumerale elevatiestanden aan beide zijden. 

De hypothese voor de kracht van de m. serratus anterior, m. trapezius pars 
descendens, pars transversus en pars ascendens stelt dat er een verschil zal zijn voor 
groep 1 & 2 tussen beide zijde. Voor groep 3 verwachten we geen verschil. We verwachten 
dat er een verschil zal zijn tussen de tennisgroepen en de niet-spelers.  

 

1.3. Hypotheses voor de m. pectoralis minor lengte 

We vermoeden een verandering van de m. pectoralis minor lengte in één van beide zijden 
in de groepen 1 en 2. Tevens veronderstellen we een verschil tussen de drie groepen. 

 

1.4. Hypotheses voor de wervelzuil 

Voor de forward head posture verwachten we een verschil tussen groep 2 en 3.  

Als hypothese voor de thoracale kyfose, de lumbale lordose en de thoracolumbale 
overgang stellen we dat er een verschil zal zijn in de groepen tussen de verschillende 
elevatiegraden. Eveneens gaan we ervan uit dat we op 0°, 90° en 180° glenohumerale 
elevatie een verschil in thoracale kyfose, lumbale lordose en thoracolumbale overgang 
zullen vinden tussen de verschillende groepen.   
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1.5. Hypotheses voor het heupgewricht 

In dit onderzoek hopen we een verschil aan te tonen voor de exo- en endorotatie range of 
motion tussen de beide zijden in groep 1 & 2. Er wordt ook een verschil verwacht tussen de 
drie groepen.  

Ter hoogte van het heupgewricht verwachten we voor de kracht van de exo-, 
endorotatoren, de ratio exo-/endorotatiekracht en de kracht van de abductoren dat er 
geen zijdeverschillen maar wel groepsverschillen zullen voorkomen.  
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2. Beschrijving van de populatie 

Zesennegentig vrijwilligers namen deel aan deze studie. Deze populatie is verdeeld in drie 
groepen: elite tennisspelers (n=35), recreatieve tennisspelers (n=31) en niet-tennisspelers 
(n=30). Alle deelnemers uit deze drie groepen waren tussen de leeftijd van 10 en 16 jaar op 
het testmoment. Er werd gevraagd aan de jongeren om niet deel te nemen aan de testen net 
na een training.  

De elite tennisspelers waren de adolescenten die geselecteerd zijn door de Zweedse Tennis 
Federatie (SVTF), gebaseerd op hun nationale ranking. Er waren 35 deelnemers waarvan 
19 jongens en 16 meisjes, allemaal rechtshandig behalve één. De gemiddelde leeftijd is 13,1 
± 1,4 jaar, de gemiddelde lengte 160,5 ± 11,7 cm en het gemiddeld gewicht 49,8 ± 10,6 kg. 
Ze spelen gemiddeld 13,9 ± 2,4u tennis per week gedurende 7,1 ± 1,4 jaar.   
De recreatieve tennisspelers werden at random geselecteerd uit drie tennisclubs op basis 
van volgende criteria: reeds minimum twee jaar tennis spelen, minimum twee uur per week 
trainen, deelname aan minimum twee tornooien in het laatste jaar (1 september 2009 - 1 
september 2010). Er waren 30 deelnemers waarvan 10 jongens en 20 meisjes, alle 
deelnemers waren rechtshandig behalve één. De gemiddelde leeftijd is 12,3 ± 2,0 jaar, de 
gemiddelde lengte 155,07 ± 14,03 cm en het gemiddelde gewicht 43,6 ± 11,7 kg. Ze spelen 
gemiddeld 3,8 ± 2,4u per week tennis gedurende 5,9 ± 2,2 jaar.   
De niet-tennisspelers werden at random geselecteerd op basis van volgende criteria: 
sporters/niet-sporters maar beoefenden nooit eender welke bovenhandse sport (bijvoorbeeld 
tennis, badminton, handbal, zwemmen). Er waren 31 deelnemers waarvan 10 jongens en 21 
meisjes, ze waren allen rechtshandig behalve drie. De gemiddelde leeftijd is 13,4 ± 2,2 jaar, 
de gemiddelde lengte 157,8 ± 13,1 cm en het gemiddelde gewicht 54,1 ± 19,4 kg.   
Deelnemers werden niet geselecteerd indien ze jonger waren dan 10 jaar of ouder dan 16 
jaar. Ook bij pijn en/of letsel ter hoogte van het schouder-, heupgewricht of wervelzuil in de 
laatste zes maanden werden de deelnemers uitgesloten. De studie werd goedgekeurd door 
het Ethisch comité van Universiteit Gent.  
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3. Materiaalgebruik - een vergelijking met de literatuur 

3.1. Materiaal bij de meting van de range of motion 

De goniometer wordt algemeen aanvaard als methode voor het meten van de range of 
motion, zeker om passieve beweging te meten (Mullaney et al., 2010). Het is simpel, 
goedkoop, niet-invasief en zonder risico’s (Torres & Gomes, 2009). De betrouwbaarheid van 
de standaardgoniometer is aanvaardbaar tot excellent maar de intertesterbetrouwbarheid is 
tot 20% lager dan de intratesterbetrouwbaarheid (Borich et al., 2006 & Mullaney et al., 
2010). Mullaney et al. (2010 p. 328) halen ook de tekst van Boone et al. (1978) aan waarin 
ze aantonen dat de betrouwbaarheid van de standaardgoniometer in het bovenste lidmaat 
hoger is dan in het onderste lidmaat. Een nadeel van de goniometer is dat deze vaak van 
het te testen lidmaat gehaald wordt waarbij een fout optreedt bij het aflezen (Mullaney et al., 
2010). In een vergelijkende studie tussen de goniometer en het Electromagnetic Motion 
Capture System wordt een goede correlatie gevonden tussen deze twee methodes (Myers 
et al., 2007).  

Ook de digitale inclinometer wordt gebruikt om de range of motion na te gaan. Het voordeel 
hiervan is dat rechtstreeks digitaal aflezen van de graden mogelijk is en dat dit toestel 
accuraat meet tot op 0,1° (Laudner et al., 2008). De digitale inclinometer is 
gebruiksvriendelijker dan de standaardgoniometer als er slechts één onderzoeker ter 
beschikking is, gezien je met één hand de goniometer kan vasthouden en de beweging 
uitvoeren, terwijl de andere hand de eindpositie controleert. Het aflezen van het aantal 
graden kan bij de digitale inclinometer tergelijkertijd terwijl dit bij een standaardgoniometer 
moeillijker lukt. Net als bij de goniometer is de intratesterbetrouwbaarheid hoog en de 
intertesterbetrouwbaarheid matig (Mullaney et al., 2010).  
In ons onderzoek gebruiken we de digitale inclinometer om de range of motion te meten 
omdat deze voordelen heeft als gebruiksvriendelijkheid, draagbaarheid en een matig tot 
hoge betrouwbaarheid.  

 

3.2. Materiaal bij de meting van de spierkracht 

In de literatuur zijn verschillende manieren beschreven om kracht te meten. Hoewel Manual 
Muscle testing dagdagelijks in de klinische praktijk wordt gebruikt, beschrijven Burnham et 
al. (1995) een gebrek aan sensitiviteit en betrouwbaarheid. Toch is het zinvol en bruikbaar 
als indicatie voor krachtwaarden. Maar het is een positieafhankelijke meting die niet altijd de 
maximale kracht weergeeft waardoor het de revalidatie en diagnose kan beïnvloeden (Kibler 
et al., 2006).  

Van isokinetisch testen is bewezen dat het een goede methode is voor de beoordeling van 
spieren. Voor kwalitatieve en kwantitatieve analyse is het ook betrouwbaar. Toch kent dit 
toestel ook enkele beperkingen. De positie van de persoon tijdens testing is niet fysiologisch 
en corrigeert de zwaartekracht. Ook verdwijnen de bijdragen van de kinetische keten en de 
rol van de romp in stabilisatie en krachtgeneratie. Daarnaast kan er compensatie ontstaan 
op andere plaatsen (Silva et al., 2006). Maar het grootste nadeel is dit toestel te weinig 
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beschikbaar, niet verplaatsbaar en niet toegankelijk is in alle atletische test- en 
trainingfaciliteiten (Ellenbecker et al., 2004). 

De Strain Gauge, beschreven door Burnham et al. (1995), is een toestel met metalen kabels 
vastgemaakt aan een platform. In elke kabel bevindt zich een spanningsmeettoestel. De 
betrouwbaarheid en validiteit zijn matig tot goed maar worden toch superieur geacht ten 
opzichte van de Hand Held dynamometer of manual muscle testing. Het voordeel van de 
Strain Gauge is dat er tegelijkertijd bilateraal getest kan worden. Dit zorgt ervoor dat de 
testpersonen minder zijwaarts neigen waardoor er minder aandacht moet besteed worden 
aan de romppositie. Het nadeel aan dit toestel is dat het groter en zwaarder is om te 
transporteren dan de Hand Held dynamometer waardoor deze minder bruikbaar is in de 
klinische praktijk.  

De betrouwbaarheid en validiteit van de Hand Held dynamometer zijn voldoende tot 
excellent voor zowel bovenste als onderste lidmaat (Burns et al., 2005; Ekstrom et al., 2006; 
Kibler et al., 2006; Magnussen et al., 1994; Nijs et al., 2007; Thijs et al., 2007 & Wang et al., 
2002). Deze zouden het grootst zijn wanneer de kracht van de onderzoeker de kracht van 
de te testen spier sterk overstijgt. Wanneer dit niet het geval is, zal de kracht die gemeten is 
niet de capaciteit van de te testen spier weergeven maar de beperkingen van de 
onderzoeker (Burnham et al., 1995). Volgens deze auteur is de meetmethode wel superieur 
ten opzichte van Manual Muscle Testing omwille van een betere sensitiviteit, 
betrouwbaarheid en validiteit.   
In ons onderzoek wordt deze meetmethode gebruikt omdat de Hand Held dynamometer 
gebruiksvriendelijk, draagbaar, gemakkelijk te interpreteren is en de betrouwbaarheid en 
validiteit algemeen vrij goed zijn.  

 

3.3. Materiaal bij de meting van de m. pectoralis minor lengte 

Zowel het Electromagnetic Motion Capture System, de lintmeter als de schuifpasser zijn 
valide methodes om de lengte van de m. pectoralis minor te meten. De meeste 
onderzoekers verkiezen echter de laatste twee methodes gezien deze klinisch praktischer 
zijn (Borstad, 2008).   
Het Electromagnetic Motion Capture System heeft namelijk verschillende nadelen. Het soort 
sensoren die gebruikt worden, kunnen een invloed hebben op de kwaliteit van de meting 
(Borstad & Ludewig, 2005). Daarnaast is het toestel weinig beschikbaar, niet draagbaar, 
tijdsrovend en niet echt gebruiksvriendelijk want bij onervaren gebruikers is een training 
vereist (Borstad et al., 2006 & Jordan et al., 2001). Ook het moment in de dag, interferentie 
door bepaalde materialen, verschuivingen van zowel huid als sensoren en grote hoeveelheid 
draden geven mogelijks een verschil in de resultaten (Jordan et al., 2000 & Mannion et al., 
2004). De resultaten zijn moeilijk te interpreteren en te beoordelen of ze klinisch en 
anatomisch juist zijn. Voordelen van dit toestel zijn een goede inter- en intratester-
betrouwbaarheid en objectieve resultaten (Jordan et al., 2000 & 2001).   
Enkele voor- en nadelen gelden voor alledrie de systemen. Bhatia (2007) maakte de 
vergelijking tussen palpatie van de markerpunten met en zonder echo en bevestigde dat 
palpatie zonder echo even accuraat is. Beweging van de ribben ten opzichte van het 
sternum, palpatievaardigheid van de onderzoeker en bewegingen van de testpersonen 
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tussen de metingen door kunnen een kleine meetfout geven (Borstad, 2008 & Borstad & 
Ludewig, 2005). Ook de dikte van het subcutaan weefsel heeft een invloed op de meting. Dit 
is voornamelijk te zien als er met de lintmeter wordt gemeten. De invloed vermindert bij het 
meten met de schuifpasser en is het kleinst bij het gebruik van het Electromagnetic Motion 
Capture System (Borstad, 2008).   
In ons onderzoek wordt de schuifpasser gebruikt gezien deze gebruiksvriendelijk, goedkoop, 
accuraat, beschikbaar is en een goeie validiteit heeft. 

 

3.4. Materiaal bij de meting van de scapulaire inclinatie 

Ook voor deze meting wordt vaak een Eletromagnetic Motion Capture System gebruikt 
(Borich et al., 2006; Braman et al., 2009; Johnson et al, 2005; Oyama et al., 2008 & Watson 
et al., 2005). Het toestel wordt aanzien als de gouden standaard voor het meten van range 
of motion. Het belangrijkste voordeel van dit toestel bestaat in de mogelijkheid om een 
dynamische driedimensionale meting uit te voeren met een constante opname van 
gegevens (Jordan et al., 2001). Andere voor- en nadelen van dit toestel werden reeds 
besproken in punt 3.3.  

Via anteroposterieure radiografie wordt de opwaartse rotatie van de scapula gemeten. Deze 
techniek is simpel en wereldwijd beschikbaar maar metingen gebeuren enkel statisch en 
vanuit het frontale vlak (Endo et al., 2004 & Johnson et al., 2001). 

Met een inclinometer meet men eveneens de opwaartse rotatie van de scapula. Er is een 
goede validiteit, inter- en intratesterbetrouwbaarheid voor opwaartse rotatie in rust (Johnson 
et al., 2001; Nijs et al., 2007 & Watson et al., 2005) en elevatie (Johnson et al., 2001). De 
techniek is vlot beschikbaar, draagbaar, kosteneffectief, gebruiksvriendelijk en er is geen 
modificatie vereist (Watson et al., 2005). Het nadeel van deze meetmethode is dat men 
slechts in 2D kan meten en dat met dit toestel ter hoogte van de scapula enkel opwaartse 
rotatie kan gemeten worden (Johnson et al., 2001 & Watson et al., 2005). Het is wel nodig 
dat er een waterpas op het toestel wordt geplaatst omdat anteroposterieure rotatie de fout 
van de metingen kan vergroten (Johnson et al., 2001).   
In ons onderzoek werd de inclinometer met waterpas gebruikt omwille van zijn beschreven 
voordelen. 

 

3.5. Materiaal bij de meting van de forward head posture  

In de literatuur worden slechts twee mogelijke meetmethodes voor forward head posture 
beschreven: het Electromagnetic Motion Capture System (Borstad et al., 2006) en de 
berekening door middel van een profielfoto (Lewis et al., 2005a & b). De voor- en nadelen 
van het Electromagnetic Motion Capture System werden reeds besproken in 3.3 en 3.4. 

Er wordt voor de profielfoto een excellente acuraatheid, intra- en interfotobetrouwbaarheid  
beschreven (Lewis et al., 2005a & b). Daarnaast is het digitale fototoestel ook 
gebruiksvriendelijk, draagbaar en beschikbaar. Daarom gebruiken we het digitale fototoestel 
in ons onderzoek.   
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3.6. Materiaal bij de meting van de wervelzuilcurvatuur 

Het Elektromagnetic Motion Capture System is een betrouwbare meetmethode voor de 
wervelzuilcurvatuur bij herhaalde metingen (Crosbie et al., 2007 & Mannion et al., 2004). De 
voor- en nadelen werden reeds besproken in 3.3 en 3.4. 

Over de meting van de curvatuur van de wervelzuil met de inclinometer is in de literatuur 
weinig te vinden. Het grote nadeel is dat de onderzoeker slechts één globale regio van de 
werverzuil kan opnemen per meting en dat het toestel pas na de beweging op het lichaam 
kan geplaatst worden. Als er vlug feedback nodig is, is deze methode veel te omslachtig 
(Mannion et al., 2004). De betrouwbaarheid is aanvaardbaar (Lewis et al., 2005b). 

De Spinal Mouse heeft een goede tot excellente intra- en intertesterbetrouwbaarheid voor de 
thoracale en lumbale curvatuur waardoor de Spinal Mouse wordt aanzien als een geldig 
niet-invasief instrument om de rugcurvatuur te kwantificeren (Kellis et al., 2008 & Mannion et 
al., 2004). De intertesterbetrouwbaarheid is alleen hoog als de onderzoekers onderling 
dezelfde markers gebruiken waardoor wordt aangeraden om één onderzoeker aan te 
stellen. Een ander start- en eindpunt, een verschil in snelheid, druk, verschillende instructies 
die worden gegeven, het gevolgde pad en de gevoeligheid van de vrijwilliger kunnen de 
meting beïnvloeden. De intersegmentale metingen zijn minder betrouwbaar dan de globale 
metingen (Mannion et al., 2004).   
In ons onderzoek wordt de Spinal Mouse gebruikt omdat het gebruiksvriendelijk, draagbaar, 
betrouwbaar en valide is. Tevens zijn in dit onderzoek enkel de thoracale kyfose, de lumbale 
lordose en de hoogte van de thoracolumbale overgang van belang.    
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4. Procedure van het onderzoek 

De data van groep 1 werden verzameld door Prof. Dr. Ann Cools (promoter van dit 
onderzoek), er werd getest in een ruimte vlakbij de sportterreinen gelegen te Båstad, 
Zweden, in het voorjaar 2009 tijdens een trainingskamp.  
Data van groep 2 en 3 werden verzameld door Sofie Barbier, Sanne Buysse en Annick 
Pauwelyn. Deze metingen werden afgenomen in het academiejaar 2010-2011. Beide 
groepen werden getest in testruimtes te Kortemark en Bredene, de sporthal Basisschool De 
Beuk te Aalter en Campus Reynaert te Tielt.   

Bij de aanvang van het onderzoek wordt aan alle deelnemers en hun ouders een 
uitgebereide uitleg gegeven over de opzet, het doel, het verloop van het onderzoek en de 
daaraan verbonden risico’s. Toestemming tot deelname aan het onderzoek wordt gegeven 
door het ondertekenen van het 'informed consent' (zie bijlage 1). Vervolgens wordt een korte 
vragenlijst ingevuld door de deelnemer, worden lengte en gewicht gemeten en genoteerd op 
hun fiche (zie bijlage 2). Er wordt gevraagd sportieve kledij te dragen en om kort voor het 
testmoment niet deel te nemen aan sportactiviteiten of andere vormen van training. Alle 
testen worden blootsvoets uitgevoerd. Vooraf wordt geen opwarming uitgevoerd.   
De testprocedure wordt onderverdeeld in drie meetposten. In elke meetpost worden de 
metingen uitgevoerd door dezelfde persoon. Via een loting wordt at random beslist in welke 
volgorde de deelnemers de standen bezochten.  

De testprocedure van ons onderzoek wordt uitgebreid beschreven in bijlage 3. Hieronder 
volgt een korte bespreking in de volgorde die verder doorheen deze masterproef wordt 
gehanteerd.  

In het glenohumerale gewricht worden de exo- en endorotatie range of motion gemeten met 
de digitale inclinometer (Acumar). De testpersonen zijn gepositioneerd in ruglig met de arm 
op 90° abductie en 90° flexie in het ellebooggewricht. De kracht van de exo-, endorotatoren 
en m. supraspinatus worden gemeten met de Hand Held dynamometer. Exo- en 
endorotatiekracht meten we in ruglig met de bovenarm naast het lichaam en de elleboog in 
90° flexie. De kracht van de m. supraspinatus wordt staand geëvalueerd in de empty-can 
houding.  

Ter hoogte van het scapulothoracaal gewricht wordt de scapulaire inclinatie gemeten op 0°, 
90° en 180° elevatie in het scapulair vlak (30° anterieur van het frontaal vlak) met een 
digitale inclinometer (Pro 3600). We markeren in de drie verschillende posities de rand van 
de spina scapula en de posterolaterale rand van het acromion. Deze metingen worden in 
ontbloot bovenlichaam (vrouwen met BH of topje) uitgevoerd. Voor de kracht van m. 
serratus anterior voeren de testpersonen een push-upbeweging uit in ruglig. Een 
shrugbeweging vanuit zit wordt uitgevoerd om de kracht van de m. trapezius pars 
descendens te meten. De pars transversus en pars ascendens van de m. trapezius worden 
geëvalueerd in buiklig met respectievelijk in 90° en 145° abductie van de arm. Bij de 
krachtmetingen maken we gebruik van de Hand Held dynamometer.  

Voor de m. pectoralis minor lengte wordt gemeten tussen de inferieure hoek van de 
processus coracoideus tot juist lateraal van de sternocostale junctie van het inferieure deel 
van de vierde rib met de schuifpasser (Vernier Calliper). De uitgangshouding is in ruglig met 
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de armen naast het lichaam in supinatie. Deze metingen worden in ontbloot bovenlichaam 
(vrouwen met BH of topje) uitgevoerd. 

Ter hoogte van de wervelzuil wordt de forward head posture gemeten met een profielfoto in 
stand gemaakt met een digitaal fototoestel. De meting van de thoracale kyfose, lumbale 
lordose en thoracolumbale overgang gebeurt met de Spinal Mouse. De meting start van de 
processus spinosus van C7 en loopt tot de processus spinosus van S3. Er wordt in stand 
gemeten met de armen in rust, 90° elevatie in het scapulair vlak en 180° elevatie. Deze 
metingen werden in ontbloot bovenlichaam (vrouwen met BH of topje) uitgevoerd. 

In het heupgewricht worden de exo- en endorotatie range of motion gemeten met de digitale 
inclinometer (Acumar). De testpersonen worden gepositioneerd in buiklig met 90° flexie in 
de knie. De positie van de testpersonen bij de meting van de kracht van de exo- en 
endorotatoren is zittend op de tafel met de onderbenen afhangend. De kracht van de 
heupabductoren wordt gemeten in ruglig met de knieën gestrekt. Deze krachtmetingen 
worden afgenomen met de Hand Held dynamometer.  
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5. Data analyse 

Voor statistische analyse wordt het 'statistical package for social sciences' (SPSS) versie 16 
gebruikt. Het betrouwbaarheidsinterval voor de ANOVA analyses en de Independent t-testen 
wordt vastgelegd op p<0.05. Bij de post-hoc test wordt gebruik gemaakt van de Bonferroni 
Multi comparisons.  

De descriptieve data analyse worden berekend voor alle variabelen. Van de drie groepen 
apart worden het minimum, het maximum, het gemiddelde en de standaarddeviatie 
berekend voor alle variabelen in die groep. Om de variabelen leeftijd, lengte en gewicht 
verder te analyseren gebruiken we een oneway ANOVA. Frequentietabellen voor geslacht 
en dominantie worden ook berekend.  

De variabelen, waarop statistiek wordt verricht, zijn: (1) de exo-, endorotatie en totale range 
of motion in het glenohumeraal gewricht (graden), (2) de absolute (N) en genormaliseerde 
(N/kg) isometrische kracht van de exo- en endorotatoren van het glenohumeraal gewricht, 
de ratio exo-/endorotatiekracht en m. supraspinatus, (3) de scapulaire opwaarte rotatie 
(graden) in 0°, 90° en 180° glenohumerale elevatie in het scapulaire vlak, (4) de absolute (N) 
en genormaliseerde (N/kg) isometrische kracht van de m. trapezius pars descendens, m. 
trapezius pars transversus, m. trapezius pars ascendens en m. serratus anterior, (5) de 
genormaliseerde lengte van de m. pectoralis minor (cm/m), (6) de forward head posture 
(graden), (7) de thoracale kyfose en de lumbale lordose (graden) en thoracolumbale 
overgang (wervelniveau) bij 0°, 90° en 180° elevatie, (8) de exo- en endorotatie range of 
motion in het heupgewricht (graden) en (9) de absolute (N) en genormaliseerde (N/kg) 
isometrische kracht van de exo- en endorotatoren, de ratio exo-/endorotatiekracht en 
isometrische abductorenkracht van het heupgewricht. 

Alle variabelen worden gecontroleerd op normale verdeling en homogeniteit van de variantie 
aan de hand van een One-Sample Kolmogorov-Smirov test en Levene’s test. Uit deze testen 
blijkt dat alle data, behalve de data van de m. pectoralis minor lengte, normaal verdeeld zijn 
met gelijke varianties waardoor we verder gebruik kunnen maken van paramatische 
statistiek.  

Verschillen in scapulaire opwaartse rotatie worden geanalyseerd door gebruik te maken van 
een General Linear Model for repeated measures. Zijde (links-rechts) en houding (0°, 90° en 
180° elevatie in het scapulaire vlak) zijn hier de within-subjects factoren, groep (groep 1, 2 
en 3) is de between-subjects factor.   
Verschillen in forward head posture, thoracale kyfose en lumbale lordose worden 
geanalyseerd door gebruik te maken van een General Linear Model for repeated measures. 
Houding (0°, 90° en 180° abductie) is hier de within-subjects factor en groep (groep 1, 2 en 
3) de between-subjects factor.   
Verschillen in range of motion voor het glenohumeraal en heupgewricht, spierkracht & 
spierkrachtratio’s in het glenohumeraal, scapulatoracaal en heupgewricht worden 
geanalyseerd door gebruik te maken van een General Linear Model for repeated measures. 
Zijde (links-rechts) is hier de within-subjects factor en groep (groep 1, 2 en 3) de between-
subjects factor.  
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Om de variabelen verder te analyseren, gebruiken we post-hoc testen (t-test met Bonferroni 
multi comparisons) waarbij voor ‘houding’ en ‘zijde’ Compared Sample t-testen en voor 
‘groep’ een Independent Sample t-test worden toegepast.   

De data voor de m. pectoralis minor lengte zijn niet normaal verdeeld volgens de one-
Sample Kolmogorov-Smirov test. Daarom maken we bij deze variabele gebruik van niet-
parametrische statistiek. Om de verschillen tussen de drie groepen in de m. pectoralis minor 
lengte na te gaan, wordt gebruik gemaakt van de Kruskall Wallis test. Vervolgens worden 
post hoc testen uitgevoerd. Voor de variabele ‘groep’ wordt de Mann- Whitney U test 
gebruikt, voor de variabele ‘zijde’ de Wilcoxon test. 
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D. RESULTATEN 
De P-waarden van de General Linear Model worden beschreven in de teksten. Voor de t-
testen worden de P- waarden vernoemd in de tabellen. 

Alle variabelen waren normaal verdeeld behalve de m. pectoralis minor lengte. Zijde- en 
geslachtsverschillen per groep worden weergegeven in tabel 1. De gemiddelden per groep 
voor leeftijd, lengte, gewicht, aantal speeluren/week en aantal speeljaren zijn te vinden in 
tabel 2. Tabel 3 omvat de verschillen tussen de groepen voor leeftijd, lengte en gewicht. 
Voor de ANOVA analyse is er een significantie voor leeftijd en gewicht. Na post hoc tests 
werden geen significante verschillen aangetoond voor leeftijd. Voor lengte werd geen 
significant verschil gevonden tussen de groepen. Toch zullen we gebruik maken van 
genormaliseerde data voor m. pectoralis minor lengte om een vergelijking te maken met de 
literatuur. Voor gewicht was een significant verschil aanwezig tussen groep 2 & 3 waardoor 
we zowel de absolute als de genormaliseerde data voor de kracht verwerken.   

 
Tabel 1: Geslachtsverdeling en handdominantie per groep. 
      1  2  3 

geslacht  M  19  10  10 
V  16  20  21 

   totaal  35  30  31 

dominante zijde  rechts  34  29  28 
links  1  1  3 

   totaal  35  30  31 
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers.  

 
Tabel  2:  Gemiddelden  (±  standaarddeviatie,  SD)  per  groep  voor  leeftijd,  lengte,  gewicht,  aantal 
speeluren/week en aantal speeljaren. 
   1  2  3 

leeftijd  13,11(1,43)  12,27(1,98)  13,42(2,16) 

lengte  160,54(11,72)  155,07(14,03)  157,81(13,09) 

gewicht  49,84(10,62)  43,62(11,73)  54,07(19,37) 

aantal uren/week  13,94(2,45)  3,77(2,43)  0 

aantal speeljaren  7,11(1,43)  5,88(2,16)  0 
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers.  

 
Tabel 3: Verschillen tussen de groepen voor leeftijd, lengte en gewicht. 
      1  2  3 

leeftijd  1  ‐  0,85(NS)  0,31(NS) 

  2  0,85(NS)  ‐  1,15(NS) 

   3  0,31(NS)  1,15(NS)  ‐ 

lengte  1  ‐  4,47(NS)  2,74(NS) 

  2  4,47(NS)  ‐  2,74(NS) 

   3  2,74(NS)  2,74(NS)  ‐ 

gewicht  1    6,23(NS)  4,22(NS) 

  2  6,23(NS)    10,45b 

   3  4,22(NS)  10,45b   
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers.   
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant.   
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1. Resultaten voor het glenohumeraal gewricht 

1.1. Glenohumerale range of motion 

De resultaten voor exorotatie, endorotatie en totale range of motion van het glenohumerale 
gewricht worden weergeven in de tabellen 4 en 5.   
Voor exorotatie is er een interactie tussen zijde en groep (p<0.001). In groep 1 en 2 is er 
een significant grotere exorotatie aan de dominante zijde. Eveneens is er aan beide zijden 
een significant grotere exorotatie in groep 1 dan groep 3. Daarnaast is er een significant 
grotere exorotatie in groep 1 in vergelijking met groep 2 aan de niet-dominante zijde en in 
groep 2 vergeleken met groep 3 voor de dominante zijde.   
Voor endorotatie is er een interactie tussen zijde en groep (p<0.001). In groep 1 en 2 is er 
een significant kleinere endorotatie aan de dominante zijde. Tussen groep 1 & 2 en 1 & 3 is 
er voor beide zijden een kleinere endorotatie, tussen groep 2 & 3 vinden we dit niet.   
Voor totale rotatie range of motion is er een interactie tussen zijde en groep (p<0.001). 
Aan de dominante zijde is er significant kleinere totale range of motion in groep 1, maar een 
grotere in groep 2. Groep 1 heeft aan de dominante zijde een significant kleinere range of 
motion dan groep 2 en 3. Tussen groep 2 & 3 is er geen significant verschil.  
 

Tabel  4:  Gemiddelden  (±SD)  per  groep  voor  endorotatie,  exorotatie  en  totale  range  of  motion  aan  de 
dominante en de niet‐dominante zijde en het verschil tussen dominante en niet‐dominante zijde.  
  exorotatie                          endrotatie    

  1  2  3    1  2  3 

D  104,29(6,80)  104,05(7,09)  93,87(6,82)    48,73(9,53)  62,17(11,51)  67,03(8,35) 
ND  98,57(6,70)  91,48(3,24)  93,42(6,11)    59,70(7,29)  69,40(6,74)  67,39(9,21) 
verschil  5,71a  12,57 b  0,45(NS)    11,03 a  7,23 b  0,35(NS) 

  totale ROM           

D  153,01(9,94)  166,22(9,05)  160,90(8,68)         
ND  158,33(8,68)  160,88(7,32)  160,81(10,52)         
verschil  5,31 b  5,33b  0,10(NS)         
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 

Tabel 5: Gemiddelde verschillen tussen de groepen per zijde voor endorotatie, exorotatie en totale range of 
motion (graden) aan de dominante en niet‐dominante zijde. 
   1  2  3     1  2  3 

exorotatie D  exorotatie ND 

1  ‐  0,23(NS)  10,41a  1  ‐  7,09a  5,15b 
2  0,23(NS)  ‐  10,18a  2  7,09a  ‐  1,94(NS) 
3  10,41a  10,18a  ‐  3  5,15b  1,94(NS)  ‐ 

endorotatie D  endorotatie ND 

1  ‐  13,44a  18,30a  1  ‐  9,64a  7,63a 
2  13,44a  ‐  4,87(NS)   2  9,64a  ‐  2,01(NS) 
3  18,3a  4,87(NS)  ‐  3  7,63a  2,01(NS)  ‐ 

totale ROM D  totale ROM ND 

1  ‐  13,20a  7,89b  1  ‐  2,55(NS)  2,48(NS) 
2  13,20a  ‐  5,31(NS)  2  2,55(NS)  ‐  0,08(NS) 
3  7,89b  5,31(NS)  ‐  3  2,48(NS)  0,08(NS)  ‐ 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 
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1.2. Glenohumerale spierkracht 

De resultaten voor exo- en endorotatiekracht van het glenohumerale gewricht en m. 
supraspinatuskracht worden weergeven in de tabellen 6 en 7. De resultaten voor de ratio 
exo-/endorotatiekracht worden weergegeven in tabellen 8 en 9.   
Voor exorotatiekracht is er een interactie tussen zijde en groep (p=0.007). De dominante 
zijde is significant sterker in groep 1 en 2. Er is geen significant verschil tussen de groepen.  
Na normalisatie van de waarden volgens gewicht vinden we eveneens een interactie tussen 
zijde en groep (p=0.006). Groep 1 en 2 blijven significant sterker aan de dominante zijde. 
Ook is er na normalisatie geen significant verschil tussen de groepen.  
Voor endorotatiekracht is er een hoofdeffect zijde (p<0.001). Enkel in groep 1 is de 
dominante zijde significant sterker. Na normalisatie van de waarden volgens gewicht is er 
een interactie tussen zijde en groep (p=0.025). Opnieuw is er enkel in groep 1 een 
significant hogere waarde aan de dominante zijde. Er is geen significant verschil tussen de 
verschillende groepen.   
Voor ratio exorotatie/endorotatie vinden we noch een interactie noch een hoofdeffect. 
Voor de kracht van de m. supraspinatus is er een interactie tussen zijde en groep 
(p=0.011). Deze spier is significant sterker aan de dominante zijde in groep 1. Er is geen 
significant verschil tussen de groepen. Na normalisatie van de waarde volgens het gewicht 
is er een hoofdeffect zijde (p=0.008). Nog steeds is de dominante zijde in groep 1 sterker. 

 
 
 
Tabel  6:    Gemiddelden  (±  SD)  per  groep  voor  de  absolute  (N)  en  genormaliseerde  kracht  (N/kg)  van  de 
exorotatoren, de endorotatoren en de m. supraspinatus aan de dominante en de niet‐dominante zijde; en het 
verschil tussen dominante en niet‐dominante zijde.  
             1            2              3    1  2                  3 

   exorotatie          exorotatie genormaliseerd    

D  71,51(25,35)  65,91(17,55)  72,49(21,45)   1,45(0,37)  1,55(0,34)  1,43(0,39
ND  63,91(18,56)  61,48(17,86)  72,88(24,06)   1,29(0,28)  1,45(0,37)  1,43(0,39
verschil  7,61a  4,43b  0,39(NS)    0,16a  0,10b  0,00(NS)

   endorotatie          endorotatie genormaliseerd 

D  96,24(31,43)  83,57(24,76)  92,98(34,23)   1,95(0,43)  1,94(0,38)  1,81(0,52
ND  86,38(23,76)  78,88(20,47)  89,92(25,48    1,74(0,33)  1,84(0,35)  1,78(0,53
verschil  9,86a  4,69(NS)  3,07(NS)    0,20a  0,10(NS)  013(NS)

  m. supraspinatus     m. supraspinatus genormaliseerd 

D  58,14(17,46)  51,83(15,12)  54,36(17,58)   1,17(0,21)  1,21(0,24)  1,08(0,35
ND  53,45(14,83)  50,77(16,19)  54,38(21,10)   1,09(0,23)  1,18(0,25)  1,07(0,39
verschil  4,70a  1,06(NS)  0,02(NS)    0,09b  0,03(NS)  0,00(NS)
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 
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Tabel  7:    Gemiddelde  verschillen  tussen  de  groepen  voor  de  absolute  (N)  en  genormaliseerde  (N/kg) 
endorotatie‐, exorotatie‐ en m. supraspinatuskracht aan de dominante en niet‐dominante zijde. 
  1  2  3       1  2  3 

exorotatie D           exorotatie D genormaliseerd       

1  ‐  5,60(NS)  0,97(NS)    1  ‐  0,10(NS)  0,02(NS) 
2  5,60(NS)  ‐  6,58(NS)    2  0,10(NS)  ‐  0,13(NS) 
3  0,97(NS)  6,58(NS)  ‐    3  0,02(NS)  0,13(NS)  ‐ 

exorotatie ND           exorotatie ND genormaliseerd       

1  ‐  2,42(NS)  8,98(NS)    1  ‐  0,15(NS)  0,03(NS) 
2  2,42(NS)  ‐  11,40(NS)    2  0,15(NS)  ‐  0,12(NS) 
3  8,98(NS)  11,40(NS)  ‐    3  0,03(NS)  0,12(NS)  ‐ 

endorotatie D           endorotatie D genormaliseerd       

1  ‐  12,67(NS)  3,26(NS)    1  ‐  0,01(NS)  0,13(NS) 
2  12,67(NS)  ‐  6,58(NS)    2  0,01(NS)  ‐  0,13(NS) 
3  3,26(NS)  9,41(NS)  ‐    3  0,13(NS)  0,13(NS)  ‐ 

endorotatie ND         endorotatie ND genormaliseerd    

1  ‐  7,50(NS)  3,54(NS)    1  ‐  0,10(NS)  0,04(NS) 
2  7,50(NS)  ‐  11,04(NS)    2  0,10(NS)  ‐  0,06(NS) 
3  3,54(NS)  11,04(NS)  ‐    3  0,04(NS)  0,06(NS)  ‐ 

m. supraspinatus D         m. supraspinatus D genormaliseerd    

1  ‐  6,31(NS)  0,93(NS)    1  ‐  0,04(NS)  0,09(NS) 
2  6,31(NS)  ‐  2,52(NS)    2  0,04(NS)  ‐  0,13(NS) 
3  0,93(NS)  2,52(NS)  ‐    3  0,09(NS)  0,13(NS)  ‐ 

m. supraspinatus ND           m. supraspinatus ND genormaliseerd    

1  ‐  2,68(NS)  3,79(NS)    1  ‐  0,09(NS)  0,02(NS) 
2  2,68(NS)  ‐  3,61(NS)    2  0,09(NS)  ‐  0,11(NS) 
3  3,79(NS)  3,61(NS)  ‐     3  0,02(NS)  0,11(NS)  ‐ 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 

Tabel  8:  Gemiddelden  (±  SD)  per  groep  voor  ratio  exo‐/endorotatiekracht  aan  de  dominante  en  de  niet‐
dominante zijde en het verschil tussen dominante en niet‐dominante zijde.  

1  2  3 

D  0,75(0,11)  0,81(0,17)  0,80(0,10) 
ND  0,75(0,13)  0,79(0,14)  0,81(0,10) 
verschil  0,00(NS)  0,02(NS)  0,01 (NS) 
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 
Tabel  9: Gemiddelde  verschillen  tussen  de  groepen  per  zijde  voor  de  ratio  exo‐/endorotatiekracht  aan  de 
dominante en niet‐dominante zijde. 

   1  2  3     1  2  3 

glenohumerale exo‐/endorotatie D  glenohumerale exo‐/endorotatie ND 

1  ‐  0,06(NS)  0,05(NS)  1  ‐  0,04(NS)  0,06(NS) 
2  0,06(NS)  ‐  0,01(NS)  2  0,04(NS)  ‐  0,02(NS) 
3  0,05(NS)  0,01(NS)  ‐  3  0,06(NS)  0,02(NS)  ‐ 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 
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2. Resultaten voor het scapulothoracaal gewricht 

2.1. Scapulaire inclinatie 

De resultaten voor scapulaire inclinatie worden weergeven in de tabellen 10, 11 en 12.  
Voor scapulaire inclinatie wordt een significante interactie tussen houding, zijde en groep 
gevonden (p=0.001). In groep 1 is er een significant grotere scapulaire inclinatie aan de 
dominante zijde op 90° en 180° elevatie. In groep 2 is er een significant lagere waarde aan 
de dominante zijde op 90° elevatie. In groep 3 werden geen verschillen gevonden tussen de 
beide zijden.  
Op 0° elevatie zijn er geen significante groepsverschillen. Op 90° is er een significant 
grotere scapulaire inclinatie in groep 1 ten opzichte van groep 2 en 3 aan de dominante 
zijde. Op 180° is er slechts een significant grotere scapulaire inclinatie aan de dominante 
zijde van groep 1 ten opzichte van groep 3.  
In de drie groepen is er een significant grotere scapulaire inclinatie aan beide zijden 
naarmate de elevatie hoger wordt. 

Tabel 10: Gemiddelden  (± SD) per groep voor scapulaire  inclinatie aan de dominante en de niet‐dominante 
zijde  voor  de  drie  elevatiestanden  van  de  arm  (O°,  90°,  180°);  en  het  verschil  tussen  dominante  en  niet‐
dominante zijde. 
   1  2  3     1  2  3 

   0°           90°       

D  4,97(3,56)  3,48(2,83)  3,58(1,77)    27,33(7,58)  18,35(5,80)  18,78(6,12) 
ND  3,91(3,27)  3,51(2,53)  3,75(2,19)    22,83(6,11)  22,77(4,98)  19,85(6,18) 
verschil  1,06(NS)  0,04(NS)  0,16(NS)     4,50a  4,42a  1,07(NS) 

  180°               

D  55,56(7,04)  50,79(8,54)  50,14(9,19)         
ND  51,03(7,86)  53,85(6,63)  50,71(7,48)         
verschil  4,74b  3,06(NS)  0,57(NS)         
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 
Tabel  11: Gemiddelde  verschillen  tussen  de  groepen  per  zijde  voor  scapulaire  inclinatie  per  groep  en  per 
aantal graden glenohumerale elevatie. 
   1  2  3     1  2  3 

0° D           0° ND          

1  ‐  1,47(NS)  1,39(NS)  1  ‐  0,41(NS)  0,17(NS) 
2  1,47(NS)  ‐  0,11(NS)  2  0,41(NS)  ‐  0,24(NS) 
3  1,39(NS)  0,11(NS)  ‐  3  0,17(NS)  0,24(NS)  ‐ 

90° D           90° ND          

1  ‐  8,98a  8,55a  1  ‐  0,06(NS)  2,98(NS) 
2  8,98a  ‐  0,43(NS)  2  0,06(NS)  ‐  2,92(NS) 
3  8,55a  0,43(NS)  ‐  3  2,98(NS)  2,92(NS)  ‐ 

180° D           180° ND          

1  ‐  4,77(NS)  5,42b  1  ‐  2,82(NS)  0,32(NS) 
2  4,77(NS)  ‐  0,65(NS)  2  2,82(NS)  ‐  3,15(NS) 
3  5,42b  0,65(NS)  ‐  3  0,32(NS)  3,15(NS)  ‐ 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 
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Tabel 12: Verschillen tussen de elevatiestanden (O°, 90°, 180°) aan de dominante en de niet‐dominante zijde 
voor de verschillende groepen. 
   0°  90°  180°     0°  90°  180°     0°  90°  180° 

   1           2           3       

0° D  ‐  22,36a  50,62a    ‐  14,87a  47,31a    ‐  15,20a  46,55a

90° D  22,36a  ‐  28,37a    14,87a  ‐  32,44a    15,20a  ‐  31,36a

180° D  50,62a  28,37a  ‐    47,31a  32,44a  ‐    46,55a  31,36a  ‐ 

0° ND  ‐  18,91a  47,11a    ‐  19,26a  50,34a    ‐  16,11a  46,96a

90° ND  18,91a  ‐  28,20a    19,26a  ‐  31,08a    16,11a  ‐  30,85a

180° ND  47,11a  28,20a  ‐    50,34a  31,08a  ‐    46,96a  30,85a  ‐ 
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant.   

 

2.2. Scapulaire spierkracht 

De resultaten voor de kracht van m. serratus anterior, m. trapezius pars descendens, pars 
transversus en pars ascendens worden weergeven in de tabellen 13 en 14.  
Voor de m. serratus anterior is er een interactie tussen zijde en groep (p=0.022). In groep 
1 is de dominante zijde significant sterker, in groep 2 en 3 wordt geen verschil gevonden 
tussen beide zijden. Slechts tussen de groepen 1 en 2 vinden we voor beide zijden een 
significant verschil, in groep 1 zijn deze waarden hoger. Na normalisatie van de waarden 
volgens gewicht is er opnieuw een interactie tussen zijde en groep (p=0.036). De resultaten 
zijn dezelfde voor het zijdeverschil. Tussen de groepen is er geen signifcantie voor zowel 
dominante als niet-dominante zijde.   
Voor de m. trapezius pars descendens is er een interactie tussen zijde en groep 
(p=0.003). Er is een significant grotere waarde aan de dominante zijde voor groep 1. Voor 
groep 3 is deze waarde significant groter aan de niet-dominante zijde. Er is een significant 
lagere waarde in groep 2 en 3 dan in groep 1. Tussen groep 2 & 3 is dit verschil niet  
significant. Na normalisatie van de waarden volgens gewicht wordt opnieuw een interactie 
gezien tussen zijde en groep (p=0.005), de verschillen voor zijde en groep zijn dezelfde als 
hierboven beschreven.  
Voor de m. trapezius pars transversus is er geen significante interactie of hoofdeffect. Ook 
na normalisatie van de waarden volgens gewicht worden dezelfde waarden bekomen.  
Voor de m. trapezius pars ascendens is er een hoofdeffect zijde (p=0.002). Enkel in groep 
3 is deze spier significant krachtiger aan de dominante zijde. Na normalisatie van de 
waarden volgens gewicht is er eveneens een hoofdeffect zijde (p=0.002). Ook hier is groep 
3 significant sterker aan de dominante zijde.  
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Tabel 13: Gemiddelden  (± SD) per groep voor de absolute  (N) en genormaliseerde  (N/kg) kracht van de m. 
serratus anterior, m. trapezius pars descendens, m. trapezius pars transversus en m. trapezius pars ascenens 
aan de dominante en de niet‐dominante zijde; en het verschil tussen dominante en niet‐dominante zijde.  
   1  2  3     1  2  3 

m. serratus anterior         m. serratus anterior genormaliseerd 

D  137,96(59,59)  103,61(29,76)  116,47(50,51)    2,75(0,96)  2,45(0,67)  2,30(0,93) 
ND  126,03(48,45)  99,37(35,68)  120,55(50,30)    2,54(0,81)  2,34(0,82)  2,39(0,96) 
verschil  11,93b  4,25(NS)  4,08(NS)    0,21b  0,11(NS)  0,09(NS) 

m. trapezius pars descendens      m. trapezius pars descendens genormaliseerd 

D  142,57(46,02)  73,70(42,29)  69,64(24,34)    2,86(0,67)  1,73(0,86)  1,41(0,53) 
ND  132,15(45,89)  69,17(27,32)  73,98(26,63)    2,64(0,63)  1,65(0,66)  1,48(0,55) 
verschil  10,42b  4,53(NS)  4,34b    0,22b  0,08(NS)  0,07b 

m. trapezius pars transversus       m. trapezius pars transversus genormaliseerd 

D  34,02(10,15)  31,45(10,88)  33,00(11,45)    0,65(0,22)  0,73(0,19)  0,65(0,19) 
ND  34,16(10,76)  31,68(11,31)  32,53(10,67)    0,67(0,24)  0,74(0,22)  0,65(0,19) 
verschil  0,14(NS)  0,23(NS)  0,47(NS)    0,02(NS)  0,01(NS)  0,00(NS) 

m. trapezius pars ascendens       m. trapezius pars ascendens genormaliseerd 

D  29,72(10,05)  29,56(9,26)  32,21(11,83)    0,59(0,22)  0,71(0,25)  0,63(0,20) 
ND  29,02(9,50)  27,45(8,38)  29,76(11,52)    0,58(0,22)  0,65(0,18)  0,58(0,18) 
verschil  0,70(NS)  2,11(NS)  2,45b    0,01(NS)  0,06(NS)  0,05b 
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

Tabel 14: Gemiddelde verschillen tussen de groepen per zijde voor de absolute (N) en genormaliseerde (N/kg) 
kracht van de m. serratus anterior, m. trapezius pars descendens, pars transversus en pars ascendens. 
   1  2  3     1  2  3 

m. serratus anterior D        m. serratus anterior D genormaliseerd    

1  ‐  34,34b  21,48(NS)  1  ‐  0,30(NS)  0,45(NS) 
2  34,34b  ‐  12,86(NS)  2  0,30(NS)  ‐  0,15(NS) 
3  21,48(NS)  12,86(NS)  ‐  3  0,45(NS)  0,15(NS)  ‐ 

m. serratus anterior ND        m. serratus anterior ND genormaliseerd    

1  ‐  26,66b  5,48(NS)  1  ‐  0,20(NS)  0,15(NS) 
2  26,66b  ‐  21,19(NS)  2  0,20(NS)  ‐  0,05(NS) 
3  5,48(NS)  21,19(NS)  ‐  3  0,15(NS)  0,05(NS)  ‐ 

m. trapezius pars descendens D  m. trapezius pars descendens D genormaliseerd 

1  ‐  68,88a  72,93a  1  ‐  1,13a  1,45a 
2  68,88a  ‐  4,05(NS)  2  1,13a  ‐  0,32(NS) 
3  72,93a  4,05(NS)  ‐  3  1,45a  0,32(NS)  ‐ 

m. trapezius pars descendens ND     m. trapezius pars descendens ND genormaliseerd 

1  ‐  62,98a  58,17a  1  ‐  0,99a  1,16a 
2  62,98a  ‐  4,81(NS)  2  0,99a  ‐  0,17(NS) 
3  58,17a  4,81(NS)  ‐  3  1,16a  0,17(NS)  ‐ 

m. trapezius pars transversus D  m. trapezius pars transversus D genormaliseerd 

1  ‐  2,57(NS)  1,02(NS)  1  ‐  0,08(NS)  0,00(NS) 
2  2,57(NS)  ‐  1,55(NS)  2  0,08(NS)  ‐  0,08(NS) 
3  1,02(NS)  1,55(NS)  ‐  3  0,00(NS)  0,08(NS)  ‐ 

m. trapezius pars transversus ND     m. trapezius pars transversus ND genormaliseerd 

1  ‐  2,48(NS)  1,63(NS)  1  ‐  0,07(NS)  0,01(NS) 
2  2,48(NS)  ‐  0,85(NS)  2  0,07(NS)  ‐  0,09(NS) 
3  1,63(NS)  0,85(NS)  ‐  3  0,01(NS)  0,09(NS)  ‐ 

m. trapezius pars ascendens D  m. trapezius pars ascendens D genormaliseerd 

1  ‐  0,16(NS)  2,49(NS)  1  ‐  0,12(NS)  0,04(NS) 
2  0,16(NS)  ‐  2,31(NS)  2  0,12(NS)  ‐  0,08(NS) 
3  2,49(NS)  2,31(NS)  ‐  3  0,04(NS)  0,08(NS)  ‐ 
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m. trapezius pars ascendens ND  m. trapezius pars ascendens ND genormaliseerd 

1  ‐  1,57(NS)  0,74(NS)  1  ‐  0,07(NS)  0,00(NS) 
2  1,57(NS)  ‐  2,31(NS)  2  0,07(NS)  ‐  0,07(NS) 
3  0,74(NS)  2,31(NS)  ‐  3  0,00(NS)  0,07(NS)  ‐ 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant.   
 
 

3. Resultaten voor de m. pectoralis minor lengte 

De resultaten voor de m. pectoralis minor lengte worden weergeven in de tabellen 15 en 16. 
Aangezien de data van de m. pectoralis minor niet normaal verdeeld zijn, gebruikten we de 
Kruskall-Wallis test om de drie groepen te vergelijken. Daarbij deden we ook een post-hoc 
test voor de groepen (Mann- Whitney U test) en voor de zijden (Wilcoxon test). We 
gebruiken zowel de absolute als de genormaliseerde waarden volgens lengte van de m. 
pectoralis minor lengte. Er wordt voor beide een significant verschil gevonden tussen de 
groepen voor beide zijden (p<0.001). Er is een significant kortere m. pectoralis minor aan de 
dominante zijde voor groep 1 en 2. Daarnaast  is er een significant verschil tussen groep 1 & 
2 en 1 & 3 voor beide zijden.  

 
Tabel 15: Gemiddelden (± SD) per groep voor de absolute (cm) en genormaliseerde (cm/m) m. pectoralis 
minor lengte aan de dominante en de niet‐dominante zijde; en het verschil tussen beide zijden.  
  absolute lengte      genormaliseerde lengte   

  1  2  3    1  2  3 

D  11,31(1,28)  15,38(0,83)  15,86(1,49)   7,06(0,61)  9,97(0,74)  10,07(0,74)   
ND  12,39(1,29)  15,65(1,11)  15,90(1,35)    7,75(0,43)  10,13(0,78)  10,11(0,74)   
verschil  1,08a  0,27a  0,04(NS)    0,69a  0,16a  0,04(NS) 
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 
Tabel  16: Gemiddelde  verschillen  tussen  de  groepen  per  zijde  voor  de  absolute  (cm)  en  genormaliseerde 
(cm/m) m. pectoralis minor lengte aan de dominante en niet‐dominante zijde.     
  D  1  2  3  ND  1  2  3 

absolute 
waarden 

1  ‐  4,07a  4,55a  1  ‐  3,26a  3,51a 
2  4,07a  ‐  0,48(NS)  2  3,26a  ‐  0,25(NS) 
3  4,55a  0,48(NS)  ‐  3  3,51a  0,25(NS)  ‐ 

genormalieerde 
waarden 

 

1  ‐  2,91a  3,01a  1  ‐  2,88a  2,36a 
2  2,91a  ‐  1,00(NS)  2  2,88a  ‐  0,02(NS) 
3  3,01a  1,00(NS)  ‐  3  2,36a  0,02(NS)   ‐ 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 
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4. Resultaten voor de wervelzuil 

4.1. Forward head posture 

De resultaten voor de forward head posture worden weergeven in tabel 17.   
Voor forward head posture wordt geen significant verschil gevonden tussen groep 2 & 3.  

 

Tabel 17: Verschillen tussen de groepen 2 & 3 voor forward head posture. 
   2  3  verschil 

gemiddelde  43,38(6,33)  41,81(5,68)  1,57(NS) 
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 

4.2. Range of motion in de wervelzuil 

De resultaten voor thoracale kyfose, lumbale lordose en thoracolumbale overgang worden 
weergeven in de tabellen 18 en 19.   
Voor de thoracale kyfose is er zowel een hoofdeffect houding (p=0.002) als groep 
(p<0.001). In groep 1 is er een significant kleinere hoek naarmate de elevatie groter wordt. 
In groep 2 en 3 is er geen significant verschil tussen 0° & 90°, de hoek is significant kleiner 
op 180° dan op 0° en 90° elevatie. Op 90° is de kyfosehoek significant kleiner in groep 1 dan 
2 en 3. Op 180° is deze hoek alleen significant kleiner in groep 1 ten opzichte van groep 2. 
Voor de lumbale lordose is er een hoofdeffect houding (p<0.001). Voor groep 1 is er een 
significant grotere waarde op 180° ten opzichte van 0° en 90° elevatie. Voor groep 2 zijn er 
geen significante verschillen. Voor groep 3 is er slechts een significant kleinere waarde op 
90° in vergelijking met 180° elevatie.   
Voor de thoracolumbale overgang is er zowel een hoofdeffect houding (p<0.001) als groep 
(p<0.001). Voor groep 1 en 2 zijn er een significant lagere waarden naarmate de elevatie 
hoger wordt. Voor groep 3 is de waarde bij 180° significant lager dan op 0° en 90°. Op alle 
elevatiestanden is er een significant hogere waarde voor groep 2 in vergelijking met groep 1. 
Op 90° en 180° zijn de waarden voor groep 3 significant hoger dan bij groep 1. Tussen 
groep 2 & 3 is er geen significant verschil voor de drie houdingen.  
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Tabel  18: Gemiddelden  (±  SD)  per  groep  voor  de  thoracale  kyfose  en  lumbale  lordose  (graden)  en 
thoracolumbale  overgang  (wervelniveau)  bij  drie  glenohumerale  elevatiestanden  (0°,  90°,  180°);  en  het 
verschil tussen de verschillende elevatiestanden. 
   thoracale kyfose     lumbale lordose    

   1  2  3  1  2  3 

gemiddelde                   

0°  34,81(8,74)  39,10(8,27)  38,47(8,15)  27,04(7,92)  26,02(13,42)  26,07(16,01) 
90°  29,37(7,39)  37,85(9,54)  37,58(8,03)  26,21(8,67)  28,18(8,44)  25,73(15,96) 
180°  23,45(9,08)  31,68(10,09)  29,50(10,98)  32,43(9,74)  31,23(14,58)  32,77(10,25) 

verschil                   

0°‐90°  5,43a  1,25(NS)  0,89(NS)  0,82(NS)  2,17(NS)  0,34(NS) 
0°‐180°  11,36a  7,42a  8,97a  5,72a  5,22(NS)  6,71(NS) 
90°‐180°  5,83b  6,17a  8,08a  6,02 a  3,05(NS)  7,05b 

  thoracolumbale overgang       

  1  2  3       

gemiddelde                

0°  10,21(0,79)  11,52(1,17)  10,81(1,09)       
90°  9,64(1,02)  10,98(0,95)  10,65(1,78)       
180°  9,29(1,00)  10,38(1,05)  10,26(1,18)       

verschil                

0°‐90°  0,57b  0,53b  0,16(NS)       
0°‐180°  0,91a  1,13a  0,55b       
90°‐180°  0,32b  0,60b  0,39b       

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 
 

Tabel 19: Gemiddelde verschillen  tussen de groepen voor de  thoracale kyfose,  lumbale  lordose  (graden) en 
thoracolumbale overgang (wervelniveau) bij drie glenohumerale elevatiestanden (0°, 90°, 180°). 
   1  2  3  1  2  3  1  2  3 

  0°      90°      180°       

thoracale kyfose 

1  ‐  4,29(NS)  3,66(NS)  ‐  8,43a  8,16a  ‐  8,10b  5,92(NS) 
2  4,29(NS)  ‐  0,63(NS)  8,43a  ‐  0,27(NS)  8,10b  ‐  2,18(NS) 
3  3,66(NS)  0,63(NS)  ‐  8,16a  0,27(NS)  ‐  5,92(NS)  2,18(NS)  ‐ 

lumbale lordose                      

1  ‐  1,02(NS)  0,97(NS)  ‐  1,97(NS)  0,48(NS)  ‐  1,20(NS)  0,34(NS) 
2  1,02(NS)  ‐  0,05(NS)  1,97(NS)  ‐  2,45(NS)  1,20(NS)  ‐  1,54(NS) 
3  0,97(NS)  0,05(NS)  ‐  0,48(NS)  2,45(NS)  ‐  0,34(NS)  1,54(NS)  ‐  

thoracolumbale overgang                   

1  ‐  1,31a  0,60(NS)  ‐  1,32a  0,98b  ‐  1,04a  0,92b 
2  1,31a  ‐  0,71(NS)  1,32a  ‐  0,34(NS)  1,04a  ‐  0,13(NS) 
3  0,60(NS)  0,71(NS)   ‐  0,98b  0,34(NS)  ‐   0,92b  0,13(NS)  ‐  

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 
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5. Resultaten voor het heupgewricht 

5.1. Heup range of motion 

De resultaten voor exorotatie, endorotatie en totale range of motion van het heupgewricht 
worden weergeven in de tabellen 20 en 21.   
Voor exorotatie is er een hoofdeffect groep (p=0.003). Er is een significant grotere waarde 
voor groep 2 in vergelijking met groep 1 en voor groep 3 ten opzichte van groep 1 aan de 
niet-dominante zijde. Er is geen significantie tussen groep 2 & 3 aan beide zijden.  
Voor endorotatie is er noch een interactie noch een hoofdeffect gevonden.  

Tabel 20: Gemiddelden (± SD) per groep voor de endo‐ en exorotatie aan de dominante en de niet‐dominante 
zijde; en het verschil tussen beide zijden. 
   1  2  3     1  2  3 

   exorotatie           endorotatie       

D  37,39(7,39)  40,70(9,27)  41,21(6,20)    39,71(11,23)  36,98(7,80)  38,76(6,38) 
ND  34,46(7,85)  41,69(7,37)  39,27(6,89)    38,96(7,99)  37,08(8,83)  42,05(8,80) 
verschil  2,93(NS)  0,99(NS)  1,94(NS)    0,75(NS)  0,10(NS)  3,29(NS) 
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 
Tabel 21: Gemiddelde verschillen per zijde voor de endorotatie, exorotatie en totale range of motion aan de 
dominante en niet‐dominante zijde. 
   1  2  3     1  2  3 

exorotatie D           exorotatie ND    

1  ‐  3,31(NS)  3,82(NS)  1  ‐  7,23a  4,81b 
2  3,31(NS)  ‐  0,51(NS)  2  7,23a  ‐  2,42(NS) 
3  3,82(NS)  0,51(NS)  ‐  3  4,81b  2,42(NS)  ‐ 

endorotatie D        endorotatie ND       

1  ‐  2,83(NS)  0,95(NS)  1  ‐  1,88(NS)  3,09(NS) 
2  2,83(NS)  ‐  1,78(NS)  2  1,88(NS)  ‐  4,97(NS) 
3  0,95(NS)  1,78(NS)  ‐  3  3,09(NS)  4,97(NS)  ‐ 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 

5.2. Heupspierkracht 

De resultaten voor exo-, endorotatie- en abductiekracht in het heupgewricht worden 
weergeven in de tabellen 22 en 23, de resultaten voor de ratio exo-/endorotatiekracht in 
tabellen 24 en 25.   
Voor exorotatiekracht is er geen significante interactie of hoofdeffect. Na normalisatie van 
de waarden volgens gewicht is er een interactie tussen zijde en groep (p=0.045). Er is geen 
significant verschil tussen de beide zijden of de drie groepen.   
Voor de endorotatiekracht is er een hoofdeffect zijde (p<0.001) en groep (p=0.037). Enkel 
in groep 1 is er een significant grotere endorotatiekracht aan de dominante zijde. Behalve 
een significant grotere waarde voor groep 1 ten opzichte van groep 2 aan de dominante 
zijde, wordt geen significantie gevonden tussen de groepen. Na normalisatie van de 
waarden volgens gewicht vinden we een hoofdeffect zijde (p<0.001). Er is in groep 1 een 
significant hogere waarde aan de dominante zijde. Er zijn echter geen significante 
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groepsverschillen meer gevonden.  
Voor de ratio exo-/endorotatiekracht is er een hoofdeffect groep (p=0.019). Er is een 
significant kleinere waarde voor groep 1 in vergelijking met groep 2 voor de dominante zijde. 
Verder werden geen significante groepsverschillen gevonden.   
Voor de abductiekracht is er een hoofdeffect groep (p=0.040). Er is geen significant 
verschil tussen de drie groepen voor beide zijden. Na normalisatie blijft dit hoofdeffect groep 
(p<0.001). Er is een significant lagere waarde voor groep 1 ten opzichte van groep 2 en 3 
voor beide zijden.  
 
 

Tabel 22: Gemiddelden (± SD) per groep voor de absolute (N)en genormaliseerde (N/kg) endo‐, exorotatie‐ en 
abductiekracht aan de dominante en de niet‐dominante zijde; en het verschil tussen beide zijden. 
   1  2  3     1  2  3 

   exorotatie         exorotatie genormaliseerd 

D  73,38(23,07)  66,83(22,11)  75,67(23,93)    1,49(0,36)  1,40(0,30)  1,47(0,38) 
ND  70,87(19,70)  65,83(24,74)  72,71(24,38)    1,47(0,31)  1,48(0,28)  1,41(0,38) 
verschil  2,51(NS)  1,00(NS)  2,96(NS)    0,02(NS)  0,09(NS)  0,06(NS) 

   endorotatie         endorotatie genormaliseerd 

D  81,72(19,66)  66,16(24,81)  76,49(28,18)    1,67(0,38)  1,53(0,44)  1,48(0,43) 
ND  73,07(19,66)  61,83(19,09)  72,75(21,24)    1,49(0,38)  1,42(0,32)  1,43(0,42) 
verschil  8,65a  4,33(NS)  3,74(NS)    0,14 b  0,10(NS)  0,04(NS) 

    abductie         abductie genormaliseerd    

D  116,10(36,30)  126,88(41,97)  140,74(48,19)    1,92(1,13)  2,96(0,81)  2,78(0,98) 
ND  112,00(40,37)  125,88(34,14)  140,68(44,75)    1,83(1,11)  2,93(0,55)  2,76(0,78) 
verschil  4,10(NS)  1,00(NS)  0,06(NS)    0,09(NS)  0,03(NS)  0,02(NS) 
Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant.   

 

Tabel 23: Gemiddelde verschillen tussen de groepen per zijde voor de absolute (N) en genormaliseerde (N/kg)  
endorotatie‐, exorotatie‐ en abductiekracht aan de dominante en niet‐dominante zijde. 
   1  2  3     1  2  3 

exorotatie D      exorotatie D genormaliseerd    

1  ‐  6,55(NS)  2,29(NS)  1  ‐  0,10(NS)  0,02(NS) 
2  6,55(NS)  ‐  8,84(NS)  2  0,10(NS)  ‐  0,08(NS) 
3  2,29(NS)  8,84(NS)  ‐  3  0,02(NS)  0,08(NS)  ‐ 

exorotatie ND        exorotatie ND genormaliseerd    

1  ‐  5,04(NS)  5,62(NS)  1  ‐  0,01(NS)  0,06(NS) 
2  5,04(NS)  ‐  10,66(NS)  2  0,01(NS)  ‐  0,06(NS) 
3  5,62(NS)  10,66(NS)  ‐  3  0,06(NS)  0,06(NS)  ‐ 

endorotatie D        endorotatie D genormaliseerd    

1  ‐  15,57b  5,23(NS)  1  ‐  0,14(NS)  0,19(NS) 
2  15,57b  ‐  10,33(NS)  2  0,14(NS)  ‐  0,05(NS) 
3  5,23(NS)  10,33(NS)  ‐  3  0,19(NS)  0,05(NS)  ‐ 

endorotatie ND        endorotatie ND genormaliseerd    

1  ‐  11,24(NS)  0,32(NS)  1  ‐  0,07(NS)  0,06(NS) 
2  11,24(NS)  ‐  10,92(NS)  2  0,07(NS)  ‐  0,01(NS) 
3  0,32(NS)  10,92(NS)  ‐  3  0,06(NS)  0,01(NS)  ‐ 

abductie D   abductie D genormaliseerd    

1  ‐  10,78(NS)  24,64(NS)  1  ‐  1,04a  0,87b 
2  10,78(NS)  ‐  13,86(NS)  2  1,04a  ‐  0,18(NS) 
3  24,64(NS)  13,86(NS)  ‐  3  0,87b  0,18(NS)  ‐ 
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abductie ND        abductie ND genormaliseerd    

1  ‐  13,88(NS)  74,16(NS)  1  ‐  1,10a  0,04a 
2  13,88(NS)  ‐  60,29(NS)  2  1,10a  ‐  0,16(NS) 
3  74,16(NS)  60,29(NS)  ‐  3  0,04a  0,16(NS)  ‐ 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 

Tabel 24: Gemiddelden (± SD) per groep voor de ratio exo‐/endorotatiekracht aan de dominante en de niet‐
dominante zijde; en het verschil tussen beide zijden. 
   1  2  3 

exo‐/endorotatie 

D  0,91(0,21)  1,05(0,25)  1,01(0,15) 

ND  0,98(0,17)  1,08(0,25)  1,01(0,21) 

verschil  0,07(NS)  0,03(NS)  0,00(NS) 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 

 
 
Tabel 25: Gemiddelde verschillen  tussen de groepen per  zijde voor de  ratio exo‐/endorotatiekracht aan de 
dominante en niet‐dominante zijde. 
   1  2  3     1  2  3 

exo‐/endorotatie D      exo‐/endorotatie ND       

1  ‐  0,14b  0,11(NS)  1  ‐  0,10(NS)  0,03(NS) 

2  0,14b  ‐  0,04(NS)  2  0,10(NS)  ‐  0,07(NS) 

3  0,11(NS)  0,04(NS)  ‐  3  0,03(NS)  0,07(NS)  ‐ 

Groep 1: elite spelers, Groep 2: recreatieve spelers, Groep 3: niet‐tennissers. D: dominante zijde, ND: niet‐dominante zijde. 
Significantie a: P<0,001 en b: P<0,05, NS: niet significant. 
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E. DISCUSSIE 
Het doel van dit onderzoek was om personen te screenen op kracht, positie en 
houdingsvariabelen in het glenohumeraal en scapulothoracaal gewricht, de wervelzuil en het 
heupgewricht. Deze studie onderzoekt een populatie van adolescente elite en recreatieve 
tennisspelers en controlepersonen. Een tweede opzet was om veldmetingen te doen waarbij 
materialen worden gebruikt die makkelijk toe te passen zijn in de klinische setting en 
waarvan bewezen is dat de resultaten reproduceerbaar zijn.  

 

1. Glenohumeraal gewricht 

1.1. Glenohumerale range of motion  

Zoals in onze hypothese gesteld, wordt een duidelijk zijdeverschil gevonden voor de elite 
spelers, recreatieve spelers en de niet-tennisspelers. We vinden namelijk een vergrote 
exorotatie aan de dominante zijde in beide tennisgroepen. Voor de dominante zijde kunnen 
we de hypothese aanvaarden. Aan de dominante zijde vinden we voor de elite spelers, 
recreanten en de controlegroep respectievelijk 104,29°, 104,05° en 93,87°, aan de niet-
dominante zijde respectievelijk 98,57°, 91,48° en 93,42°. Deze vergrote exorotatie wordt 
vaak beschreven in de literatuur (Myers et al., 2007; Schmidt-Wiethoff et al., 2004; Thomas 
et al., 2009 & Torres & Gomes, 2009). Toch is het opvallend dat de gemiddelde waarden ver 
uit elkaar liggen. Wij vermoeden dat het verschil te verklaren is door de gebruikte 
meetmethode. Torres & Gomes (2009) gebruiken dezelfde methode als in deze studie en 
vinden daarbij vergelijkende resultaten. Maar in de studie van Myers et al. (2007) noteren de 
onderzoekers veel hogere waarden, mogelijks omdat ze bij de metingen niet nagaan 
wanneer de scapula begint mee te bewegen. Smith-Wiethoff et al. (2004) hebben net lagere 
resultaten, vermoedelijk omdat ze de metingen uitvoeren in zit.   
Er worden in de literatuur drie mogelijke verklaringen gegeven voor de vergrote exorotatie 
namelijk een anterieure kapselstretch (Ellenbecker et al., 1999; Jobe et al., 1989 & Meister, 
2000), een wijziging van het glenohumeraal contactpunt, zoals bij een strak posteroinferieur 
kapsel (Burkhart et al., 2003a) of microtraumata ter hoogte van het kapsel die door 
overmatige exorotatie een anterieure instabiliteit kunnen veroorzaken (Kvitne & Jobe, 1993).  
Aan de dominante zijde is zowel voor de elite spelers als de recreatieve spelers een 
vergrote exorotatie gevonden. Hieruit kunnen we besluiten dat niet alleen topatleten deze 
adaptatie verwerven. Bovendien wordt deze adaptatie als positief beschouwd aangezien de 
spelers hierdoor een grotere endorotatiesnelheid kunnen bereiken (Burkhart et al., 2003a). 
We merken echter ook op dat aan de niet-dominante zijde de exorotatie range of motion 
voor groep 1 significant groter is dan voor groep 2. Wij vermoeden dat spelers uit groep 1 
algemeen soepeler zijn dan de gemiddelde tennisspeler wat op een predispositie kan wijzen 
om door te stoten naar de top. We kunnen dit echter niet bevestigen aangezien we geen 
laxiteitsmetingen hebben uitgevoerd. 

Ook voor endorotatie komen de gevonden resultaten overeen met de hypothese. De 
endorotatie is bij de tennisspelers significant kleiner aan de dominante zijde. De bekomen 
resultaten in deze studie waren aan de dominante zijde voor de elite spelers, recreanten en 
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de controlegroep respectievelijk 48,73°, 62,17° en 67,03°. Aan de niet-dominante zijde zijn 
de waarden respectievelijk 59,70°, 69,40° en 67,39°. We zien groepsverschillen tussen 
groep 1 & 2 en 1 & 3 aan beide zijden wat niet overeenkomt met de hypothese. In de 
literatuur beschrijven verschillende auteurs (Myers et al., 2007; Schmidt-Wiethoff et al., 
2004; Thomas et al., 2009; Torres & Gomes, 2002 & Vad et al., 2003) een vermindering van 
endorotatie range of motion aan de dominante zijde bij tennissers. Schmidt–Wiethoff et al. 
(2004) en Torres & Gomes (2002) vinden gelijkaardige resultaten als in deze studie. De 
waarden in de studie van Myers et al. (2007) bevinden zich voor alle metingen veel lager 
maar waarschijnlijk is dit te wijten aan de methode waarbij gemeten wordt vanuit horizontale 
adductie. Voor deze adaptatie zijn er vier mogelijke verklaringen beschreven: een 
posterieure kapselverkorting die het gevolg is van repetitieve bovenhandse werpbewegingen 
(Chandler et al., 1992; Dines et al., 2009; Ellenbecker et al., 1996; Herrington, 1998; Kibler 
et al., 1996 & Schmidt-Wiethoff et al., 2004), een musculaire verkorting en hypertrofie van de 
posterieure rotatorcuff spieren (Borsa et al., 2008), een combinatie van bovenstaande 
oorzaken, die thixotropie wordt genoemd (Sciascia & Kibler, 2006 & Van der Hoeven & 
Kibler, 2006) en als laatste een grotere humerale retroversie bij bovenhandse sporters 
(Borsa et al., 2008; Crockett et al., 2002; Thomas et al., 2009 & Whiteley et al., 2006). Toch 
is het belangrijk dat dit endorotatiedeficiet niet te groot wordt aangezien de 
endorotatiebeweging bijdraagt tot 37% van het totale voorwaartse moment bij balimpact. 
Een endorotatiedeficiet zal dit aandeel verminderen waardoor de atleet moet compenseren 
door middel van andere anatomische schakels (Spingings et al., aangehaald in Kibler et al., 
1996, p. 284). Opvallend is dat we in de elite groep eveneens een endorotatiedeficiet vinden 
aan de niet-dominante zijde. We vermoeden dat dit voorkomt ter compensatie van de 
vergrote exorotatie. Het grote verschil aan beide zijden tussen de twee tennisgroepen 
kunnen we mogelijks verklaren door het verschil in het aantal uur spelen. Daarnaast denken 
we dat het endorotatiedeficiet een reactie is op de vergrote exorotatiemobiliteit en bijgevolg 
pas later tot uiting komt. We kunnen dit niet bevestigen aan de hand van dit onderzoek 
omdat het design niet toelaat een oorzaak-gevolgrelatie te omschrijven. Hiervoor is een 
longitudinale studie noodzakelijk. Thomas et al. (2009) onderzoeken het verschil wel na 
twaalf weken training en vinden dat het endorotatiedeficiet groter is dan de exorotatiewinst. 
Een oorzaak hiervoor kan zijn dat de exorotatiewinst al vervolledigd is bij deze atleten bij het 
begin van de metingen en het endorotatiedeficiet nog niet. We kunnen dit niet bevestigen 
aangezien er geen controlegroep aanwezig was in hun onderzoek. 

De totale range of motion is significant kleiner aan de dominante zijde voor groep 1, voor 
groep 2 wordt deze groter ten opzichte van de niet-dominante zijde. Tussen de groepen 1 & 
2 en 1 & 3 aan de dominante zijde is er een significant verschil te zien. Deze resultaten 
komen deels overeen met de hypothese. De veranderingen in groep 1 komen overeen met 
wat er in de literatuur is beschreven. Ellenbecker et al. (1996) & Kibler et al. (1996) stellen 
eveneens dat de totale range of motion verkleint bij elite tennisspelers. Opmerkelijk is dat in 
groep 2 de totale range of motion groter is omwille van het kleiner endorotatiedeficiet maar 
een even grote exorotatiewinst.  
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1.2. Glenohumerale spierkracht 

Voor de exorotatiekracht is er een grotere krachtwaarde aan de dominante zijde voor groep 
1 en 2 gevonden. De genormaliseerde waarden aan de dominante zijde voor elite, 
recreanten en controlegroep zijn respectievelijk 1,45N/kg, 1,55N/kg en 1,43N/kg, aan de 
niet-dominante zijde respectievelijk 1,29N/kg, 1,45N/kg en 1,43N/kg. Vermoedelijk is het 
links-rechtsverschil te verantwoorden doordat deze spieren herhaaldelijk aangesproken 
worden tijdens de tennisbeweging. Er is geen significant verschil tussen de groepen 
waardoor we kunnen besluiten dat in deze studie de exorotatiekracht van elite en 
recreatieve tennisspelers niet sterker is dan van niet-tennissers. De hypothese kan aanvaard 
worden voor de zijdeverschillen maar verworpen voor de groepsverschillen. Een vergelijking 
met de literatuur is niet mogelijk want de onderzoeken waren niet genormaliseerd volgens 
lichaamsgewicht of men gebruikte andere toestellen. 

Voor de endorotatiekracht zijn de genormaliseerde waarden aan de dominante zijde voor 
elite spelers, recreanten en controlegroep respectievelijk 1,95N/kg, 1,94N/kg en 1,81N/kg, 
aan de niet-dominante zijde respectievelijk 1,74N/kg, 1,84N/kg en 1,78N/kg. Er zijn geen 
groepsverschillen voor beide zijden. We zien een significant verschil tussen de dominante 
en de niet-dominante zijde voor groep 1. De hypothese kan alleen verworpen worden voor  
zijdeverschillen in groep 2 en groepsverschillen tussen groep 1 & 3 en 2 & 3. Het 
zijdeverschil is vermoedelijk te verklaren doordat tennis een unilaterale sport is met een 
grote concentrische krachtontwikkeling tijdens de acceleratiefase. Ook hier vinden we geen 
vergelijking met de literatuur. De onderzoekers gebruikten andere toestellen of de waarden 
waren niet genormaliseerd volgens lichaamsgewicht. 

Er is geen significant verschil tussen de verschillende zijden of groepen voor de ratio 
exorotatie/endorotatie spierkracht. De hypothese is volledig verwerpbaar. De ratio’s aan de 
dominante zijde voor groep 1, 2 en 3 zijn respectievelijk 0,75, 0,81 en 0,80. Aan de niet-
dominante zijde zijn deze respectievelijk 0,75, 0,79 en 0,81. Deze resultaten kunnen we niet 
vergelijken met de literatuur aangezien deze meestal gebruik maken van isokinetische 
metingen (Chandler et al., 1992; Ellenbecker & Roetert, 2003; Ng et al., 2002; Saccol et al., 
2010) terwijl onze ratio’s gebaseerd zijn op isometrische data. Opmerkelijk is wel dat onze 
ratio’s toch dezelfde trend aannemen als de ratio’s concentrische exo-/concentrische 
endorotatiekracht van enkele auteurs (Chandler et al., 1992 & Ellenbecker & Roetert, 2003). 
Naar onze mening is het nuttig om een nieuw protocol op te stellen waarbij met de Hand 
Held dynamometer de kracht van de exorotatoren excentrisch wordt gemeten en die van de 
endorotatoren concentrisch. Deze krachtmeting zal nauwer aansluiten bij het soort kracht die 
vereist wordt bij de tennisspeler waardoor de ratio’s klinisch relevanter zullen zijn.  

De kracht van de m. supraspinatus is slechts significant groter aan de dominante zijde voor 
groep 1. De genormaliseerde waarden aan de dominante zijde voor elite tennissers, 
recreanten en niet-tennissers zijn respectievelijk 1,17N/kg, 1,21N/kg en 1,08N/kg, aan de 
niet-dominante zijde respectievelijk 1,09N/kg, 1,18N/kg en 1,07N/kg. Er zijn geen 
significante verschillen tussen de groepen gevonden. De hypothese kan alleen verworpen 
worden voor zijdeverschillen in groep 2 en groepsverschillen tussen groep 1 & 3 en 2 & 3. 
Deze kleine verschillen kunnen waarschijnlijk verklaard worden door een mogelijke meetfout 
aangezien de houding voor deze test moeilijk gestandaardiseerd kan worden en we 
daardoor de maximale kracht van de m. supraspinatus mogelijks niet meten. Een oplossing 
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voor dit probleem kan gevonden worden als de onderzoekers de Scapulair Retraction Test 
bijvoegen aan de meting aangezien de invloed van de andere schakels van de kinetische 
keten dan wordt geminimaliseerd. Op die manier vormt de scapula een stabiele basis voor 
de m. supraspinatus waardoor deze een hogere kracht kan genereren (Kibler et al., 2006).  

 

2. Scapulothoracaal gewricht 

2.1. Scapulaire inclinatie 

Er zijn geen significante groeps- noch links-rechtsverschillen op 0° elevatie gevonden. Aan 
de dominante zijde zijn de waarden voor respectievelijk de elite spelers, recreanten en niet-
tennissers 4,97°, 3,48° en 3,58°. Aan de niet-dominante zijde zijn de waarden respectievelijk 
3,91°, 3,51° en 3,75°. In de literatuur worden deze bevindingen bevestigd door Oyama et al. 
(2008). Voor 0° elevatie kan de hypothese dus volledig verworpen worden.  
Op 90° elevatie aan de dominante zijde zijn de waarden voor scapulaire inclinatie in groep 1, 
2 en 3 respectievelijk 27,33°, 18,35° en 18,78°. Aan de niet-dominante zijde worden deze 
22,83°, 22,77° en 19,85°. We zien een grotere opwaartse rotatie bij de elite spelers in 
vergelijking met de andere groepen, wat niet gevonden wordt aan de niet-dominante zijde. 
We vermoeden dat in groep 1 waarschijnlijk meer aandacht wordt geschonken aan 
krachttraining van twee belangrijke opwaartse rotatoren, namelijk de m. serratus anterior en 
m. trapezius pars descendens. Onze resultaten tonen aan dat voor elite tennisspelers deze 
spieren ook krachtiger zijn aan de dominante zijde. Voor 90° elevatie kunnen we de 
hypothese enkel voor groepsverschillen tussen groep 2 & 3 verwerpen. In de literatuur wordt 
een vergrote opwaartse rotatie aan de dominante zijde bij bovenhandse sporters ook vaak 
beschreven (Downar & Sauers, 2005 & Myers et al., 2005). Bij tennisspelers wordt dit 
bevestigd door Cools et al. (2010). Voldoende opwaartse rotatie tijdens bovenhandse 
bewegingen zou cruciaal zijn om efficiënte scapulothoracale kinematica te voorzien en 
letsels te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk voldoende ruimte te laten tussen het 
acromion en de onderliggende subacromiale structuren zodat impingement vermeden wordt 
(Cools et al., 2010; Kibler, 1998 & Myers et al., 2005). In groep 2, de recreanten, vinden we 
echter een lagere waarde voor opwaartse rotatie aan de dominante zijde. Ook deze 
adaptatie wordt reeds beschreven in de literatuur (Laudner et al., 2007 & Thomas et al., 
2009). Deze verminderde opwaartse rotatie zou het gevolg zijn van microtraumata ter 
hoogte van het inferieur glenohumeraal ligament. Daardoor ontstaat een vorm van laxiteit 
waardoor dit ligament niet meer op spanning komt bij elevatie van de humerus. Als gevolg 
daarvan zal de passieve opwaartse rotatie van de scapula verminderen (Laudner et al., 
2007 & Meyer et al., 2008).    
Tenslotte vinden we op 180° elevatie aan de dominante zijde respectievelijk voor de elite 
spelers, recreanten en niet-spelers 55,56°, 50,79° en 50,14° scapulaire inclinatie. Aan de 
niet-dominante zijde vinden we waarden van 51,03°, 53,86° en 50,71°. Voor groep 1 zijn 
deze waarden significant hoger aan de dominante zijde. De hypothese voor zijdeverschillen 
op 180° elevatie kan hier verworpen worden voor groep 2. We kunnen de resultaten echter 
niet vergelijken met de literatuur aangezien nog geen eerdere studies zijn verschenen die bij 
sporters scapulaire inclinatie op 180° elevatie meten. Borich et al. (2006) oordelen dat de 
oncontroleerbaarheid van endrange kan zorgen voor onverklaarbare variantie in de 
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resultaten. Deze variantie kan ook voorkomen door de palpatie van beenderige referentie-
punten. Deze zal meer effectief zijn op lagere elevatiegraden aangezien er daar minder 
spiercontractie is en het moeilijker is op hogere elevatiegraden een specifieke positie aan te 
houden of opnieuw aan te nemen (Su et al., 2004).     
We zien een verschil tussen alle houdingen binnen de groepen aan beide zijden. De 
hypothese hiervoor kan aanvaard worden.  
Naar onze mening is het ook belangrijk dat andere bewegingen van de scapula worden 
onderzocht aangezien de asymmetrie van de scapula te wijten kan zijn aan het 
gecombineerd effect van de rotaties rond de verschillende assen. Daarnaast kunnen de 
verschillen in beweeglijkheid zo klein zijn dat onderzoekers die een 2D-meetmethode 
gebruiken deze niet kunnen detecteren. Toch wordt benadrukt dat een gevonden 
asymmetrie van scapula niet noodzakelijk als pathologie moet worden bestempeld (Oyama 
et al., 2008).   
Oyama et al. (2008) stelden dat een vergelijkend onderzoek tussen atleten en niet-atleten in 
de toekomst nodig was om na te gaan of houdingsasymmetrie van de scapula een gevolg is 
van deelname aan unilaterale bovenhandse sport of algemeen voorkomt door 
handdominantie. In onze resultaten zien we geen verschil in de controlegroep tussen de 
beide zijden waardoor we kunnen vermoeden dat de houdingsasymmetrie te wijten is aan 
het beoefenen van een unilaterale bovenhandse sport. 

 

2.2. Scapulaire spierkracht 

De genormaliseerde waarden voor de m. serratus anterior aan de dominante zijde voor de 
drie groepen, respectievelijk elite spelers, recreanten en controlegroep zijn 2,75 N/kg, 
2,45N/kg en 2,30 N/kg. Aan de niet-dominante zijde vinden we waarden van 2,54N/kg, 
2,34N/kg en 2,39N/kg.  We vinden enkel een significant hogere waarde aan de dominante 
zijde bij de elite spelers. De hypothese voor zijdeverschillen kunnen we dus aanvaarden 
behalve voor groep 2. Voor de groepsverschillen mag de hypothese verworpen worden. Tot 
op heden zijn door ons nog geen onderzoeken bij tennisspelers gevonden waarmee we 
kunnen vergelijken. Verschillende auteurs beschrijven wel krachtmetingen van andere 
bovenhandse sporters maar de metingen gebeurden isokinetisch of waren niet 
genormaliseerd (Cools et al., 2005 & 2007, Su et al. 2004). Een verklaring waarom er, in 
tegenstelling tot onze hypothese, voor groep 2 geen significant links-rechts verschil 
gevonden is, kunnen we mogelijks wijten aan de meetmethode. In deze studie wordt naar 
onze mening geen gebruik gemaakt van een adequate stabilisatie aangezien de kracht van 
de m. serratus anterior bij de testpersonen soms groter is dan de kracht die de tester bezit 
om de beweging isometrisch aan te houden. Hierdoor kunnen de resultaten mogelijks 
beïnvloed worden. Een verbetering ten opzichte van onze methode zou zijn om deze test 
met behulp van een statief uit te voeren (Su et al., 2004). Op die manier kan de testpersoon 
met zijn eigen lichaamsgewicht de beweging van het toestel tegengaan.   

In de resultaten van de m. trapezius pars descendens zien we een significant verschil tussen 
de beide zijden in groep 1 en 3. We kunnen de hypothese voor zijdeverschillen verwerpen, 
behalve voor groep 1. Als waarden vinden we na normalisatie aan de dominante zijde voor 
elite spelers, recreanten en niet-spelers respectievelijk 2,86N/kg, 1,73N/kg en 1,41N/kg. Aan 
de niet-dominante zijde wordt dit 2,64 N/kg, 1,65N/kg en 1,48N/kg. Eveneens is er een 
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significant grotere waarde aan beide zijden voor de eerste groep in vergelijking met groep 2 
en 3. Voor de groepverschillen kunnen we de hypothese verwerpen behalve het verschil 
tussen groep 2 & 3 aan beide zijden. Opnieuw kunnen we als verklaring voor de groeps- en 
links-rechtsverschillen de meetmethode aangeven om dezelfde reden als bij de meting van 
de m. serratus anterior. Ter verbetering kan opnieuw een statief worden gebruikt om het 
isometrisch testen te garanderen. Verder moet ook onderzoek gebeuren naar een 
uitgangshouding waarbij de kracht van de m. trapezius pars descends geïsoleerd kan 
worden gemeten. Een suggestie van Sahrmann (2002) beschrijft dat de testpersoon de 
armen in 180° abductie houdt en zo een shrugbeweging uitvoert. We kunnen tot op heden 
nog geen studies vinden waarin deze houding werd gebruikt.  

In de genormaliseerde waarden voor de m. trapezius pars transversus worden er geen 
significante zijde of groepsverschillen gevonden. We kunnen de hypothese voor 
zijdeverschillen met uitzondering van groep 3 en voor de groepsverschillen behalve tussen 
groep 1 & 2 aan de beide zijden verwerpen. We vinden waarden aan de dominante zijde 
voor respectievelijk groep 1, 2 en 3 van 0,65N/kg, 0,73N/kg en 0,65N/kg. Aan de niet-
dominante zijde zijn deze 0,67N/kg, 0,74N/kg en 0,65N/kg.  

Voor de m. trapezius pars ascendens bekomen we als resultaten aan de dominante zijde 
voor de elite spelers, de recreanten en de controlegroep respectievelijk 0,59 N/kg, 0,71N/kg 
en 0,63N/kg. Aan de niet-dominante zijde vinden we waarden van 0,58N/kg, 0,65N/kg en 
0,58N/kg. Er is een significant hogere waarde aan de dominante zijde voor groep 3. Het 
verschil is volgens ons eerder een toevallige vondst en vermoedelijk te wijten aan 
handdominantie. Voor de m. trapezius pars ascendens kunnen we dus de hypothese voor 
zijdeverschillen en groepverschillen, behalve tussen groep 1 & 2, volledig verwerpen. 
Verschillende auteurs vinden wel een grotere krachtwaarde bij baseballers (Donatelli et al., 
2000 & Trakis et al. 2008). De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen ligt echter 
opmerkelijk hoger dan deze van onze populatie.   

Bij de elite spelers lijkt het erop dat de prime movers (m. serratus anterior en m. trapezius 
pars descendens) sterker zijn aan de dominante zijde terwijl de stabiliserende spieren (m. 
trapezius pars transversus en ascendens) symmetrisch blijven in kracht. Zoals eerder 
beschreven is deze verhoogde kracht waarschijnlijk gecorreleerd aan de scapulaire 
opwaartse rotatie bij verschillende elevatiestanden. 

Naar onze mening moeten trainers niet alleen aangespoord worden om symmetrische 
training van schouderspieren te geven maar absoluut ook de stabiliserende spieren rond de 
scapula trainen zodat er een evenwicht kan worden gevonden tussen mobiliserende en 
stabiliserende spieren langs dezelfde zijde. Verder onderzoek hierover is zeker nodig.   

 

3. M. pectoralis minor lengte 

Voor elite en recreatieve spelers is de m. pectoralis minor significant korter aan de 
dominante zijde, waardoor de hypothese voor de zijdeverschillen kan aanvaard worden. De 
absolute waarden van de m. pectoralis minor bedragen aan de dominante zijde 11,31 cm, 
15,38 cm en 15,86 cm voor respectievelijk groep 1, 2 en 3. Aan de niet-dominante zijde 
bedragen de waarden 12,39 cm, 15,65 cm en 15,90 cm. De volgens lengte genormaliseerde 
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waarden bedragen aan de dominante zijde 7,06 cm/m, 9,97 cm/m en 10,07 cm/m. Aan de 
niet-dominante zijde vinden we waarden van 7,75 cm/m, 10,14 cm/m en 10,11 cm/m. Maar 
in onze studie is het links-rechtsverschil voor zowel de absolute als de genormaliseerde 
waarden miniem waardoor we ons afvragen of deze wel klinisch relevant zijn. Tussen groep 
1 & 2 en 1 & 3 is er eveneens een significant verschil. Echter tussen groep 2 & 3 vinden we 
geen significant verschil terug waardoor we de hypothese enkel voor dit groepsverschil 
moeten verwerpen.  
Borstad en Ludewig (2005) definiëerden grenswaarden om een onderscheid te maken 
tussen verkorte (<7,65 cm/m) en verlengde (>8,61 cm/m) pectoralis minorspieren. In ons 
onderzoek behoort enkel de genormaliseerde waarde van de dominante zijde bij elite 
spelers tot de verkorte groep. Een verkorte m. pectoralis minor heeft wel een grote implicatie 
op de scapulaire kinematica en kan op die manier aanleiding geven tot letsels (Cools et al., 
2010; Borstad & Ludewig, 2005 & Laudner et al., 2007). Uit onderzoek blijkt dat de 
wijzigingen in scapulaire kinematica bij personen met een verkorte m. pectoralis minor 
overeenkomen met deze bij personen met impingement. Dit suggereert dat individuen met 
een verkorte m. pectoralis minor een verhoogd risico hebben tot het ontwikkelen van 
impingement en rotatorcuffpathologie (Borstad & Ludewig, 2005; Hébert et al., 2002 & 
Ludewig & Cook, 2000). We vragen ons echter af wat de oorzaak-gevolgrelatie is tussen de 
m. pectoralis minor lengte en de scapulaire biomechanica: zal de spierverkorting zorgen 
voor een verandering in de kinematica of zijn andere factoren verantwoordelijk voor deze 
veranderde scapulaire bewegingen waardoor de m. pectoralis minor verkort. Daar ons 
onderzoek geen longitudinale studie is, kunnen we hierover geen conclusies vormen.  

Gezien onze bevindingen raden we coaches en tennisspelers aan deze spier reeds op jonge 
leeftijd preventief te gaan stretchen aangezien deze adaptatie op zo’n jonge leeftijd reeds 
voorkomt.  

 

4. Wervelzuil 

4.1. Forward head posture 

De resultaten van onze studie tonen waarden van respectievelijk 43,38° voor groep 2 en 
41,81° voor groep 3. Dit geeft aan dat de forward head posture weldegelijk vergroot is maar 
dat deze waarden niet significant zijn. We kunnen de hypothese volledig verwerpen. In de 
literatuur wordt tot nu toe nog niets beschreven over de houding van de cervicale wervelzuil 
bij tennissers. Indien we de mogelijkheid hadden data van groep 1 te vergelijken met die van 
de controlegroep was er mogelijks een significant resultaat maar deze data ontbreken. Lewis 
et al. (2005b) stellen dat een forward head posture kan leiden tot een vergrote thoracale 
kyfose. Deze zal op zijn beurt de scapulaire kinematica beïnvloeden met een reductie van 
de glenohumerale range of motion en een mogelijkheid tot het ontwikkelen van een letsel tot 
gevolg.  
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4.2. Range of motion in de wervelzuil 

In rustpositie van de armen tonen de resultaten van de thoracale kyfose voor groep 1, 2 en 3 
respectievelijk een gemiddelde waarde van 34,81°, 39,10° en 38,47° aan. Op 90° 
glenohumerale elevatie was dit 29,37°, 37,85° en 37,58°. Op 180° elevatie zien we 
resultaten van 23,45°, 31,68° en 29,50°. De hypothese voor het verschil in de groepen 
tussen de verschillende elevatiegraden kunnen we aanvaarden behalve tussen 0° en 90° 
voor groep 2 & 3. De waarden van de thoracale kyfose verminderen in alledrie de groepen 
naarmate men meer armelevatie uitvoert. Dit wijst erop dat extensie van de thoracale 
wervelzuil nodig is om armelevatie adequaat te kunnen uitvoeren. We kunnen deze waarden 
bij tennissers echter niet vergelijken met de literatuur aangezien wij als eerste deze 
meetmethode toepassen tijdens glenohumerale elevatie. De waarden van de controlegroep 
echter komen overeen met die van Crosbie et al. (2008). Deze onderzoekers vinden 
eveneens bij gezonde personen dat de humerale elevatie geassocieerd is met algemene 
thoracale extensie. Verder is er een link beschreven tussen een grotere thoracale kyfose en 
verminderde glenohumerale range of motion, veranderde scapulaire kinematica alsook 
verminderde scapulaire spierkracht (Kebaetse et al., 1999 & Borstad et al., 2006).   
In rustpositie is er geen significant verschil tussen de drie groepen en mogen we de 
hypothese volledig verwerpen. De waarden voor de drie groepen komen overeen met de 
studie van Kellis et al. (2008). Voor de range of motion bij hogere elevatiegraden hebben we 
nog geen vergelijkende literatuur gevonden. Op 90° elevatie is de waarde van groep 1 
significant kleiner dan die van groep 2 en 3. Op 90° kunnen we dus de hypothese 
aanvaarden behalve tussen groep 2 & 3. 0p 180° elevatie is voor groep 1 de waarde 
significant kleiner dan deze van groep 2 en kunnen we de hypothese volledig verwerpen 
behalve tussen groep 1 & 2. We kunnen uit deze resultaten besluiten dat de elite tennissers 
minder thoracale kyfose vertonen bij hogere elevatiegraden. Mogelijks is dit een adaptatie 
om meer glenohumerale abductie te kunnen bekomen.  

Als waarden voor de lumbale lordose zien we in ruststand voor de elite spelers, recreanten 
en de controlegroep respectievelijk 27,04°, 26,02° en 26,07°. Op 90° wordt dit 26,21°, 
28,18° en 25,73°. Tenslotte op 180° zien we waarden van 32,43°, 31,23° en 32,77°. Op de 
drie verschillende elevatiestanden is er geen significant verschil tussen de groepen. We 
mogen de hypothese voor groepsverschillen en houdingsverschillen, behalve voor groep 1 
tussen 0° & 180°, 90° & 180° en groep 3 tussen 90° & 180°, volledig verwerpen. In het 
algemeen kunnen we stellen dat de lumbale lordose vergroot naarmate men meer elevatie 
van de arm heeft. Toch is het verschil in lumbale lordose tussen de rustpositie en 90° 
armelevatie veel kleiner dan tussen 90° en 180° armelevatie. Crosbie et al. (2008) vinden in 
hun studie geen verschil in lumbale lordose terwijl tot 180° armelevatie in het scapulair vlak 
wordt bewogen. Meer vergelijkende literatuur is ons niet bekend.   

De hoogte van de thoracolumbale overgang wordt bij 0° elevatie voor respectievelijk groep 
1, 2 en 3 gezien op wervel 10,21, 11,52 en 10,81. Op 90° elevatie is dit op wervel 9,64, 
10,98 en 10,65. Op 180° elevatie tenslotte zien we waarden van 9,29, 10,38 en 10,26. De 
hypothese voor de verschillen binnen de groepen tussen de elevatiegraden mogen we 
aanvaarden behalve tussen 0° & 90° voor groep 3. Slechts de helft van de groepverschillen 
komen overeen met de hypothese. In onze studie daalt de waarde naarmate de 
glenohumerale elevatie groter wordt, wat wil zeggen dat het knikpunt stijgt. Daarnaast 
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worden er in elke elevatiestand hogere waarden beschreven voor groep 2 en 3 dan voor 
groep 1. Gezien deze variabele nog niet eerder onderzocht werd, kunnen we geen 
vergelijking maken met de literatuur. 

 

5. Heupgewricht 

5.1. Heup range of motion 

Voor heupexorotatie range of motion wordt geen significant verschil gevonden tussen de 
beide zijden voor de drie groepen. Ook voor de groepsverschillen stellen we een opmerkelijk 
resultaat vast: er is een significant kleinere waarde gevonden in groep 1 ten opzichte van 
groep 2 en 3. Deze resultaten stroken gedeeltelijk met de hypothese. De waarden bedragen 
respectievelijk voor groep 1, 2 en 3 aan de dominante zijde 37,39°, 40,70° en 41,21°. Aan 
de niet-dominante zijde zien we waarden van respectievelijk 34,46°, 41,69° en 39,27°. 
Ellenbecker et al. (2007) vinden geen significante bilaterale exorotatieverschillen. Vad et al. 
(2003) vinden wel een signifant kleinere exorotatie aan de niet-dominante zijde, wat dus 
overeenkomt met onze resultaten. In die studie gebruikten de onderzoekers wel een andere 
meetmethode.    

De hypothese voor de heupendorotatie range of motion kunnen we volledig verwerpen. Er is 
enkel een dalende trend als men de tennisgroepen met de niet-tennissers vergelijkt maar 
deze is niet significant. De waarden voor de endorotatie aan de dominante zijde bedragen 
voor de elite spelers, recreanten en de niet-tennissers respectievelijk 39,71°, 36,98° en 
38,78°. De niet-dominante zijde heeft waarden van 38,96°, 37,08° en 42,05°. Ellenbecker et 
al. (2007) vinden in hun studie gelijkaardige resultaten als de onze, namelijk geen 
significante verschillen voor de endorotatie range of motion. Vad et al. (2003) vinden echter 
andere resultaten. Ze beschrijven een endorotatiedeficiet aan de niet-dominante zijde. Ook 
hier moet opgemerkt worden dat er een andere meetmethode gebruikt wordt. De 
onderzoekers verklaren deze vermindering van endorotatie door herhaaldelijke krachten die 
tijdens het tennisspel inwerken en met verloop van tijd resulteren in kapsulaire contracturen. 

Een verklaring waarom we in deze studie geen verschillen vinden in range of motion is 
mogelijks het bilateraal beenwerk tijdens het tennisspel. We kunnen ook stellen dat vooral in 
groep 3 en in mindere mate groep 2 de deelnemers nog andere sporten beoefenen dan 
tennis die ook hun inlvoed kunnen hebben op de heup range of motion. Tenslotte nemen we 
aan dat bij de meting van de heup range of motion niet de volledige endrange kon worden 
bereikt doordat de proefpersonen zich niet goed kunnen ontspannen, vermoedelijk omdat de 
adolescenten niet kunnen zien wat er gebeurt. 

In het kader van de kinetische keten probeert men in de literatuur reeds de correlatie tussen 
heuprange of motion en wervelzuil net als correlatie tussen heup- en schouderrange of 
motion aan te tonen. Een daling van heupmobiliteit veroorzaakt een stijging van de krachten 
die naar de lumbale wervelzuil worden overgebracht. Daarnaast kunnen endorotatie-
deficieten van zowel de schouder als de heup sterk correleren met de aanwezigheid van 
schouder- en rugpijn (Vad et al., 2003). Mogelijke ontstaanmechanismen van letsels en de 
oorzaak-gevolgrelaties ervan worden niet besproken. Daarom is het noodzakelijk hierover 
nog verder onderzoek te verrichten.  
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5.2. Heupspierkracht 

Tot nu toe werden over de kracht ter hoogte van het heupgewricht door ons nog geen 
wetenschappelijke artikels gevonden. Daarom beschrijven we enkel onze resultaten en 
kunnen we geen vergelijking maken. Eveneens was het zo dat de deelnemers uit groep 3 
geen bovenhandse maar mogelijks wel andere sporten (bv. voetbal, dansen, enz.) 
beoefenden. Ook in groep 2 speelden de deelnemers niet altijd louter tennis. Hierdoor 
kunnen onze resultaten voor heupspierkracht sterk beïnvloed zijn.   

Voor de exorotatiekracht bedragen de waarden aan de dominante zijde voor respectievelijk 
de elite tennissers, de recreanten en de niet-spelers 1,49N/kg, 1,40N/kg en 1,47N/kg. Aan 
de niet-dominante zijden vinden we waarden van 1,47 N/kg, 1,48N/kg en 1,41N/kg. We 
vinden echter geen groeps- of links-rechts verschillen. We kunnen de hypothese dus deels 
aanvaarden.  

Voor endorotatie vinden we aan de dominante zijde respectievelijk 1,67N/kg, 1,53N/kg en 
1,48N/kg. De andere zijde heeft waarden van 1,49N/kg, 1,42N/kg en 1,43N/kg. Er worden 
geen verschillen tussen de groepen gezien waardoor we onze hypothese voor dit onderdeel 
kunnen verwerpen. Er wordt wel een grotere krachtwaarde gezien aan de dominante zijde 
voor de drie groepen maar deze is enkel significant in de eerste groep waardoor de 
hypothese deels kan worden verworpen. Volgens ons kan deze hogere krachtwaarde 
verklaard worden doordat de forehand de meest gebruikte slag is in tennis en daarbij veel 
endorotatiekracht gegenereerd word om snel te kunnen pivoteren. 

Een mogelijke verklaring voor beide krachtsresultaten is dat tennis een sport is waarbij het 
onderste lidmaat op veel verschillende manieren wordt gebruikt en dus versterkt.  
Naar de toekomst toe zien we een meerwaarde in het meten van exo- en endorotatiekracht 
in buiklig. Deze meetmethode is even betrouwbaar maar leunt dichter aan bij de  
sportspecifieke beweging (Thorborg et al., 2009).  

De waarden voor de ratio exo-/endorotatiekracht ter hoogte van het heupgewricht bedragen 
0,91, 1,05 en 1,01 voor respectievelijk groep 1, 2 en 3 aan de dominante zijde. Aan de niet-
dominante zijde zijn deze waarden 0,98, 1,08 en 1,01. In ons onderzoek zijn geen 
zijdeverschillen gevonden voor de drie groepen. Voor de groepsverschillen vinden we enkel 
aan de dominante zijde dat groep 1 een significant lagere ratio heeft dan groep 2. We 
kunnen dit verklaren doordat de kracht van de endorotatoren in groep 1 veel groter is dan in 
de andere groepen. De hypothese kunnen we dus verwerpen behalve tussen groep 1 & 3 en 
2 & 3. De waarden uit de studie van Thorborg et al. (2009) komen overeen met de waarden 
van onze controlegroep. Verder is er nog geen vergelijkende literatuur beschikbaar.  

Voor de abductiekracht bedragen de waarden aan de dominante zijde voor groep 1, 2 en 3 
respectievelijk 1,92N/kg, 2,96N/kg en 2,78N/kg. Aan de niet-dominante zijde zien we voor 
deze spiergroep waarden van 1,83N/kg, 2,93N/kg en 2,76N/kg. Er is geen significant 
verschil tussen de zijden voor de drie groepen gevonden. Er is wel significant verschil tussen 
de groepen 1 & 2 en 1 & 3 met lagere waarden voor groep 1. De hypothese is deels 
aanvaardbaar behalve voor het verschil tussen groep 2 & 3. Wij vermoeden dat dit te wijten 
is aan de meting, gezien groep 1 door een andere onderzoeker werd gemeten dan groepen 
2 & 3. Ook hier is er geen vergelijkende literatuur met genormaliseerde data beschikbaar. 
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6. Limitaties van de studie – Toekomstperspectief 

Onze studie is één van de eerste die niet één maar meerdere gewrichten in de kinetische 
keten bestudeert waardoor er een totaler beeld van zowel de elite als de recreatieve 
tennisspeler wordt geschetst. Het beeld zou slechts volledig zijn als ook de voet-, knie-, 
elleboog- en polsgewrichten worden bijgevoegd. Het onderzoek neemt echter op dit moment 
al drie kwartier in beslag wat voor adolescenten al vrij lang is om voldoende concentratie en 
motivatie te behouden. Daarbij nog metingen afnemen van andere gewrichten is bijna niet 
realiseerbaar in één testmoment.    
Het protocol werd opgesteld om zowel sporters als patiënten te testen waardoor het niet 
altijd sportspecifiek is maar wel toelaat op andere lokaties dan een onderzoekslabo te 
testen. Op die manier kan de screening gebruikt worden door zowel trainers als 
kinesitherapeuten om vroegtijdig risicofactoren voor letsels op te sporen in de dagdagelijkse 
praktijk. Net omwille van die reden zullen de metingen ook aan functionaliteit moeten 
inboeten. Zo zouden concentrische en excentrische krachtmetingen, in plaats van de huidige 
isometrische meting, de sportbewegingen beter benaderen. Tevens zou een drie 
dimensionele meting ter hoogte van de scapula een meerwaarde kunnen bieden, gezien 
deze gelijktijdig in de drie vlakken zal roteren. De adaptaties en/of compensaties kunnen 
zich dan ook rond alledrie de bewegingsassen manifesteren.     
De kracht van deze studie ligt in de vergelijking tussen drie verschillende groepen (elite 
spelers, recreanten en een controlegroep) waardoor het verschil kan nagegaan worden 
tussen deze groepen. Tegelijkertijd is onze studie een vergelijkende basis voor een 
mogelijke patiëntenpopulatie. Het grootste nadeel is dat de metingen van groep 1 door een 
andere onderzoeker werden uitgevoerd dan groep 2 en 3 waardoor er mogelijks onderlinge 
meetfouten kunnen optreden. Daarnaast kan ook het aanhouden van BH of topje tijdens de 
meting van de thoracale en lumbale wervelzuil,  de niet-matching van de groepen onderling 
op basis van geslacht, de invloed van vermoeidheid tijdens de krachtstesten en resultaten 
zonder blindering voor bias zorgen.   

Naar de toekomst toe lijkt het ons interessant de correlaties tussen de adaptaties van de 
verschillende gewrichten in de kinetische keten na te gaan. Verder vermoeden we dat 
vergelijkende studies tussen beide geslachten of andere leeftijdsgroepen een meerwaarde 
kunnen bieden. Het uitvoeren van een longitudinale studie zou kunnen betekenen dat we 
beter inzicht krijgen in het ontstaan en evolutie van sportspecifieke adaptaties alsook de 
precieze tijdstippen waarop de spelers er meer vatbaar voor zijn.  
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F. CONCLUSIE  
Het doel van dit onderzoek was om personen te screenen op kracht, positie en 
houdingsvariabelen doorheen de kinetische keten, in het bijzonder het glenohumeraal en 
scapulothoracaal gewricht, de wervelzuil en het heupgewricht. Uit dit onderzoek kunnen we 
afleiden dat er talrijke sportspecifieke adaptaties voorkomen bij adolescente tennisspelers.  

De resultaten tonen aan dat er in het glenohumeraal gewricht een vergrote exorotatie en een  
verkleinde endorotatie voorkomt aan de dominante zijde in beide tennisgroepen. De 
exorotatiekracht is voor deze groepen groter aan de dominante zijde. Aan dezelfde zijde is 
de kracht van de endorotatoren en m. supraspinatus groter bij de elite spelers. Een 
opmerkelijk gegeven is dat we geen verschil in kracht vinden tussen de tennisspelers 
onderling en de controlegroep. In het scapulothoracaal gewricht vinden we bij de elite 
spelers een grotere opwaartse rotatie in alle elevatiestanden aan de dominante zijde, bij de 
recreanten is dit net kleiner. Over het algemeen hebben de elite spelers een grotere 
inclinatiehoek dan de andere groepen. Tevens vinden we dat hoe hoger de glenohumerale 
elevatie is, hoe hoger de scapulaire opwaartse rotatie wordt in alledrie de groepen. De 
belangrijkste bevindingen uit de krachtmetingen ter hoogte van het scapulothoracaal 
gewricht is dat de m. trapezius pars descendens en de m. serratus anterior sterker zijn bij de 
elite spelers aan de dominante zijde. De lengte van de m. pectoralis minor is bij de 
tennisspelers verkort aan de dominante zijde. Daarnaast is de lengte van deze spier korter 
bij de elite spelers dan de andere groepen. We vinden in de drie groepen een daling van de 
waarden voor thoracale kyfose en thoracolumbale overgang tussen de verschillende 
elevatiestanden. Algemeen zijn beide waarden kleiner bij elite spelers. In het heupgewricht 
heeft enkel de elite speler een kleinere exorotatie range of motion aan de niet-dominante 
zijde en een grotere endorotatiekracht aan de dominante zijde. 

Het belangrijkste dat we uit deze studie kunnen concluderen, is dat de adaptaties 
voornamelijk voorkomen aan de dominante zijde. Vele adaptaties treden op bij zowel elite 
spelers als recreanten maar er bestaan toch relevante verschillen tussen beide. Gezien het 
veelvuldig voorkomen van deze adaptaties bij onze adolescente populatie vermoeden we 
dat deze reeds vroegtijdig ontstaan en grote implicaties kunnen hebben op latere leeftijd. 
Om de bijdrage van de kinetische keten in beschouwing te nemen, is het belangrijk deze niet 
alleen uit te breiden maar ook de interne correlaties na te gaan. In het kader van 
letselpreventie is het nodig dat er in de toekomst meer vergelijkende screening verricht 
wordt tussen jongens en meisjes, tussen verschillende leeftijdscategorieën en longitudinaal 
op verschillende tijdstippen.   
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H. BIJLAGEN 
1. Informed consent en uitnodigingsformulieren 

 
Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 

 

*Titel van de studie: 
Screening van de sportspecifieke adaptaties bij recreatieve tennisspelers in vergelijking met 
elite en niet-tennisspelers. De studie wordt opgestart vanuit de Universiteit Gent (Vakgroep 
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie).  

*Doel van de studie: 
Het doel van deze studie is de evaluatie van verschillende fysieke parameters die een 
mogelijke risicofactor kunnen vormen in het ontstaan van letsels ter hoogte van de 
schouder, rug en heup bij tennissers op recreatief niveau en dit vergelijken met niet 
tennissers.  

*Beschrijving van de studie: 
Bij een groep jonge tennissers zullen verschillende fysieke parameters onderzocht worden, 
zoals kracht, beweeglijkheid en spierlengte.  

Het doel van deze studie is enerzijds om na te gaan welke fysieke adaptaties er optreden als 
gevolg van de tennistraining.  

De verwachte totale duur van de studie is 1 jaar, de klinische metingen zullen eenmalig 
plaatsvinden.  

Er zullen in totaal ongeveer 30 recreatieve tennisspelers en 30 niet tennissende 
leeftijdsgenoten, tussen 10 en 16 jaar aan deze studie deelnemen. 

*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.  

*Deelname en beëindiging: 
De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  

Deelname aan deze studie brengt voor u mogelijks geen onmiddellijk therapeutisch 
voordeel. Uw deelname in de studie kan helpen om in de toekomst patiënten beter te 
kunnen helpen. 

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.  
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Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de onderzoeker meent dat dit in uw 
belang is.  

Uw deelname aan deze studie is vrijwillig en u hebt het recht om de deelname aan de studie 
te weigeren 

*Procedures: 
Klinische onderzoeken: 

Evaluatie van verschillende fysieke parameters zoals       

- kracht (isometrisch) 
- beweeglijkheid 
- houding en positie 
- spierlengte 

*Studieverloop: 
• Evaluatie fysieke parameters, eenmalig gedurende 1-1.30u 

 

*Risico’s en voordelen: 
Aan dit onderzoek zijn geen rechtstreekse risico’s of ongemakken verbonden. Alle 
meetmethoden zijn al eerder toegepast bij wetenschappelijk en/of klinisch onderzoek en zijn 
niet-invasief.  

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. 

*Kosten: 
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U. 

*Vergoeding: 
Voor uw deelname aan deze studie zal u niet vergoed worden.  

*Vertrouwelijkheid: 
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 
22 augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang 
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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.  

*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 persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens 
doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

*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)    Sanne Buysse 
De Pintelaan 1858 3B3    Pauwlaan 27 
9000 Gent     4500 Bredene 
09/332 26 33     0474/49 72 25 
Ann.cools@ugent.be   Sanne.Buysse@Ugent.be 
 
 
Sofie Barbier     Annick Pauwelyn 
Oude veldstraat 20     Spanjaardstraat 29 
8755 Ruiselede    8610 Kortemark 
0472/23 45 19    0474/76 14 56 
Sofie.Barbier@Ugent.be   Annick.Pauwelyn@Ugent.be 
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*Toestemmingsformulier 
 

Ik, _________________________________________ heb het document “Informatiebrief 
voor de deelnemers aan experimenten” met als voettekst “Informed Consent dd. 24/06/2010 
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. 

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. 
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Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

 

Naam van de vrijwilliger:  _________________________________________ 

 

Naam van de ouders:   _________________________________________ 

 

 

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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Gent  6 september 2010 

 

Geachte ouder(s)/voogd,                                                                                  

Binnen de opleiding Kinesitherapie van de Universiteit Gent en de Artevelde Hogeschool schrijven 
wij dit jaar onze thesis betreffende ‘Sportspecifieke aanpassingen bij recreatieve tennisspelers 
tussen 10 en 16 jaar’.  

Bij een groep jonge tennisspelers zullen we verschillende fysieke parameters evalueren, om zo 
mogelijke risicofactoren voor letsels te kunnen opsporen. Alle metingen zullen plaatsvinden in een 
veldsituatie, wat betekent dat er in de nabije omgeving van de tennisclub zal getest worden. Indien 
dit niet mogelijk is zal er uitgeweken worden naar een andere testplaats in de buurt. Er zullen 
klinische metingen worden uitgevoerd die gericht zijn op kracht, houding, en mobiliteit/lenigheid. 
De evaluatie van de verschillende parameters zal gebeuren door middel van klinische testen en/of 
specifieke meetapparatuur. Voor de krachtmetingen zal een isometrische dynamometer gebruikt 
worden, hierbij wordt de kracht gemeten die de deelnemer kan uitoefenen op het toestel. De 
beweeglijkheid van de schouder- en heupgordel zal bepaald worden met een gradenboog. Om de 
mobiliteit van het schouderblad en wervelkolom na te gaan zullen specifieke meetinstrumenten 
gebruikt worden, die het mogelijk maken om bepaalde posities in kaart te brengen. Deze 
verschillende onderzoeken zullen op 1 dag plaatsvinden en duren ongeveer 1-1,5 uur. Uw kind komt 
in aanmerking om deel te nemen aan deze tests indien uw kind reeds 2 jaar tennist en dit minstens 
2 uur per week. Daarnaast is het mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk, als uw kind een 2-tal 
(of meer) tornooien speelde of zal spelen dit jaar.  

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis en u kunt de deelname op elk 
ogenblik stoppen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en dit zonder verdere gevolgen. 

Als u toestemt dat uw kind deelneemt aan het onderzoek, wordt u gevraagd met ons contact op te 
nemen onder vorm van een e-mail, sms of  telefonisch. Daarna nemen wij met u contact op om 
verdere uitleg te geven en een afspraak voor het tijdstip van testen. 

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 betreffende experimenten op de 
menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan 
de verzekeraar. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Sofie Barbier, Sanne Buysse en Annick Pauwelyn  

Indien u meer informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met: 

 

Prof Dr. Ann Cools               Sofie Barbier    Sanne Buysse  Annick Pauwelyn 
Kinesitherapie Gent            2e master kinesitherapie 2e master Kinesitherapie 2e master kinesitherapie 
UZ Gent-De Pintelaan 185    Oude Veldstraat 20 Pauwhoflaan 27 Spanjaardstraat 29 
9000 Gent 8755 Ruiselede 8450 Bredene 8610 Kortemark           
Ann.cools@Ugent.be            Sofie.Barbier@ugent.be Sanne.Buysse@ugent.be   Annick.Pauwelyn@ugent.be 
09/332 26 33 0472/23 45 19 0474/49 72 25 0474/76 14 56 
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Beste tennisser, 

 

          Ben je een jongen of meisje tussen de 10 en 16 jaar ? 

Speel je graag tennis ?! 

          Tennis je reeds meer dan 2 jaar ? 

            Volgt je minimum 2 uur per week training ? 

              Neem je af en toe deel aan tornooien? 

          Heb je zin om deel te nemen aan een leuk en    
        interessant project ? 

        En voldoe jij aan al deze bovenstaande kenmerken? 

        Lees dan zeker verder voor meer informatie!!! 

 

 

Jullie brengen allemaal wekelijks heel wat uren door op het tennisveld, net zoals bij andere sporten 
kan het wel eens gebeuren dat iemand gekwetst geraakt. Bij tennissers is dit dan meestal aan de 
schouder, omdat je dit gewricht vaak gebruikt tijdens het tennissen. Wij zouden graag willen 
onderzoeken hoe het komt dat sommige tennissers gekwetst geraken en andere niet. Hiervoor 
zullen we nagaan welke veranderingen er ontstaan aan je lichaam door de tennistrainingen. Zo 
kunnen we misschien in de toekomst schouderletsels voorkomen. Hiervoor zullen jullie een aantal 
testjes moeten doen, zo zullen we onderzoeken hoe sterk en hoe lenig jullie zijn. Om dit zo juist 
mogelijk te doen, zullen we verschillende meettoestellen gebruiken. Er zijn echter ook enkele 
voorwaarden om te mogen deelnemen: zo is het belangrijk dat jullie reeds meer dan 2 jaar minimum 
2 uur in een week tennissen. Daarnaast is het ook mooi meegenomen als jullie dit jaar 2 of meer 
tornooien hebben gespeeld.  

Om dit onderzoek te kunnen doen, hebben we veel tennissers nodig dus we hopen dat jullie willen 
mee doen. Achteraf zullen we jullie resultaten vergelijken met andere tennissers en met jongeren 
die niet tennissen. Maar we hebben jullie toestemming nodig. We gaan enkel de resultaten zelf 
gebruiken, jullie naam zal nergens in voorkomen. Als je wil stoppen met het onderzoek, mag je dat 
doen. Als jullie nog vragen hebben mogen jullie die altijd stellen aan ons. 

Neem contact op met ons, want jij bent belangrijk in ons onderzoek! 

Groetjes, 

Sofie, Sanne en Annick 
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2. Vragenlijst en invulfiche 

Testing Tennis 

 

1) Administratieve gegevens (in te vullen door de proefpersoon) 

Naam: …………………………………………  Geslacht:  m  /  v 

Voornaam: ……………………………………  Geboortedatum: ……………………… 

 

2) Onderzoeksanamnese (in te vullen samen met de onderzoekers) 

Met welke hand speelt u de forehand (dominantie)? Links / rechts 

Hoeveel jaar speelt u al tennis? ……………………………………... 

Hoeveel uur traint u in een week? …………………………………… 

Speelt u tornooien? Zoja, hoeveel tornooien heeft u gespeeld in het afgelopen jaar?  
……………………………………………………………….............................................. 

Beoefent u nog andere sporten? Zoja, hoeveel uur per week traint u voor deze sport(en)? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Andere opmerkingen (letsels, gezondheidstoestand,…)? 

……………………………………………………………….. 

 

3) Meetresultaten (in te vullen door de onderzoekers) 

MEETPOST 1 (Sofie) 

Lengte (m): ……………………………… Gewicht (kg): ……………………………. 

 

Forward head posture (nummer):  ………………….. 

 

Lengte m. pectoralis minor (cm): M1: ……………… M2: ……………… 

 

Range of motion (graden): 

1. GH endo   M1: ……………… M2: ……………… 

2. GH exo   M1: ……………… M2: ……………… 

3. HEUP endo  M1: ……………… M2: ……………... 

4. HEUP exo   M1: .…………….. M2: ………………     
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MEETPOST 2 (Annick) 

Scapulaire inclinatie (graden): 

1. 0° elevatie   M1: ……………… M2: ……………… 

2. 90° elevatie  M1: ……………… M2: ……………… 

3. 180° elevatie  M1: ……………… M2: ……………… 

 
Range of motion wervelzuil (nummer):  

1. 0° elevatie   M1: ……………… M2: ……………… 

 2. 90° elevatie  M1: ……………… M2: ……………… 

3. 180° elevatie   M1: ……………… M2: ……………… 

 

MEETPOST 3 (Sanne) 

Spierkracht (Newton) : 

 1. m. supraspinatus    M1: ……………… M2: ……………… 

 2. m. trapezius pars descendens  M1: ……………… M2: ……………… 

3. HEUP exorotatoren   M1: ……………… M2: ……………… 

4. HEUP endorotatoren   M1: ……………… M2: ……………...  

5. GH exorotatoren    M1: ……………… M2: ……………… 

6. GH endorotatoren    M1: ……………… M2: ………………  

 7. m. serratus anterior   M1: ……………… M2: ……………… 

 8. HEUP abductoren    M1: ……………… M2: ……………… 

9. m. trapezius pars transversus  M1: ……………… M2: ……………… 

10. m. trapezius pars ascendens  M1: ……………… M2: ……………… 
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3. Testprocedure 

3.1. Meting van het glenohumeraal gewricht 

3.1.1. Glenohumerale range of motion1 

 

 

 

 

 

 A     B 
Figuur 1: De uitgangshouding van de testpersoon tijdens de meting van glenohumerale range of motion. 
A. exorotatie, B. endorotatie. Bron: eigen archief.  
 

3.1.1.1. Uitgangshouding van de testpersoon 

De testpersoon wordt gepositioneerd op de rug met de arm in 90° abductie en 90° flexie van 
de elleboog. De armen rusten op de tafel met de elleboog er buiten. De arm wordt zo ver 
mogelijk naar exorotatie (figuur 1a) en endorotatie (figuur 1b) gebracht. 

 

3.1.1.2. Plaatsing van het meetinstrument (digitale inclinometer - Acumar) 

De inclinometer wordt evenwijdig met de onderarm geplaatst. Deze loopt vanaf het 
olecranon tot de processus styloïdeus ulnae. 

  

3.1.1.3. Uitvoering van de meting 

- Exorotatie: de onderzoeker staat voor de proefpersoon en palpeert de processus 
coracoideus met één hand. Met de andere hand, distaal van de elleboog, voert de 
onderzoeker een exorotatie uit tot scapulaire beweging wordt gevoeld. Andere 
compensaties zoals beweging ter hoogte van de wervelzuil moeten vermeden worden. 
De onderzoeker leest het aantal graden af.  

   

                                                            
1 Bron: Borsa et al., 2008; Ellenbecker et al., 1996; Kibler et al., 1996; Mc Clure et al., 2007; Meister 
et al., 2005; Schmidt-Wiethoff et al., 2004; Sciascia & Kibler, 2006; Regan et al., 2002; Thomas et al., 
2009; Torres et al., 2009 & Wilk et al., 2009b. 
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- Endorotatie: de onderzoeker staat achter de proefpersoon en palpeert de scapula met de 
duim op de processus coracoideus en de vingers dorsaal op de spina scapula. Met de 
andere hand, distaal van de elleboog, voert hij een endorotatie uit tot er scapulaire 
beweging gevoeld wordt. De onderzoeker leest het aantal graden af op de inclinometer 

Er worden steeds twee metingen per zijde uitgevoerd.  

 

3.1.1.4. Vergelijking met de literatuur 

Volgens de literatuur is een meting uitvoeren waarbij de scapula gestabiliseerd wordt veel 
betrouwbaarder dan een meting zonder fixatie (Lin & Yang, 2006; Reinold et al., 2008 & Wilk 
et al., 2009b). Er bestaan vier verschillende methodes om de scapula te stabiliseren. Een 
aantal auteurs stabiliseren de scapula door hun proefpersonen in ruglig te positioneren 
(Kibler et al., 1996 & Mcclure et al., 2007). Anderen geven een extra anterieure druk op de 
schouder (Borsa et al., 2008; Downar & Sauers, 2005; Meister et al., 2005; Poser & 
Casonato, 2008; Sciascia & Kibler, 2006 & Thomas et al., 2009) of ter hoogte van de 
humeruskop (Wilk et al., 2009b). Deze laatste zou echter een invloed hebben op het aantal 
graden range of motion omdat er zich een minimale translatie voordoet. Volgens de studie 
van Wilk et al. (2009b) blijkt de vierde methode om de scapula te stabiliseren via processus 
coracoideus de beste te zijn omwille van zijn hoge intratesterbetrouwbaarheid en het 
voorziet een fixatie zonder invloed te hebben op de arthrokinematica. Eveneens stelt het de 
onderzoeker in staat, in tegenstelling tot enkel de controle via de visus, om rechtstreeks te 
voelen wanneer de glenohumerale beweging ten einde is en de scapula meebeweegt.   
De meest gebruikte uitgangshouding om exo- en endorotatie van het glenohumeraal 
gewricht te meten is in ruglig met 90° glenohumerale abductie (Borsa et al., 2008; 
Ellenbecker et al., 1996; Kibler et al., 1996; Meister et al., 2005; Regan et al., 2002; 
Schmidt-Wiethoff et al., 2004; Sciascia & Kibler, 2006; Thomas et al., 2009 & Torres & 
Gomes, 2009). Soms voegt men er ongeveer 10° horizontale adductie aan toe (Myers et al., 
2006; Reinold et al., 2008 & Wilk et al., 2009b) waardoor er minder voorspanning is in de 
musculaire en kapsulaire weefsels (Wilk et al., 2009b). Myers et al. (2007) vergelijkt de 
betrouwbaarheid van de metingen in rug- en zijlig. Deze onderzoekers tonen aan dat de 
betrouwbaarheid beter is in ruglig.  
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3.1.2. Glenohumerale spierkracht2 

 

 

 

 

 
 
  A        B            C 
 
Figuur 2: De uitgangshouding bij de meting van glenohumerale spierkracht. 
A. exorotatie, B. endorotatie, C. m. supraspinatus. Bron: eigen archief. 
 

3.1.2.1. Uitgangshouding van de testpersoon 

- Exorotatie: in ruglig met 90° flexie in de elleboog, de bovenarm ligt tegen de romp. De 
onderzoeker fixeert ter hoogte van de elleboog en de testpersoon neemt met de andere 
hand de rand van de tafel vast als fixatie (figuur 2a).  

- Endorotatie: in ruglig met 90° flexie in de elleboog, de bovenarm ligt tegen de romp. De 
onderzoeker fixeert ter hoogte van de elleboog en de testpersoon neemt met de andere 
hand de rand van de tafel vast als fixatie (figuur 2b). 

- M. supraspinatus: in stand met 90° elevatie in het scapulaire vlak, met de humerus in 
endorotatie (empty can positie). De elleboog moet gestrekt blijven (figuur 2c).  

 

3.1.2.2. Plaatsing van het meetinstrument (Hand Held dynamometer) 

De dynamometer wordt net proximaal van de processus styloideus geplaatst, langs de 
palmaire (endorotatie), dorsale (exorotatie) of laterale (m. supraspinatus) zijde. 

 

3.1.2.3. Uitvoering van de meting 

Om te oefenen wordt er een submaximale poging gedaan, daarna twee maximale pogingen 
per zijde van zes seconden waarbij de onderzoeker sterker is dan de testpersoon. De 
meting verloopt volgens het principe van een ‘make’ test. 

 

   

                                                            
2 Bron: Burnham et al., 1995; Donatelli et al., 2000; Hayes et al., 2002; Kebaetse et al., 1999; Kibler et 
al., 2006; Magnussen et al., 1994; Mullaney et al. 2005 & Trakis et al., 2008. 
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3.1.2.4. Vergelijking met de literatuur 

Hayes et al. (2002) & Mullaney et al. (2005) voeren de metingen van de exo- en 
endorotatiekracht uit in zit. De arm wordt in 90° abductie, 90° elleboogflexie in neutrale 
voorarmrotatie geplaatst. Het meten in zit kan echter een invloed hebben op de 
meetresultaten. Het vergemakkelijkt contractie van de endorotatoren omdat men met de 
zwaartekracht meebeweegt (Yildiz et al., 2006). Magnussen et al. (1994) meten in buiklig 
met de elleboog in 90° flexie en de bovenarm geabduceerd tot 90° waardoor de humerus op 
de tafel rust. Ter stabilisatie neemt de proefpersoon met zijn vrije hand de tafel vast.  

Donatelli et al. (2000) laat zijn personen op de rug liggen met de humerus op een wig zodat 
die 30° anterieur van het frontale vlak en 45° elevatie ligt. De elleboog staat in 90° flexie.  

Hayes et al. (1994) meet de elevatiekracht in zit met de voeten gesteund. De arm is in een 
90° elevatie in het scapulaire vlak, de handpalm naar beneden gericht.  
Andere auteurs (Donatelli et al., 2000; Kibler et al., 2006; Magnussen et al., 1994; Mullaney 
et al. 2005 & Trakis et al., 2008) onderzoeken de kracht van de m. supraspinatus in stand in 
de empty-can positie, namelijk 90° schouderabductie, scapulaire vlak (30°) en een volledige 
endorotatie van de schouder. Deze positie wordt gekozen omdat het de meest gebruikte 
positie is en er een hoge activatie van de m. supraspinatus gezien wordt (Donatelli et al., 
2000 & Magnussen et al., 1994).   

 

3.2. Meting van het scapulothoracaal gewricht 

3.2.1.  Scapulaire inclinatie3 

 

 

 

 

 
 A         B               C 

 
Figuur 3: De uitganshouding bij de meting van scapulaire positie.   
a. 0° abductie, b. 90° abductie, c. 180° abductie. Bron: eigen archief.  
 

3.2.1.1. Uitgangshouding van de testpersoon 

- 0°- positie: in stand met de armen naast het lichaam (figuur 3a). 

                                                            
3 Bron: Cools et al. 2010; Downar & Sauers, 2005; Johnson et al., 2001; Laudner et al., 2007; Thomas 
et al., 2009; Su et al., 2004; Watson et al., 2005. 
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- 90°- positie: in stand met de armen in 90° elevatie in het scapulaire vlak, met de duim 
naar boven gericht (figuur 3b).  

- 180°- positie: in stand met de armen in 180° elevatie in het scapulair vlak (figuur 3c). 

 

3.2.1.2. Plaatsing van het meetinstrument (digitale inclinometer – Pro 3600) 

We markeren in de drie verschillende posities de rand van de spina scapula en de 
posterolaterale rand van het acromion. De inclinometer wordt op deze referentiepunten 
geplaatst. 

 

3.2.1.3. Uitvoering van de meting 

De testpersoon neemt de houding aan. De onderzoeker plaatst de inclinometer op de 
scapula en leest het aantal graden af. Er worden steeds twee maal gemeten. Deze metingen 
worden in ontbloot bovenlichaam (vrouwen met BH of topje) uitgevoerd. 

 

3.2.1.4. Vergelijking met de literatuur 

Met de Electromagnetic Motion Capture System wordt statisch in verschillende 
elevatiestanden (rust, 30°, 60°, 70°,90°, 110° en 120°) gemeten in zowel het scapulair, het 
sagitaal als het coronaal vlak (Borstad & Ludewig, 2005; Hébert et al., 2002 & Johnson et 
al., 2001). Dynamische testing wordt eveneens uitgevoerd met dit toestel (Borich et al., 
2006; Braman et al., 2009; Myers et al., 2005; Oyama et al, 2008 & Johnson et al., 2001). Bij 
ons is deze manier van meten niet mogelijk gezien wij op verplaatsing geen Electromagnetic 
Motion Capture System kunnen meenemen. Daarnaast laat de digitale inclinometer 
dynamische metingen niet toe aangezien we bij de verschillende elevatiestanden andere 
meetpunten gebruiken wegens huidverschuivingen. 

Met de digitale inclinometer wordt eveneens in verschillende elevatiestanden (rust, 45°, 60°, 
90°, 120°, 135° en 180°) en in verschillende vlakken (frontaal vlak, scapulair vlak 40° of 45° 
anterieur) gemeten. Alle mogelijke testposities worden echter als betrouwbaar beschouwd 
(Downar & Sauers, 2005; Johnson et al., 2001; Laudner et al., 2007; Su et al., 2004; 
Thomas et al., 2009 & Watson et al., 2005).  
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3.2.2. Scapulaire spierkracht4 

 

 

 

 

 

 
   A        B            C    D 

Figuur 4: De uitgangshouding bij de meting van scapulaire spierkracht.  
A. m. serratus anterior, B. m. trapezius pars decendens, C. m. trapezius pars transversus, D. m. trapezius pars 
ascendens. Bron: eigen archief.  
 

3.2.2.1. Uitgangshouding van de testpersoon 

- M. serratus anterior: in rugligging met 90° anteflexie van de schouder. De testpersoon 
neemt met de andere hand de rand van de tafel vast als fixatie (figuur 4a). 

- M. trapezius pars descendens: in zit met de beide handen in supinatie op de bovenbenen 
(figuur 4b).  

- M. trapezius pars transversus: in buikligging met de arm in 90° abductie en de duim naar 
boven gericht.. De testpersoon neemt met de andere hand de rand van de tafel vast als 
fixatie en ligt met zijn hoofd in homolaterale rotatie (figuur 4c).  

- M. trapezius pars ascendens: in buikligging met de arm in 145° abductie met de duim 
naar boven gericht.. De testpersoon neemt met de andere hand de rand van de tafel vast 
als fixatie en ligt met zijn hoofd in homolaterale rotatie (figuur 4d).  

 

3.2.2.2. Plaatsing van het meetinstrument (Hand Held dynamometer) 

- M. serratus anterior: De dynamometer wordt op de vlakke hand geplaatst. 

- M. trapezius pars descendens: De dynamometer wordt op de schoudertop geplaatst, op 
het vlakke deel van het acromion. 

- M. trapezius pars transversus en pars ascendens: De dynamometer wordt net boven de 
processus styloideus van de ulna geplaatst en de onderzoeker plaatst een fixerende 
hand op de thoracale regio.  

 

   
                                                            
4 Bron: Cools et al., 2010; Donatelli et al., 2000; Mullaney et al., 2005;  Su et al., 2004 & 
Trakis et al., 2008. 



 

XVI 
 

3.2.2.3. Uitvoering van de meting 

Om te oefenen wordt een submaximale poging uitgevoerd, daarna twee maximale pogingen 
per zijde van zes seconden waarbij de onderzoeker sterker is dan de testpersoon. De 
meting verloopt volgens het principe van een ‘make’ test. 

 

3.2.2.4. Vergelijking met de literatuur 

De m. serratus anterior wordt vaak getest in ruglig met de arm in 90° flexie en de elleboog in 
volledige extensie (Donatelli et al., 2000 & Su et al., 2004). Su et al. (2004) gebruiken een 
methode waarbij de Hand Held dynamometer op een houten stabilisator wordt geplaatst 
waardoor de proefpersonen met hun eigen lichaamsgewicht het toestel kunnen stabiliseren 
en excessieve bewegingen vermijden. Bij de krachtmeting van de m. serratus anterior wordt 
een pushbeweging gevraagd in ruglig.  

In de studie van Su et al. (2004) wordt voor de m. trapezius pars descendens opnieuw de 
Hand Held dynamometer, geplaatst op een houten stabilisator, gebruikt. De persoon voert in 
zit een shrugmanoeuvre uit met de Hand Held dynameter op het acromion. Sahrmann S. 
beschrijft in haar boek (p. 208) een andere methode voor het testen van de m. trapezuis 
pars descendens, aangezien bij de ‘shrug’beweging ook de mm. rhomboideï en m. levator 
scapulae worden geactiveerd. De testpersoon moet volgens haar de oefeningen in zit 
uitvoeren met de armen boven het hoofd zodat de scapula opwaarts geroteerd is. 

Verschillende auteurs (Donatelli et al., 2000; Mullaney et al., 2005 & Trakis et al., 2008) 
testen de kracht van de m. trapezius pars transversus in buiklig met de schouder 
geabduceerd in 90° en een volledige glenohumerale exorotatie. Voor de m. trapezius pars 
ascendens wordt de schouder in 145° abductie met volledige exorotatie geplaatst.  

 

3.3. Meting van de m. pectoralis minor lengte5 

 

 

 

 

 
Figuur 5: De uitgangshouding bij de meting van de lengte van de m. pectoralis minor.  
Bron: eigen archief.  
 

   

                                                            
5Bron: Borstad & Ludewig, 2005; Cools et al., 2010 & Lewis & Valentine, 2007.  
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3.3.1.1. Uitgangshouding van de testpersoon 

Op de rug met de ellebogen gestrekt naast het lichaam, met een supinatie van de voorarm. 
Het hoofd bevindt zich in de lengte van de romp (figuur 5). 

 

3.3.1.2. Plaatsing van het meetinstrument (Vernier Calliper) 

De Vernier Calliper wordt schuin op de borst geplaatst. 

  

3.3.1.3. Uitvoering van de meting 

De onderzoeker plaatst de Vernier Calliper op de borst en meet de afstand tussen de 
inferieure hoek van de processus coracoideus tot juist lateraal van de sternocostale junctie 
van het inferieure deel van de vierde rib. De onderzoeker leest het aantal centimeter af.  
Men doet steeds twee metingen per zijde. Deze metingen worden in ontbloot bovenlichaam 
(vrouwen met BH of topje) uitgevoerd. 

 

3.3.1.4. Vergelijking met de literatuur 

De meest gebruikte uitgangshouding om de lengte van de m. pectoralis minor te meten is in 
ruglig (Cools et al., 2010 & Lewis & Valentine, 2007). Borstad & Ludewig (2005) testen hun 
proefpersonen in stand met de armen naast het lichaam en deze moeten recht voor zich 
uitkijken. Het nadeel is dat de personen niet in hun gewoontehouding staan maar zichzelf 
corrigeren.  
Een aantal onderzoekers plaatsen hun markers ter hoogte van de inferieure hoek van de 
processus coracoideus en de vierde rib, aangezien de m. pectoralis minor zijn oorsprong 
heeft op rib drie tot vijf  (Borstad & Ludewig, 2005 & Cools et al., 2010).   
Sahrmann, beschreven in Lewis & Valentine (2007) meet in ruglig de afstand tussen de tafel 
en het posterieure deel van het acromion. Op deze manier berekent de onderzoeker niet de 
exacte lengte van de m. pectoralis minor, wat de meting diagnostisch weinig accuraat 
maakt. Janda (2000, aangehaald in Förster et al., 2008, p. 58) beschrijft een methode 
waarbij de m. pectoralis minor lengte gemeten wordt aan de hand van een passieve 
anteflexie in ruglig. Bij een anteflexie tot 180° is er geen verkorting, tussen 180° en 160° is 
er een minimale verkorting en tussen 145° en 160° is een grote verkorting.  
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3.4. Meting van de wervelzuil 

3.4.1.  Forward head posture6 

 

 

 

 

 

. 

 

Figuur 6: De uitgangshouding bij de meting van de forward headposture.  
Bron: eigen archief.  
 

3.4.1.1. Uitgangshouding van de testpersoon 

De testpersoon staat met de armen ontspannen naast het lichaam voor een verticale lijn en 
kijkt recht voor zich (figuur 6). De oren zijn zichtbaar. 

 

3.4.1.2. Plaatsing van het meetinstrument  

De onderzoeker  plaatst een bolletje op de processus spinosus van C7.  

 

3.4.1.3. Uitvoering van de meting 

De onderzoeker neemt een profielfoto van de testpersoon. Om de hoek te berekenen wordt 
door C7 wordt een horizontale lijn en een lijn doorheen C7 en de oorlel getrokken. 

 

3.4.1.4. Vergelijking met de literatuur 

Tot op heden wordt de forward head posture altijd op dezelfde manier als in ons onderzoek 
gemeten (Greenfield et al., 1995 & Lewis et al., 2005a & b). 

 

   

                                                            
6 Bron: Greenfield et al., 1995 & Lewis et al., 2005 a & b. 
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3.4.2. Range of motion in de wervelzuil7 

 

 

 

 

 

   A    B         C   

Figuur 7: De uitganshouding bij de meting van de thoracale en lumbale curvatuur en de thoracolumbale 
overgang. a. neutraal, b. 90° elevatie in scapulair vlak, c. 180° positie. Bron: eigen archief . 
 

3.4.2.1. Uitgangshouding van de testpersoon 

- Neutrale positie: in stand met de armen ontspannen naast het lichaam, voeten iets uit 
elkaar (figuur 7a). 

- 90° positie: in stand met de armen in 90° elevatie in het scapulaire vlak met de duimen 
naar boven gericht (full-canpositie) (figuur 7b).  

- 180°- positie: in stand met de armen in maximale elevatie (180°) in het scapulaire vlak 
(figuur 7c). 

 

3.4.2.2. Plaatsing van het meetinstrument (Spinal Mouse) 

De Spinal Mouse wordt vlak naast de processus spinosus van C7 geplaatst. 

 

3.4.2.3. Uitvoering van de meting 

De onderzoeker beweegt de spinal mouse van de processus spinosus van C7 naar de 
processus spinosus van S3. De onderzoeker leest de waarde af van het toestel. Er word 
steeds twee maal gemeten. Deze metingen worden in ontbloot bovenlichaam (vrouwen met 
BH of topje) uitgevoerd. 

 

3.4.2.4. Vergelijking met de literatuur 

Via het Electromagnetic Motion Capture System meten Borstad et al. (2006) & Kebaetse et 
al. (1999) de thoracale curve in stand en in zit. Lewis et al (2005a & b) testen de thoracale 
kyfose in stand met behulp van twee inclinometers ter hoogte van T1-2 en T12-L1. Deze 

                                                            
7 Bron: Forster,2009; Kellis et al., 2008 & Mannion et al., 2004. 
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methode heeft een acceptabele betrouwbaarheid.  
Zowel Forster (2009), Kellis et al. (2008) en Mannion et al. (2004) gebruiken de Spinal 
Mouse in ontspannen stand, flexie en extensie ter hoogte van de wervelzuil. Er bestaat nog 
geen vergelijkende literatuur over de methode waarbij gemeten wordt in stand met de armen 
90° en 180° elevatie. 

 

3.5. Meting van het heupgewricht 

3.5.1. Range of motion in het heupgewricht8 

 

 

 

 

 
   A            B 

 
Figuur 8:  De uitgangshouding bij de meting van heup range of motion.  
A. exorotatie, B.endorotatie. Bron: eigen archief.  

 

3.5.1.1. Uitgangshouding van de testpersoon 

In buikligging met 90° knieflexie. De therapeut voert een passieve exorotatie (figuur 8a) en 
endorotatie (figuur 8b) uit.  

 

3.5.1.2. Plaatsing van het meetinstrument (digitale inclinometer – Acumar) 

De inclinometer wordt ter hoogte van het onderbeen geplaatst. 

 

3.5.1.3. Uitvoering van de meting 

- Exorotatie: de onderzoeker fixeert ter hoogte van het sacrum en voert de passieve 
exorotatie uit. De meting wordt gestopt als er compensaties optreden. De onderzoeker 
leest het aantal graden af.  

   

                                                            
8 Bron: Ellenbecker et al., 2007 
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- Endorotatie: de onderzoeker fixeert ter hoogte van het sacrum en voert de passieve 
endorotatie uit. De meting wordt gestopt als er compensaties optreden. De onderzoeker 
leest het aantal graden af.  

Er worden twee metingen per zijde uitgevoerd. 

 

3.5.1.4. Vergelijking met de literatuur 

Vad et al. (2003) onderzoekt de heupextensie in ruglig met flexie-abductie-exorotatie van de 
heup. Hij verklaart echter niet waarom.   
Een andere mogelijkheid is in buiklig waarbij de onderzoeker markers plaatst op de 
tuberositas tibiae en op de middenlijn van het onderbeen proximaal van de malleoli. Hierbij 
wordt een foto genomen om het aantal graden endorotatie te meten. De voordelen van deze 
methode is dat er bilateraal gemeten kan worden en dat er door de sportspecifieke 
uitgangshouding een vergelijkbare positie in het heupgewricht wordt bekomen. Nadelig is 
dan weer dat deze methode niet toepasbaar is voor exorotatie (Ellenbecker et al., 2007). 

 

3.5.2. Spierkracht in het heupgewricht9 

 

 

 

 

 

  A    B   C 

Figuur 9:  De uitgangshouding bij de meting van heupkracht.  
A. exorotatie, B. endorotatie, C. abductie. Bron: eigen archief.  
 

3.5.2.1. Uitgangshouding van de testpersoon 

- Exorotatie: in zit met de benen afhangend van de tafel. De testpersoon plaatst beide 
handen in supinatie op de bovenbenen. De onderzoeker plaatst één hand net proximaal 
van de knie om te fixeren en plaatst met de andere hand de dynamometer ter hoogte van 
de enkel (figuur 9a).  

- Endorotatie: in zit met de benen afhangend van de tafel. De testpersoon plaatst beide 
handen in supinatie op de bovenbenen . De onderzoeker plaatst één hand net proximaal 
van de knie om te fixeren en plaatst met de andere hand de dynamometer ter hoogte van 
de enkel (figuur 9b).  

                                                            
9 Bron: Thijs et al., 2007 & Thorborg et al., 2009. 
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- Abductie: in rugligging met beide armen naast het lichaam. De testpersoon neemt met 
beide handen de tafelrand vast als fixatie. Met de ene hand fixeert de onderzoeker het 
contralaterale been en met de andere houdt hij de dynamomter vast aan de laterale zijde 
net proximaal van de knie (figuur 9c). 

  

3.5.2.2. Plaatsing van het meetinstrument (Hand Held dynamometer) 

- Exo- en endorotatie: de dynamometer wordt ter hoogte van de laterale (exorotatie) of 
mediale (endorotatie) malleolus geplaatst. 

- Abductie: de dynamometer wordt aan de laterale zijde van de dij, net proximaal van de 
knie geplaatst.  

 

3.5.2.3. Uitvoering van de meting 

Er wordt eerst geoefend met een submaximale poging, daarna volgen twee maximale 
pogingen per zijde van zes seconden waarbij de onderzoeker sterker is dan de testpersoon. 
De meting verloopt volgens het principe van een ‘make’ test. 

 

3.5.2.4. Vergelijking met de literatuur 

Thorborg et al. (2009) vinden een goede betrouwbaarheid voor de meting van exo- en 
endorotatie in zowel buiklig als in zit. Reese (aangehaald in Thijs et al., 2007)  beschrijft de 
methode van Manuele Muscle testing waar exo- en endorotatie worden getest in zit.   
Door Mullaney et al. (2005) en Krause et al. (2007, aangehaald in Thorborg et al., 2009, p. 
497) wordt de heupabductiekracht gemeten in zijlig. Deze laatste toonde aan dat de 
betrouwbaarheid goed is in zijlig. Daarnaast kan heupabductie worden gemeten in ruglig met 
heup en knieën gestrekt in neutrale rotatie. Thorborg et al. (2009) vinden dat er minder 
meetvariatie is in ruglig, dit waarschijnlijk omdat de stabilisatie die nodig is in zijlig volledig 
wegvalt in ruglig. 
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ABSTRACT 
Studieontwerp: Beschrijvende cross-sectionele studie.  
Doel: De doelstelling van dit onderzoek is om jonge tennisspelers te screenen doorheen de kinetische keten (het 
glenohumeraal, scapulothoracaal gewricht en m. pectoralis minor) op kracht, positie en houdingsvariabelen en te vergelijken 
met niet-tennisspelers. 
Methode: Bij 36 elitespelers, 31 recreanten en 30 niet-tennissers werd een screeningsprotocol uitgevoerd bestaand uit: meting 
van de glenohumerale exo- en endorotatie, glenohumerale spierkracht, scapulaire inclinatie, scapulothoracale spierkracht en m. 
pectoralis minorlengte.   
Resultaten: We vinden een vergrote exorotatie en verkleinde endorotatie range of motion aan de dominante zijde in de beide 
tennisgroepen. De scapulaire inclinatie is groter aan de dominante zijde voor de elitespelers bij elevatie. Bij de recreanten is 
deze kleiner.  Verder zien we een hogere spierkracht aan de dominante zijde bij de elitespelers voor de glenohumerale spieren, 
m. trapezius pars descendens en m. serratus anterior.  
Conclusie: Adolescente tennis-spelers vertonen sportspecifieke adaptaties op glenohumeraal en scapulothoracaal niveau.  

INLEIDING 
De tennisopslag is een sequentionele beweging in de 
kinetische keten, die door kracht- en energieoverdracht op 
de opeenvolgende segmenten een maximale versnelling, 
snelheid en kracht tracht te produceren ter hoogte van de 
hand.17,22 De tennisschouder is door de hoge en repetitieve 
biomechanische belasting vatbaar voor verscheidene 
adaptaties.28,5,7 Deze laatste kunnen zowel de slagkracht 
vergroten als oorzaak zijn van kwetsuren.4,28 

Het doel van dit onderzoek is om personen te screenen op 
glenohumerale range of motion en spierkracht, scapulaire 
inclinatie, scapulothoracale spierkracht en m. pectoralis 
minor lengte bij adolescente elite, recreatieve 
tennisspelers en controlepersonen. We verwachten 
zijdeverschillen voor beide tennisgroepen en 
groepsverschillen tussen tennisspelers en de 
controlegroep.   
Dit artikel behoort tot een volledige studie waarin 
eveneens de adaptaties ter hoogte van de wervelzuil en het 
heupgewricht aan bod komen.  
 

METHODE 
Populatie 
Zesennegentig vrijwilligers tussen 10 en 16 jaar namen 
deel aan deze studie. De elite tennisspelers waren 
geselecteerd door de Zweedse Tennis Federatie (SVTF), 
gebaseerd op hun nationale ranking.  
De recreatieve tennisspelers werden at random 

geselecteerd volgens deze criteria: minimum twee jaar 
tennissen , minimum  
twee uur per week trainen, deelname aan minimum twee 
tornooien  tussen 1/09/2009 en 1/09/2010.  
De niet-tennisspelers werden at random geselecteerd 
volgens deze criteria: sporters/niet-sporters, beoefenden 
nooit eender welke bovenhandse sport.   
Gemiddelde waarden worden in tabel 1 weergegeven. 

Deelnemers werden niet geselecteerd indien ze pijn en/of 
letsels hadden in de laatste zes maanden. De studie werd 
goedgekeurd door het Ethisch comité van Universiteit 
Gent.
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Meetprocedure 
Alle metingen werden at random uitgevoerd op basis  
van loting. 
 

Glenohumerale range of motion  
 

 

 

  A                          B 
Figuur 1: De uitgangshouding van de testpersoon tijdens de meting 
van glenohumerale range of motion.  
A. exorotatie, B. endorotatie. Bron: eigen archief.  

De glenohumerale range of motion wordt gemeten met een 
digitale inclinometer (Acumar). De testpersoon wordt 
gepositioneerd op de rug met 90° schouderabductie en 90° 
elleboogflexie. De bovenarmen rusten op tafel, de elleboog 
er buiten. De onderzoeker palpeert de processus 
coracoideus en voert een exorotatie (figuur 1a) of 
endorotatie (figuur 1b) uit tot scapulaire beweging wordt 
gevoeld. De inclinometer wordt  in de 
lengterichting/parallel aan de onderarm geplaatst (vanaf 
het olecranon tot aan de processus styloïdeus ulnae. Er 
worden twee metingen per zijde uitgevoerd.   
  

Glenohumerale spierkracht 
 

 

  
 
  A                           B                             C 
Figuur 2: De uitgangshouding bij de meting van 
glenohumerale spierkracht. 
A. exorotatie, B. endorotatie, C. m. supraspinatus. Bron: 
eigen archief. 

De glenohumerale spierkracht wordt gemeten met een 
Hand-Held-dynamometer. Voor de exo- en 
endorotatorenkracht ligt de testpersoon op de rug met 90° 
elleboogflexie, de bovenarm tegen de romp. De 
onderzoeker fixeert de elleboog (figuur 2a & 2b). Voor de 
m. supraspinatus (SS) staat de testpersoon met de arm in 
90° elevatie in het scapulaire vlak, de humerus in 
endorotatie (empty can positie) (figuur 2c). De 
dynamometer wordt net proximaal van de processus 
styloideus geplaatst. Er worden twee maximale pogingen 
per zijde gedaan van zes seconden.   

Scapulaire inclinatie 

  

 

  
  
 A                           B                           C 
Figuur 3: De uitgangshouding bij de meting van scapulaire positie. 
a. 0° abductie, b. 90° abductie, c. 180° abductie. Bron: eigen 

archief.  
 

De scapulaire inclinatie wordt gemeten met een digitale 
inclinometer (Pro3600). Deze inclinatie wordt gemeten in 
drie posities: 0° (figuur 3a), 90° (figuur 3b) en 180° 
(figuur 3c) glenohumerale elevatie in het scapulaire vlak. 
De testpersoon staat, met de voeten op heupbreedte, 
rechtop. We markeren in de drie posities de rand van de 
spina scapula en de posterolaterale rand van het acromion. 
De inclinometer wordt op deze referentiepunten geplaatst. 
Er wordt twee maal gemeten.  
 

Scapulaire spierkracht 
 

 

 

 A                           B                            C                             D  
Figuur 4: De uitgangshouding bij de meting van scapulaire 
spierkracht. 
A. m. serratus anterior, B. m. trapezius pars decendens, C. m. 
trapezius pars transversus, D. m. trapezius pars ascendens. Bron: 
eigen archief. 
 

De scapulaire spierkracht wordt gemeten met de Hand-
Held-dynamometer. Voor de m. serratus anterior (SA) 
wordt de testpersoon in ruglig met 90° anteflexie geplaatst 
(figuur 4a), met de dynamometer op de vlakke hand. De 
m. trapezius pars descendens (UT) wordt in zit gemeten 
met beide handen in supinatie op de bovenbenen (figuur 
4b). De dynamometer wordt op het vlakke deel van het 
acromion geplaatst. Voor de m. trapezius pars transversus 
(MT) en pars ascendens (LT) wordt de testpersoon in 
buiklig, met het hoofd in homolaterale rotatie, de arm in 
respectievelijk 90° en 145° abductie gepositioneerd, de 
elleboog buiten de tafel en de duim opwaarts gericht 
(figuur 4c & 4d). De dynamometer wordt net boven de 
processus styloideus ulnae geplaatst en de onderzoeker 
fixeert de thoracale regio. Er worden twee maximale 
pogingen per zijde van zes seconden uitgevoerd.  
  

Meting van de m. pectoralis minor lengte  

 
Figuur 5: De uitgangshouding bij de meting van de lengte van de 
m. pectoralis minor. Bron: eigen archief.  

De lengte van de m. pectoralis minor (Pm) wordt gemeten 
met een schuifpasser (Vernier calliper). De testpersoon ligt 
op de rug met het hoofd in het verlengde van de romp, de 
ellebogen gestrekt langs het lichaam en supinatie van de 
voorarm (figuur 5). De onderzoeker meet de afstand 
tussen de inferieure hoek van de processus coracoideus tot 
lateraal van de sternocostale junctie van het inferieure deel 
van de vierde rib. Er wordt twee maal gemeten.  
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Statistische analyse  
Voor statistische analyse werd het 'statistical package for 
social sciences' (SPSS) versie 16 gebruikt. De descriptieve 
data werden berekend voor alle variabelen. Van de drie 
groepen apart werden het gemiddelde en de 
standaarddeviatie berekend voor alle variabelen in die 
groep.   
De variabelen waarmee statistiek werd verricht waren: (1) 
glenohumerale exo- en endorotatie (graden), (2) absolute 
(N) en genormaliseerde (N/kg) isometrische 
glenohumerale exo- en endorotatorenkracht en SSkracht, 
(3) scapulaire opwaarte rotatie (graden) in 0°, 90° en 180° 
glenohumerale elevatie in het scapulaire vlak, (4) absolute 
(N) en genormaliseerde (N/kg) isometrische UT-, MT- en 
LT- en SAkracht, (5) genormaliseerde Pmlengte  (cm/m).  

Alle variabelen werden gecontroleerd op normale 
verdeling met de One-Sample Kolmogorov-Smirovtest. 
Alle data, behalve de Pmlengte, waren normaal verdeeld 
waardoor we parametrische statistiek gebruiken.   
Verschillen in scapulaire opwaartse rotatie werden 
geanalyseerd via een General Linear Model for repeated 
measures (GLM). Zijde (links-rechts) en houding (0°, 90° 
en 180° elevatie) zijn de within-subjects factoren, groep (1, 
2 en 3) is de between-subjects factor. Verschillen in 
glenohumerale range of motion en glenohumerale en 
scapulathoracale spierkracht werden geanalyseerd via een 
GLM met zijde (links-rechts) als within-subjects factor en 
groep de between-subjects factor.  
Om de variabelen verder te analyseren, gebruikten we 
post-hoc testen (t-test met Bonferroni multi comparisons) 
waarbij voor ‘houding’ en ‘zijde’ Compared Sample t-
testen en voor ‘groep’ een Independent Sample t-test 
werden toegepast.   
Om de verschillen tussen de drie groepen in de m. 
pectoralis minor lengte na te gaan, gebruikten we de 
Kruskall Wallis test. Vervolgens werden post hoc testen 
uitgevoerd. Voor de variabele ‘groep’ werd de Mann- 
Whitney U test gebruikt, voor de variabele ‘zijde’ de 
Wilcoxon test. Het betrouwbaarheids-interval was p<0.05. 
  
 

RESULTATEN  
Glenohumerale range of motion  
De resultaten voor glenohumerale exo- en endorotatie 
worden weergeven in tabel 2.   
Voor exorotatie is er een interactie tussen zijde en groep 
(p<0.001). In groep 1 en 2 is er een significant grotere 
exorotatie aan de dominante zijde. Aan beide zijden is er 
een significant grotere exorotatie in groep 1 dan 3. 
Daarnaast is er een significant grotere exorotatie in groep 1 
in vergelijking met groep 2 aan de niet-dominante zijde en 
in groep 2 vergeleken met groep 3 voor de dominante 
zijde.   
Voor endorotatie is er een interactie tussen zijde en groep 
(p<0.001). In groep 1 en 2 is er een significant kleinere 
endorotatie aan de dominante zijde. Voor beide zijden is er 
een kleinere endorotatie in groep 1 dan 2 en 3.   

 

 

Glenohumerale spierkracht  
De resultaten voor glenohumerale exo- en 
endorotatiekracht en m. SSkracht worden weergeven in 
tabel 3.   
Voor genormaliseerde exorotatiekracht is er een interactie 
tussen zijde en groep (p=0.006). Groep 1 en 2 zijn 
significant 
sterker aan de dominante zijde.  Er zijn geen 
groepsverschillen. Voor genormaliseerde 
endorotatiekracht is er een interactie tussen zijde en groep 
(p=0.025). Enkel in groep 1 is er een significant hogere 
waarde aan de dominante zijde. Er zijn geen 
groepsverschillen.  
Voor genormaliseerde SSkracht is er een hoofdeffect zijde 
(p=0.008). Groep 1 is aan de dominante zijde sterker.
  
 

 

 
Scapulaire inclinatie  
De resultaten voor scapulaire inclinatie worden weergeven 
in tabel 4.  
Voor scapulaire inclinatie wordt een significante interactie 
tussen houding, zijde en groep gevonden (p=0.001). In 
groep 1 is er een significant grotere scapulaire inclinatie 
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aan de dominante zijde op 90° en 180° elevatie. In groep 2 
is er een significant lagere waarde aan de dominante zijde 
op 90° elevatie. In groep 3 zijn geen zijdeverschillen.
  
Op 0° elevatie zijn er geen groepsverschillen. Op 90° is er 
een significant grotere scapulaire inclinatie in groep 1 ten 
opzichte van groep 2 en 3 aan de dominante zijde. Op 180° 
is er een significant grotere scapulaire inclinatie aan de 
dominante zijde van groep 1 ten opzichte van groep 3. 

 

 
 
Scapulaire spierkracht  
De resultaten voor de kracht van SA, UT, MT en LT 
worden weergeven in tabel 5.  
Voor de genormaliseerde SAkracht is er een interactie 
tussen zijde en groep (p=0.036). In groep 1 is de 
dominante zijde significant sterker, in groep 2 en 3 zijn 
geen zijdeverschillen. In groep 1 zijn de waarden 
significant hoger dan in groep 2. Voor de genormaliseerde 
UTkracht is er een interactie tussen zijde en groep 
(p=0.005). Er is een significant grotere waarde aan de 
dominante zijde voor groep 1, voor groep 3 aan de niet-
dominante zijde. Er is een significant lagere waarde in 
groep 2 en 3 dan in groep 1.   
Voor de genormaliseerde MTkracht is er geen significante 
interactie of hoofdeffect.  
Voor de genormaliseerde LTkracht is er een hoofdeffect 
zijde (p=0.002). Enkel in groep 3 is deze spier significant 
krachtiger aan de dominante zijde. 

 

 

M. pectoralis minor lengte   
De resultaten voor de genormaliseerde Pm lengte worden 
weergeven in tabel 6. Er wordt een significant verschil 
gevonden tussen de groepen voor beide zijden (p<0.001). 
Er is een significant kortere Pm aan de dominante zijde 
voor groep 1 en 2. De spier is korter in groep 1 dan in 2 of 3 
aan beide zijden.  
 

 
 

DISCUSSIE 
Glenohumerale range of motion  
Als voornaamste resultaat vonden we een vergrote 
exorotatie aan de dominante zijde in beide tennisgroepen. 
We kunnen besluiten dat niet alleen topatleten deze 
adaptatie verwerven. Deze adaptatie wordt vaak 
beschreven in de literatuur.27,31,34,35 Opvallend is dat de 
gemiddelde waarden ver uit elkaar liggen. Mogelijks is het 
verschil te verklaren door de gebruikte meetmethode. 
Torres & Gomes35 vinden vergelijkbare resultaten. Myers 
et al.27 noteren hogere waarden, Anderen31 hadden net 
lagere resultaten.   
De literatuur beschrijft drie mogelijke verklaringen voor 
deze adaptatie namelijk een anterieure kapselstretch13,16,24, 
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een wijziging van het glenohumeraal contactpunt, zoals bij 
een strak posteroinferieur kapsel4 of microtraumata ter 
hoogte van het kapsel die een anterieure instabiliteit 
kunnen veroorzaken20.  De vergrote exorotatie wordt als 
positief beschouwd aangezien de spelers hierdoor een 
grotere endorotatiesnelheid kunnen bereiken4.  

De endorotatie is bij tennisspelers significant kleiner aan 
de dominante zijde. Ook de literatuur beschrijft 
dit27,31,34,35,37. Verschillende auteurs31 35 vinden 
gelijkaardige resultaten als in deze studie. Bij Myers et al.27 
liggen de waarden veel lager. Voor deze adaptatie zijn er 
vier aanvaardbare verklaringen beschreven: een 
posterieure kapselverkorting als gevolg van repetitieve 
bovenhandse werpbewegingen5,10,13,15,18,31 een musculaire 
verkorting en hypertrofie van de posterieure 
rotatorcuffspieren2, een combinatie van bovenstaande 
oorzaken, thixotropie genoemd32,38 en een grotere 
humerale retroversie2,9,34,39. De endorotatiebeweging 
draagt bij tot 37% van het totale voorwaartse moment bij 
balimpact, een endorotatiedeficiet zal dit aandeel 
verminderen waardoor de atleet moet compenseren via 
andere anatomische schakels (Spingings et al., in Kibler et 
al., 1996, p. 284). We zien groepsverschillen tussen groep 1 
& 2 en 1 & 3 aan beide zijden, wat we mogelijks kunnen 
verklaren door het aantal speeluren. Daarnaast denken we 
dat het endorotatiedeficiet een reactie is op de vergrote 
exorotatiemobiliteit en pas later tot uiting komt. We 
kunnen dit niet bevestigen omdat het design van dit 
onderzoek niet toelaat een oorzaak-gevolgrelatie te 
omschrijven. Hiervoor is een longitudinale studie 
noodzakelijk.  

Glenohumerale spierkracht  
Voor de genormaliseerde exorotatiekracht is er een grotere 
krachtwaarde aan de dominante zijde voor groep 1 en 2 
gevonden. Vermoedelijk is het links-rechtsverschil te 
verantwoorden doordat deze spieren herhaaldelijk 
aangesproken worden tijdens de tennisbeweging. Er is 
geen groepsverschil waardoor we kunnen besluiten dat de 
exorotatiekracht in beide tennisgroepen niet sterker is dan 
van niet-tennissers. Een vergelijking met de literatuur is 
niet mogelijk want de onderzoeken waren niet 
genormaliseerd volgens lichaamsgewicht of men gebruikte 
andere toestellen. 

Bij de genormaliseerde endorotatiekracht zien we een 
significant grotere waarde aan de dominante zijde voor 
groep 1. Dit is vermoedelijk te verklaren doordat tennis 
een unilaterale sport is met een grote concentrische 
krachtontwikkeling tijdens de acceleratiefase. Ook hier is 
er geen vergelijkende literatuur om dezelfde reden als 
hierboven. 

Wij achten het nuttig om een nieuw protocol op te stellen 
waarbij met de dynamometer de exorotatorenkracht 
excentrisch wordt gemeten en de endorotatorenkracht 
concentrisch. Deze krachtmeting zal nauwer aansluiten bij 
het soort kracht die vereist wordt bij de tennisspeler.  

De genormaliseerde SS is slechts significant groter aan de 
dominante zijde voor groep 1. De kleine verschillen 
kunnen we verklaren door een mogelijke meetfout 
aangezien de testhouding moeilijk gestandaardiseerd kan 
worden. Een aanvaarbare oplossing is dat de Scapulair 

Retraction Test bijgevoegd wordt aangezien de invloed van 
andere schakels van de kinetische keten dan wordt 
geminimaliseerd.19  

 

Scapulaire inclinatie  
Er zijn geen significante groeps- noch links-
rechtsverschillen op 0° elevatie gevonden. In de literatuur 
worden deze bevindingen bevestigd.29 Op 90° elevatie aan 
de dominante zijde zien we een grotere opwaartse rotatie 
bij de elite spelers in vergelijking met de andere groepen. 
We vermoeden dat in groep 1 meer aandacht wordt 
geschonken aan krachttraining van twee belangrijke 
opwaartse rotatoren, namelijk de SA en UT. Onze 
resultaten bij  elite tennisspelers tonen aan dat deze 
spieren krachtiger zijn aan de dominante zijde. In de 
literatuur wordt een vergrote opwaartse rotatie aan de 
dominante zijde bij bovenhandse sporters vaak 
beschreven12,26,ook bij tennisspelers7 Voldoende opwaartse 
rotatie tijdens bovenhandse bewegingen zou cruciaal zijn 
voor efficiënte scapulothoracale kinematica en om letsels 
te voorkomen7,17,26. Bij de recreanten vinden we een lagere 
waarde voor opwaartse rotatie aan de dominante zijde. 
Ook dit wordt reeds beschreven in de literatuur21,34. Deze 
verminderde opwaartse rotatie kan volgen op 
microtraumata ter hoogte van het inferieur glenohumeraal 
ligament. Daardoor ontstaat een vorm van laxiteit 
waardoor dit ligament niet meer op spanning komt bij 
humerale elevatie en de passieve opwaartse rotatie van de 
scapula zou verminderen 34,25.    
Tenslotte vinden we op 180° elevatie significant hogere 
waarden voor groep 1 aan de dominante zijde. Daar geen 
eerdere studies verschenen bij sporters in deze houding, is 
een vergelijking met de  literatuur onmogelijk. De 
oncontroleer-baarheid van de endrange samen met 
moeilijkere palpatie van beenderige referentiepunten, 
meer spiercontractie en moeite om specifieke positie aan 
te houden of te herhalen op hogere elevatiegraden kan 
zorgen voor een onverklaarbare variantie in de 
resultaten1,33.    

Wij zien belang in onderzoek van andere scapulaire 
bewegingen aangezien de scapulaire asymmetrie te wijten 
kan zijn aan een combinatie van rotaties rond de 
verschillende assen. Zo kunnen de 
beweeglijkheidsverschillen ondetecteerbaar zijn voor 
onderzoekers die een 2D-meetmethode gebruiken. Toch is 
een gevonden scapula-asymmetrie niet noodzakelijk 
pathologisch.29 

 

Scapulothoracale spierkracht  
Voor de genormaliseerde SAkracht vinden we enkel een 
significant hogere waarde aan de dominante zijde bij de 
elite spelers. We vonden geen vergelijkende onderzoeken 
bij tennisspelers. Verschillende auteurs beschrijven wel 
krachtmetingen van andere bovenhandse sporters maar de 
metingen gebeurden isokinetisch of waren niet 
genormaliseerd.33,8,6 Een verklaring waarom er voor groep 
2 geen significant links-rechts verschil gevonden is, kan de 
meetmethode zijn. In deze studie wordt geen gebruik 
gemaakt van een adequate stabilisatie aangezien de 
SAkracht bij de testpersonen soms groter is dan de kracht 
van de tester om de beweging isometrisch aan te houden. 
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Een verbetering zou zijn om deze test met een statief uit te 
voeren. Op die manier kan de testpersoon met zijn eigen 
lichaamsgewicht de beweging van het toestel tegengaan.33

  

Voor de genormaliseerde UTkracht zien we een significant 
verschil tussen de beide zijden in groep 1 en 3. Eveneens is 
er een significant grotere waarde aan beide zijden voor de 
eerste groep in vergelijking met groep 2 en 3. Opnieuw 
kunnen we als verklaring de meetmethode aangeven om 
dezelfde reden als bij de SA. Verder moet ook onderzoek 
gebeuren naar een uitgangshouding waarbij de kracht van 
de UT geïsoleerd kan worden gemeten. Een suggestie van 
Sahrmann30 beschrijft dat de testpersoon de armen in 180° 
abductie houdt en zo een shrugbeweging uitvoert.  

In de genormaliseerde waarden voor de MT worden er 
geen significante zijde of groepsverschillen gevonden.  

Voor de genormaliseerde LTkracht is er een significant 
hogere waarde aan de dominante zijde voor groep 3. Dit 
lijkt ons eerder een toevallige vondst en is vermoedelijk te 
wijten aan handdominantie. Verschillende auteurs vinden 
wel een grotere krachtwaarde bij baseballers11,36. De 
gemiddelde leeftijd van de proefpersonen ligt echter hoger 
dan in onze populatie.  

Bij de elite spelers lijkt het erop dat de prime movers (SA 
en UT) sterker zijn aan de dominante zijde terwijl de 
stabiliserende spieren (MT en LT) symmetrisch blijven in 
kracht. Zoals eerder beschreven is deze verhoogde kracht 
waarschijnlijk gecorreleerd aan de scapulaire opwaartse 
rotatie bij verschillende elevatiestanden. 

Naar onze mening is niet alleen symmetrische training van 
schouderspieren nodig maar men moet absoluut ook de 
scapulaire stabiliserende spieren trainen zodat er een 
evenwicht wordt gevonden tussen mobiliserende en 
stabiliserende spieren langs dezelfde zijde. Verder 
onderzoek hierover is zeker nodig.   

M. pectoralis minor lengte  
Voor elitespelers en recreanten is de Pm significant korter 
aan de dominante zijde. Het links-rechtsverschil is miniem 
waardoor we de klinische relevantie in vraag stellen. 
Tussen groep 1 & 2 en 1 & 3 is er eveneens een significant 
verschil. Borstad en Ludewig3 definiëren grenswaarden om 
een onderscheid te maken tussen een verkorte (<7,65 
cm/m) en verlengde (>8,61 cm/m) Pm. In ons onderzoek 
behoort enkel de genormaliseerde waarde van de 
dominante zijde bij elite spelers tot de verkorte groep. Een 
verkorte Pm heeft wel een grote implicatie op de 
scapulaire kinematica en kan zo aanleiding geven tot 
letsels.7,3,21 Wijzigingen in scapulaire kinematica bij 
personen met verkorte Pm zouden overeen-komen met 
deze bij personen met impingement wat suggereert dat 
Pmverkorting een verhoogd risico tot het ontwikkelen van 
impingement en rotatorcuffpathologie inhoudt.3,14,23 We 
vragen ons echter af wat de oorzaak-gevolgrelatie is tussen 
de Pmlengte en de scapulaire biomechanica: zal de spier-
verkorting zorgen voor een verandering in de kinematica 
of zijn andere factoren verantwoordelijk voor deze 
veranderde scapulaire bewegingen waardoor de spier 
verkort. Daar ons onderzoek geen longitudinale studie is, 
kunnen we hierover geen conclusies vormen.   

Gezien onze bevindingen raden we coaches en 
tennisspelers aan deze spier vroegtijdig preventief te gaan 
stretchen aangezien deze adaptatie op zo’n jonge leeftijd 
voorkomt.  
 

Limitaties – Toekomstig onderzoek  
Onze studie is één van de eerste die meerdere gewrichten 
in de kinetische keten bestudeert waardoor er een totaler 
beeld van de tennisspeler wordt geschetst. Het beeld zou 
slechts volledig zijn als alle gewrichten worden 
opgenomen. Het onderzoek vereist reeds drie kwartier wat 
voor adolescenten vrij lang is om concentratie en motivatie 
te behouden.  
Het protocol werd opgesteld om zowel sporters als 
patiënten te testen waardoor het niet altijd sportspecifiek 
is maar wel toelaat op andere locaties dan een 
onderzoekslabo te testen. 

Een mogelijk nadeel is dat de metingen van groep 1 door 
een andere onderzoeker werden uitgevoerd dan groep 2 en 
3 waardoor er onderlinge meetfouten kunnen optreden. 
Alle onderzoekers kregen wel dezelfde opleiding om de 
metingen uit te voeren. 

In de toekomst lijkt het ons interessant de correlaties 
tussen de adaptaties van de verschillende gewrichten in de 
kinetische keten na te gaan. Ook vergelijkende studies 
tussen beide geslachten of andere leeftijdsgroepen kunnen 
een meerwaarde bieden. Het uitvoeren van een 
longitudinale studie zou kunnen betekenen dat we inzicht 
krijgen in het ontstaan en evolutie van sportspecifieke 
adaptaties alsook de tijdstippen waarop de spelers er meer 
vatbaar voor zijn.  

CONCLUSIE  
De belangrijkste conclusie is dat adaptaties reeds 
vroegtijdig aanwezig zijn bij tennissers en dat deze 
voornamelijk voorkomen aan de dominante zijde. Vele 
adaptaties treden op bij zowel elitespelers als recreanten 
maar er bestaan toch verschillen tussen beide.  
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