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Woord vooraf 

De tijd dat de kinesitherapeut enkel warmte, elektrotherapie, ultrasone therapie en 

massage toepaste ligt gelukkig al even achter ons. De hedendaagse (afstuderende) 

kinesitherapeut functioneert naar analogie met de lijfspreuk van “onze” universiteit: 

“Sapere Aude” of “Durf Denken”. Hij voert een grondige anamnese en klinisch onderzoek 

uit en gaat zo op zoek naar de onderliggende disfunctie die hij vervolgens causaal 

probeert te behandelen. Het vakgebied van de revalidatiewetenschappen en 

kinesitherapie – dat een essentiële plaats bekleedt in de hedendaagse samenleving - is 

een recente en dynamische wetenschap in volle uitbreiding waarbinnen voortdurend aan 

research wordt gedaan. Dit brengt met de regelmaat van de klok nieuwe technieken en 

inzichten met zich mee, die op hun beurt omgezet worden in steeds beter wordende 

behandelingen. Het is dan ook vanuit deze onderliggende ingesteldheid dat wij onze 

masterproef aangevat hebben.  

Ons onderzoek is niet alleen de slotsom van een intense samenwerking tussen drie 

vrienden. Op momenten dat wij geen licht zagen aan het einde van de tunnel, onze weg 

tijdelijk kwijt waren of gewoon meer wilden te weten komen over een bepaald topic, 

konden wij steeds een beroep doen op het deskundig advies van onze promotoren - Prof. 

Dr. Barbara Cagnie en Prof. Dr. Ann Cools – en onze copromotor, M.Sc. Birgit Castelein. 

Wij willen hen dan ook met nadruk bedanken voor hun kritische analyses en uiterst 

nuttige en leerzame feedback. Verder willen wij ook iedereen bedanken die inspiratie en 

medewerking verleende aan ons onderzoek, in het bijzonder de proefpersonen die 

participeerden in onze studie. Daarnaast speelden ook de verdraagzaamheid van onze 

ouders, de ondersteunende schouders van onze vrienden en allen die we hier moesten 

vermelden maar vergeten zijn, een essentiële rol in dit eindresultaat.  

Ondanks de vele uren testen, literatuuronderzoek, statistische analyse en schrijfwerk 

kunnen wij terugkijken op een aangename periode waarin niet alleen onze kennis, 

assertiviteit en kritische kijk exponentieel zijn toegenomen maar waarin – minstens even 

belangrijk - onze vriendschap gegroeid is. Niet zonder trots stellen we u graag het 

eindresultaat voor.  

Veel leesplezier! 

Carl, Vincent en Stijn
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Inleiding 

Een kinesitherapeut komt frequent in aanraking met patiënten die klagen over pijn in de 

schouder- en/of nekregio. Deze pijn gaat regelmatig gepaard met een verstoring van de 

scapulaire kinematica tijdens glenohumerale bewegingen, een disfunctie die kortweg 

scapulaire dyskinesie genoemd wordt. Scapulaire dyskinesie gaat hand in hand met een 

veranderde sensorimotorische controle, hetgeen zich uit in een gewijzigde activiteit, 

kracht en timing van de periscapulaire spieren. 

Aangezien schouderpijn vaak veroorzaakt wordt door impingement, gaan we enerzijds 

uitgebreid in op het verband tussen deze schouderpathologie en scapulaire dyskinesie. 

Anderzijds buigen we ons over de relatie tussen nekpijn en scapulaire dyskinesie, een 

onderwerp waarover de literatuur eerder beperkt is. Gezien de link tussen een verstoorde 

scapulaire werking en schouderpijn, leek de kans ons niet onbestaande dat er ook een 

verband zou zijn tussen nekpijn en een disfunctie in de scapulaire musculatuur, meer 

bepaald in de verschillende bundels van de m. trapezius en de m. serratus anterior. De 

cervicoscapulaire spieren zorgen er immers voor dat de scapula en cervicale wervelzuil 

elkaars biomechanica wederzijds beïnvloeden. Zo is het bijvoorbeeld algemeen geweten 

dat een slechte houding bij bureauwerkers vaak leidt tot chronische nekpijn. Voorlopig 

werd deze relatie volgens ons dan ook veel te weinig onderzocht, zeker aangezien het 

verband tussen nekpijn en sensorimotorische controledisfuncties niets nieuws onder de 

zon is. Het leek ons dan ook noodzakelijk dit van naderbij te bekijken. 

Deel 1 bestaat uit een literatuurstudie waarin de scapulothoracale regio en de relevante 

disfuncties worden beschreven, net als de sensorimotorische controlestoornissen die hier 

mee gepaard gaan. Deel 2 omvat het onderzoek waarbij we gebruik maakten van een 

isokinetisch toestel en elektromyografie om respectievelijk de spierkracht en 

spieractiviteit te meten tijdens een dynamische pro- en retractiebeweging.  

Aan de hand van ons onderzoek hopen we een eventueel verband op te sporen tussen de 

bovenbeschreven disfuncties en de verschillende onderzoekspopulaties. De aanwezigheid 

van zijdeverschillen binnenin de populaties ten gevolge van pijn wordt eveneens 

onderzocht. 
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DEEL 1: Literatuurstudie 

1 Het scapulothoracaal gewricht 

Het scapulothoracaal gewricht wordt gevormd door het concaaf oppervlak van de scapula 

en het convex oppervlak van de posterieure thoraxwand. Deze convexiteit zorgt voor een 

scapulaire houding die gekenmerkt wordt door een lichte anterieure tilt en een lichte 

interne rotatiestand (Cools & Walravens, 2007). Het scapulothoracale gewricht is één van 

de minst congruente gewrichten in het menselijk lichaam. Dit komt doordat de scapula 

geen directe benige verbinding heeft met de thorax. Daarom is de scapulaire 

bewegingscontrole sterk afhankelijk van een goede werking en coördinatie van de 

periscapulaire spieren. Zowel de scapulaire positie als bewegingscontrole zijn van 

essentiëel belang in het handhaven van een normale schouderfunctie (Kibler, 1998; 

Ludewig P.M., 2009). Een optimale spierkracht en spierbalans van de scapulaire 

musculatuur zorgen ervoor dat de scapula en de humerus samen gecoördineerd kunnen 

bewegen (Reinold et al., 2009). Zo verwacht men tijdens armelevatie een opwaartse 

rotatie, posterieure tilt en externe rotatie van de scapula.  

1.1 De scapula als verbinding tussen cervicale wervelzuil en de schouder 

De scapula speelt een belangrijke rol bij de normale schouder- en nekfunctie (Cools & 

Walravens, 2007). Dit komt gezien de scapula fungeert als een onontbeerlijke schakel in 

de kinetische keten. De scapula verschaft immers een stabiele basis voor het 

glenohumeraal gewricht en draagt bij tot de elevatie van de arm (Amasay & Karduna, 

2009). Daarnaast zorgt de scapula ervoor dat er voldoende retractie- en 

protractiebewegingen mogelijk zijn tijdens functionele bovenhandse activiteiten, in het 

bijzonder tijdens het werpen (Cools & Walravens, 2007). Een derde taak van de scapula 

bestaat erin om via zijn driedimensionale beweging voldoende elevatie van het acromion 

te verzekeren bij bovenhandse activiteiten, om impingement in de subacromiale ruimte 

te voorkomen (Ludewig et al., 2004). 

Binnen de kinetische keten spelen de cervicoscapulaire spieren zoals de m. trapezius en 

de m. levator scapulae een belangrijke rol aangezien zij de link vormen tussen de 

schoudergordel en de nekregio. De scapulaire stabilisatoren moeten ervoor zorgen dat de 

scapula zich in een correcte positie bevindt om de energie op te vangen en door te geven 

aan het glenohumeraal gewricht (Cools & Walravens, 2007). Wanneer dit niet het geval 

is, zoals bij schouderimpingement en -instabiliteit, kan dit interfereren met de optimale 

schoudercoördinatie (Lukasiewicz et al., 1999). Hierdoor kan een deel van de energie 

verloren gaan en zelfs getransfereerd worden naar segmenten die niet zijn opgenomen in 

de actuele bewegingsketen, zoals de cervicale wervelzuil. Binnen de kinetische keten 
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moeten bepaalde scapulaire spieren ook een extra impuls geven bij het overbrengen van 

de krachten naar de arm. Vooral de m. serratus anterior (SA) zal actief moeten zijn om 

een krachtige protractie uit te voeren. Recent suggereerde De Mey. et al (2013) dat de 

kinetische keten wordt beïnvloed door de positie en beweging van de onderste 

ledematen, hetgeen op zijn beurt een effect heeft op de spieractivatie ter hoogte van de 

schoudergordel. 

1.2 Spieractiviteit rondom de scapula 

Hieronder bespreken we de spieractiviteit rondom de scapula. De functie van de 

belangrijkste periscapulaire spieren wordt omschreven en de werking van 

krachtenkoppels wordt uitgelegd.  

Er zijn veel spieren die bijdragen tot stabilisatie van de scapula (Kibler, 1998). Door hun 

insertie op de scapula spelen ze een specifieke rol in het garanderen van de optimale 

houding en beweging van het scapulothoracaal gewricht. Om dit tot stand te brengen zijn 

gekoppelde activatiepatronen essentieel (Kibler et al., 2008). 

Algemeen kan de schoudermusculatuur opgeslitst worden in drie groepen: de extrinsieke 

schouderspieren, de intrinsieke schouderspieren en de stabiliserende scapulaire spieren 

(Kibler, 1998). De extrinsieke spieren zoals de m. deltoideus, m. biceps brachii en m. 

triceps brachii, hechten aan op de laterale kant van de scapula en hebben eerder een 

dynamische werking op het glenohumeraal gewricht. De intrinsieke spieren, de rotator-

cuffspieren, hechten aan op het ganse oppervlak van de scapula. De vezels van deze 

spieren zijn zo gericht dat ze tijdens activiteit een compressie van de humeruskop in het 

glenoïd veroorzaken, hetgeen een centralisatie teweegbrengt (Omoumi et al., 2011). De 

derde groep bestaat uit de m. trapezius, de mm. rhomboidei en de SA en is 

verantwoordelijk voor de stabilisatie en rotatie van de scapula (Witt et al., 2011). Hun 

functie bestaat er in om een stabiele uitgangshouding van de scapula te voorzien zodat 

andere spieren die aanhechten op de scapula optimaal kunnen functioneren. Deze 

stabiliserende scapulaire spieren worden hieronder verder in detail besproken. 

 

De SA heeft als geïsoleerde functie een rol in al de scapulaire 3-D componenten tijdens 

humerale elevatie: opwaartse rotatie, posterieure tilt en externe rotatie (Andersen et al., 

2011). Daarnaast heeft de SA een stabiliserende rol. Hij voorkomt een overdreven 

interne rotatie door zijn insertie op de mediale scapularand. Verder heeft de SA via 

gekoppelde spieractivatie nog andere invloed op de scapulaire kinematica (Cools et al., 

2003; Escamilla et al., 2009; De Mey et al., 2013). Zo werkt de SA synergisch met de m. 

pectoralis minor bij scapulaire protractie (Escamilla et al., 2009). Bij een scapulaire 
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opwaartse rotatie wordt een krachtenkoppel met de upper trapezius (UT) gevormd. Er is 

ook een samenwerking met de LT, een spier die samen met de MT voornamelijk op de as 

van rotatie van de scapula geöriënteerd is (Cools et al., 2003). Dit stelt deze spieren in 

staat eveneens een stabiliserende functie uit te oefenen. De LT voorkomt immers de 

laterale beweging van de scapula die optreedt wanneer de SA contraheert (Cools et al., 

2003; De Mey et al., 2013). Daarnaast werken zowel de LT als de serratus anterior 

samen met de UT voor het controleren van de algemene stabilisatie en retractie (Kibler 

et al., 2008). Volgens Szeto et al. (2005) speelt de UT hier overigens een cruciale rol in 

en werkt deze dus niet enkel als globale mobilisator. Zijn stabiliserende rol is bovendien 

tweevoudig: de spier fungeert als stabilisator voor zowel het glenohumeraal gewricht als 

voor de cervicale wervelkolom. 

De mm. rhomboidei stabiliseren de laterale rand van de scapula (Martin et al., 2008). Zo 

wordt een overdreven externe rotatie tegengegaan. Naast deze stabiliserende functie 

zorgen de mm. rhomboideï voor retractie, elevatie en neerwaartse rotatie van de 

scapula. Deze bewegingen worden bekomen aan de hand van een synergische werking 

met de m. levator scapula (Reinold et al., 2009). 

Zelfs in rust zijn krachtenkoppels van belang. In stand zorgt het gewicht van het 

bovenste lidmaat bijvoorbeeld voor een neerwaartse rotatie, protractie en een anterieur 

tipping moment op de scapula (Kibler et al., 2008). Deze krachtmomenten worden echter 

geneutraliseerd door de spierwerking rondom de scapula. De neerwaartse rotatie wordt 

opgeheven door de dynamische steun van de UT en de SA. De anterieure tipping en 

protractie worden op hun beurt opgeheven door het dynamisch werk van de mm. 

rhomboidei en de MT.  

2 Disfunctie in de scapulothoracale regio 

2.1 Scapulaire dyskinesie 

Scapulaire dyskinesie (‘dys’ –wijziging van, ‘kinesis’ –beweging) is een overkoepelende 

term die een disfunctioneel bewegingspatroon van de scapula beschrijft bij 

scapulohumerale bewegingen (Kibler et al., 2009). Klinisch wordt dit vastgesteld door 

een verlies van controle over de scapulaire beweging. Het komt voor bij een groot aantal 

aandoeningen gerelateerd aan het schoudergewricht, de cervicale en de thoracale regio. 

In de literatuur wordt scapulaire dyskinesie gedefinieerd als een niet-specifieke respons 

op een dysfunctionele conditie in de schouder (Kibler et al., 2003). In deze visie is de 

scapulothoracale disfunctie een secundair fenomeen dat het gevolg is van pijncondities 

ter hoogte van het glenohumerale gewricht. Deze definitie lijkt ons echter te kort te 
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schieten. Ten eerste geeft het de indruk dat scapulaire dyskinesie enkel veroorzaakt kan 

worden door dysfunctionele condities in de schouder en niet door cervicale of thoracale 

disfuncties. Ten tweede wordt de scapulothoracale disfunctie zo enkel als secundair 

fenomeen omschreven.  

Uit de morfologie blijkt dat, wanneer we over scapulaire dyskinesie spreken, het wel 

degelijk over een disfunctionele beweging gaat en niet over een statische dispositie van 

de scapula. Bij statische dispositie spreekt men beter van een ‘veranderde scapulaire 

rustpositie’ (Kibler et al., 2009). De reden waarom we dit toch vermelden is omdat deze 

gewijzigde rustposities immers een veranderde scapulaire kinematica met zich mee 

kunnen brengen ten gevolge van de gekoppelde scapulaire en humerale beweging. In dat 

geval kunnen we wel spreken van scapulaire dyskinesie (Kibler, 2002). De veranderde 

scapulaire rustpositie werd door Kibler in 2002 geclassificeerd in drie types: 

Type I wordt in rust gekenmerkt door een prominente angulus inferior en een overmatige 

anterieure tilt bij beweging. Type II heeft een prominente mediale scapularand in rust en 

wordt geassocieerd met interne rotatie tijdens beweging. Type III wordt gekenmerkt 

door een elevatie van de angulus superior en een ‘shrug’ of opwaartse translatie van de 

scapula tijdens beweging. 

Er zijn argumenten in de literatuur die stellen dat scapulaire dyskinesie zowel van 

primaire als secundaire oorsprong kan zijn (Behrsin & Maguire, 1986; Michener et al., 

2003). Omtrent het causale verband tussen scapulaire dyskinesie en specifieke schouder- 

en nekaandoeningen bestaat heel wat discussie (Kibler et al., 2003; Szeto et al., 2005). 

Onder punt 2.2.2.1 – waarin impingement gerelateerd wordt aan rotator-cuff 

aandoeningen – wordt dit uitgebreid benaderd vanuit beide standpunten.  

Tot op heden kon nog geen associatie aangetoond worden tussen specifieke 

pathologische schouderdiagnoses en daaraan gekoppelde typische dyskinetische 

patronen, aangezien diverse vormen van scapulaire dyskinesieën bij een grote variatie 

aan schouderklachten voorkomen (Rubin & Kibler, 2002). 

2.2 Scapulaire dyskinesie in relatie tot glenohumerale disfuncties 

Verscheidene studies hebben de relatie onderzocht tussen enerzijds 

schouderaandoeningen en anderzijds scapulaire dyskinesie. Zo ziet men dat bij 68% tot 

100% van de patiënten met schouderaandoeningen er wijzigingen optreden in de 

rustpositie en/of de bewegingspatronen van de scapula (Kibler, 2003). Uit een recent 

onderzoek van Struyf et al. (2012) wordt de belangrijke rol die de scapula speelt bij 

impingementgerelateerde aandoeningen bevestigd. In dit onderzoek werd immers een 
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scapula georiënteerde behandeling –bestaande uit stretch en motorische 

controletraining- vergeleken met een controle therapie – bestaande uit stretch, fricties en 

excentrische rotator-cuff training. De proefpersonen die een scapula-georiënteerde 

therapie kregen rapporteerden significant minder beperkingen en pijn, zowel tijdens de 

impingementtesten - Neer, Hawkins en empty can - als in rust. De veranderde beweging 

die het frequentst wordt teruggevonden tijdens klinisch onderzoek bij patiënten met 

schouderletsels is scapulaire interne rotatie. (Uhl et al., 2009).  

2.2.1  Glenohumeraal impingement 

In ons onderzoek recruteerden wij specifiek impingement patiënten. Qua lokalisatie kan 

men impingement onderverdelen in 2 types. Ten eerste heeft men het extern 

impingement dat verder wordt onderverdeeld in subacromiaal en subcoracoïdaal 

impingement. Bij deze vormen van impingement vindt er een inklemming van de 

structuren in respectievelijk de subacromiale en subcoracoïdale ruimte plaats (Page et 

al., 2011). Daarnaast heeft men het intern glenoïd impingement dat kan onderverdeeld 

worden in anterosuperieur en posterosuperieur impingement (Walch et al., 1992). Bij 

beide treedt een structurele inklemming op tussen de humerus en de rand van het 

labrum glenoïdale (Habermeyer et al., 2004; Meister, 2000). 

Naast de lokalisatie kan ook worden gekeken naar de oorzaak van impingement. Hierin 

bestaat de onderverdeling tussen primair en secundair impingement. Bij primair 

impingement is er een structurele afwijking door een anatomische vernauwing rondom 

het glenohumeraal gewricht (Meeusen et al., 1999). Dit veroorzaakt pijn en zorgt voor 

disfunctionele bewegingen in dit gewricht. Bij secundair impingement is er geen 

structurele maar wel een functionele afwijking (Cools & Walravens, 2007). De 

inklemming is bewegingsgebonden en dus biomechanisch. Voornamelijk de kinematica –

zowel scapulair als humeraal - speelt hierbij een belangrijke rol. Uit verschillende studies 

blijkt immers dat patiënten met impingement afwijkende bewegingspatronen van de 

scapula vertonen (Ludewig & Cook, 2000).  

2.2.2 Scapulaire dyskinesie en impingement: oorzaak of gevolg?  

Men heeft bij patiënten met subacromiaal impingement vastgesteld dat er vaak een 

gebrek is aan scapulaire rotatie in de drie bewegingsvlakken (Kibler, 2006; Ludewig & 

Cook, 2000; Lukasiewicz et al., 1999; McClure et al., 2006). Volgens de literatuur zou 

een verminderde opwaartse rotatie, posterieure tilt en externe rotatie in theorie kunnen 

zorgen voor een verkleinde subacromiale ruimte tijdens een elevatie van de arm. In 

recenter onderzoek werd dit niet bevestigd maar werd gewezen op tegenstrijdigheden 

wat betreft de richting van deze afwijkende scapulaire bewegingspatronen (Seitz et al., 
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2011). Bovendien verschillen de scapulaire dyskinesieën bij intern glenoïd impingement 

ook met deze bij subacromiaal impingement (Ludewig & Reynolds, 2009).  

Om het verband tussen impingement en scapulaire dyskinesie te verklaren moet verder 

gekeken worden dan impingement zelf. Hieronder bespreken we drie aandoeningen die 

frequent gerelateerd zijn met impingement. 

2.2.2.1 Impingement in relatie met rotator-cuff aandoeningen 

Impingement wordt frequent gerelateerd aan rotator-cuff pathologie (McClure et al., 

2006; Neer, 1972). De rotator-cuff bestaat uit vier spieren: de m. infraspinatus, de m. 

supraspinatus, de m. teres minor en de m. subscapularis. Hoewel deze spieren 

individueel een beweginggevende functie hebben, is hun synergetische samenwerking 

van essentieel belang voor de schouderfunctie (McMullen & Uhl, 2000). Deze 

synergetische co-contractie zorgt immers enerzijds voor de eerderbesproken centralisatie 

van de humeruskop en anderzijds voor een dynamische glenohumerale stabiliteit. Dit 

handhaaft de subacromiale ruimte bij een gezonde populatie.  

Van de patiënten met rotator-cuff aandoeningen blijkt 49-100% te lijden aan scapulaire 

dyskinesie (Kibler, 2012). Omdat alle rotator-cuff spieren hun oorsprong vinden op de 

scapula kan een gewijzigde scapulaire kinematica zorgen voor een verstoorde werking 

van deze spieren. Omgekeerd geldt echter hetzelfde: een verstoorde werking van de 

spieren kan ook voor een gewijzigd scapulaire kinematica zorgen. Onderstaande figuur 

geeft deze “was het nu de kip of het ei”-relatie weer en kan dus in beide richtingen 

bekeken en geïnterpreteerd worden. 

Fig. 1: naar “Etiology of intrinsic and extrinsic mechanisms of rotator cuff pathology and impingement syndrome” Schroyen V., 

Van Deun S., Vandenabeele F., De Baets L., Dierickx C. UHasselt (2012). 
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Indien men de figuur van links naar rechts interpreteert kan zowel een scheur als een 

tendinopathie van de rotator-cuff aanleiding geven tot scapulaire dyskinesie. In dit geval 

is de scapulaire dyskinesie dus secundair. Patiënten met een volledige scheur van de 

rotator-cuff vertonen vaak een toename in opwaartse rotatie en meestal is er ook een 

verminderde posterieure tilt aanwezig (Mell et al., 2005; Paletta et al., 1997). Het 

mechanisme achter deze scapulaire dyskinesie kan een verstoord krachtenkoppel van de 

scapulaire stabilisatoren zijn (Kibler, 2003). Een andere verklaring voor deze dyskinesie 

is mogelijks dat de verstoring in de kinematica optreedt als compensatie om pijnlijke 

posities of bewegingen te voorkomen ofwel als poging tot het verbeteren van 

gecompromitteerde bewegingen (Kibler, 2012). Zo veronderstelt men dat bij patiënten 

met rotator-cuff scheuren de toegenomen opwaartse scapulaire rotatie compenserend 

optreedt met als doel de maximale armelevatie te vergroten om zo in te gaan tegen de 

verzwakte rotator-cuff functie. Bij patiënten met een tendinopathie van de rotator-cuff 

bestaat er nog geen eensgezindheid over de exacte richting van de verstoorde scapulaire 

kinematica. Volgens Kibler (2012) vindt men echter - net zoals bij patiënten met 

impingement - een verminderde scapulaire opwaartse rotatie, een verminderde 

posterieure tilt en eenzelfde of een toegenomen interne rotatie. 

Als we bovenstaande figuur interpreteren van rechts naar links zien we dat scapulaire 

dyskinesie een oorzakelijke factor kan zijn in het ontstaan van rotator-cuff pathologie. In 

dit geval is scapulaire dyskinesie dus primair, hetgeen kan voorkomen ten gevolge van 

een traumatisch, iatrogeen of idiopatisch proces. Deze primaire oorzaken zijn het gevolg 

van anatomische afwijkingen – grotendeels van neurologische of osteo-articulaire 

oorsprong - die een directe invloed hebben op het scapulothoracale gewricht (Wiater et 

al., 1999; Kebaetse et al., 1999; Kibler et al., 2003). Dit kan een verminderde opwaartse 

rotatie en posterieure tilt met zich meebrengen, waardoor de subacromiale vernauwt en 

het risico op slijtage van de rotator-cuff vergroot (Kibler, 2012). Ten tweede neemt het 

risico op impingement toe bij een toegenomen anterieure tilt en interne rotatie van de 

scapula. Ten derde stelt men vast dat een verhoogde rotator-cuffspanning ten gevolge 

van dyskinesie ook kan leiden tot een verhoogde apoptose binnenin het peesweefsel.  

Ongeacht wat de exacte relatie nu precies is, scapulaire dyskinesie is frequent aanwezig 

bij rotator-cuff aandoeningen en is enerzijds geassocieerd met een verminderde 

mogelijkheid om maximale rotator-cuff kracht te genereren en anderzijds met een lagere 

functionaliteit (Kibler, 2012). Dit zal in de toekomst nog verder onderzocht moeten 

worden.  
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2.2.2.2 Impingement in relatie met glenohumerale instabiliteit 

Het disfunctioneren van de rotator-cuff zorgt voor een verstoring van de glenohumerale 

stabiliteit. Deze instabiliteit zal secundair scapulaire kinematica veranderen (Struyf et al., 

2011). Net als bij impingement gerelateerde aandoeningen zorgt het cross-sectionele 

design van deze onderzoeken ervoor dat er geen onderscheid kan gemaakt worden of de 

kinematische veranderingen oorzakelijk dan wel compenserend zijn (Ludewig & Reynolds, 

2009).  

2.2.2.3 Impingement in relatie met GIRD 

Een beperkte glenohumerale endorotatie ten gevolge van posterieure kapselverkorting is 

verder ook een mogelijk mechanisme voor een secundair verstoorde scapulaire 

kinematica (Borich et al., 2006). Het fenomeen is in de literatuur beter gekend als 

‘glenohumeral internal rotation deficit’ (GIRD) en wordt vaak gezien bij bovenhandse 

sporters als adaptatie aan repetitieve werpbewegingen (Myers et al., 2006). Bij patiënten 

met impingement symptomen komt dit ook frequent voor, waardoor de glenohumerale 

endorotatie en horizontale adductie beperkt worden (Myers et al., 2009). Het verstoorde 

bewegingspatroon van het glenoïd en de scapula zal ervoor zorgen dat er een 

toegenomen protractie optreedt bij eindstandige rotaties van de schouder (Borich et al., 

2006). Dit kan er opnieuw voor zorgen dat de subacromiale ruimte vernauwt bij actieve 

bewegingen waardoor impingement uitgelokt wordt, weergegeven op figuur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2: Impingement in relatie tot gird. “Posterior capsular contracture of the shoulder” Bach H., Goldberg 
B. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (2006) 
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2.3 Scapulaire dyskinesie in relatie tot de cervicale regio	  

Vandaag de dag groeit de populatie van patiënten met werkgerelateerde nekklachten en 

klachten aan het bovenste lidmaat, in het bijzonder bij beeldschermwerkers (Cook et al., 

2000; Cagnie et al., 2007). Een malignement van de cervicale wervelzuil en/of scapula 

kan pijn en disfuncties ter hoogte van de nek-schouderregio met zich meebrengen en 

omgekeerd. Een afwijkende posturale houding en veranderde spieractivatiepatronen zijn 

voorbeelden van disfuncties die hun rol spelen in de aanwezigheid van scapulaire 

dyskinesie (Andrade et al., 2008; Nederhand et al., 2000; Falla et al., 2004; Szeto et al., 

2005). Er bestaat immers een nauwe interactie tussen de cervicale wervelzuil en de 

scapula via de cervicoscapulaire spieren: UT en m. levator scapulae. Hierdoor kunnen ze 

elkaars biomechanica wederzijds beïnvloeden. Patiënten met chronische nekpijn vertonen 

vaak gelijkaardig verstoorde scapulaire bewegingspatronen als patiënten met pijnlijke 

schouderaandoeningen, zoals impingement (Ludewig & Cook, 2000).  

2.3.1 De invloed van een veranderde scapulaire positie en kinematica op de cervicale 

regio 

Gezien de belangrijke biomechanische relatie onderzochten verschillende onderzoekers 

de invloed van de scapulaire positie op de aanwezigheid van nekpijn bij patiënten. Van 

Dillen et al. (2007) stelde vast dat een passieve elevatie van de scapula leidt tot 

vermindering van symptomen gedurende cervicale rotatie. Een depressiestand van de 

scapula veroorzaakt namelijk een continue stretch op de UT en m. levator scapulae 

(Andrade et al., 2008). Dit heeft tot gevolg dat deze spieren een aanhoudende 

compressie in de cervicale regio veroorzaken. Daarnaast kan de reductie van symptomen 

tijdens elevatie verklaard worden door een verminderde stretch op de plexus brachialis, 

wat immers ook een bron van nociceptie kan zijn (Van Dillen et al., 2007). Analoog aan 

voorgaand onderzoek werd in de studie van Ha et al. (2011) eveneens een actieve 

cervicale rotatie uitgevoerd, ditmaal met een passieve correctie van scapulapositie. Dit 

resulteerde in een pijnvermindering en een verhoogde bewegingsuitslag bij de 

nekpatiënten. Ten slotte toonde de studie van Zakharova-Luneva et al. (2012) ook een 

verband tussen mechanische nekpijn en scapulaire dyskinesie. De patiënten met 

mechanische nekpijn, die eveneens klinische tekenen van scapulaire dyskinesie hadden, 

vertoonden een toename in spieractiviteit van de LT tijdens isometrische 

schouderoefeningen in vergelijking met de controlegroep. Volgens de onderzoekers moet 

de axioscapulaire musculatuur dan ook steeds onderzocht worden bij chronische 

nekpatiënten aangezien het trainen van de scapulaire stabiliteit in bepaalde gevallen 

noodzakelijk kan zijn om tot een succesvolle behandeling te komen. 
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Met betrekking tot de scapulaire kinematica stelde Helgadottir et al. in 2011 een 

verandering vast bij patiënten met whiplash-geassocieerde aandoeningen, namelijk een 

toename in anterieure tilt en een vermindering in opwaartse rotatie. Eerder had diezelfde 

auteur al vastgesteld dat in aanwezigheid van cervicale klachten een veranderde 

dynamische scapulaire stabiliteit kan optreden (Helgadottir et al., 2010). Deze 

mechanismen zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het instandhouden of zelfs 

recidiveren van de symptomen bij patiënten met nekklachten. 

2.3.2 Cervicale alignementstoornissen en hun invloed op de scapulothoracale regio 

Het cervicale alignement heeft ook een invloed op de scapulaire positie, bewegingen en 

spierrekrutering. Alignement is een ruim begrip. Hieronder bespreken we specifiek 

forward head posture, thoracale kyfose in combinatie met cervicale lordose en tot slot de 

cervicale scoliose. 

Forward head posture (FHP) 

FHP bestaat uit een anterieure positie van het hoofd ten opzichte van de schouders 

(Lewis et al., 2005). Het is een houdingsafwijking die vaak voorkomt bij 

beeldschermwerkers en een belangrijke factor speelt bij het optreden van chronische 

nekpijn (Szeto et al., 2002; Weon et al., 2010). Er werd vastgesteld dat ongeveer 60 % 

van nekpijnpatiënten een FHP heeft (Chiu et al., 2002). Dit zorgt voor extra druk in de 

intervertebrale foramina en posterieure structuren op verschillende cervicale niveaus 

(Harms-Ringdahl et al., 1986). Daarnaast kan FHP ook schade veroorzaken aan 

omliggende structuren, hetgeen resulteert in een verhoogde nociceptie. Bij veel 

bureaujobs moet men vaak langdurig kijken naar een beeldscherm. Deze 

beeldschermwerkers vertonen vaak een toegenomen laagcervicale flexie waardoor de 

cervicale extensoren sterk belast worden om het gewicht van het hoofd te dragen 

(Straker & Mekhora, 2000). Bijgevolg is FHP meestal geassocieerd met verkortingen van 

de posterieure nekextensoren en rek op de anterieure nek- en schouderspieren (Weon, 

et al., 2010). Deze verstoorde spiertoestand zorgt voor een veranderde scapulaire positie 

en kinematica. De posturale veranderingen die bij FHP behoren bestaan voornamelijk uit 

een neerwaartse rotatie, anterieure tilt en protractie van de scapula, wat ook voor 

subacromiale compressie kan zorgen.  

Volgens Weon et al. (2010) zorgt een FHP voor een verandering in het musculair 

activatiepatroon van de opwaartse scapularotatoren tijdens isometrische anteflexie in de 

schouder. Zo bleek de spieractiviteit van de UT en de LT significant gestegen bij FHP, 

terwijl de activiteit van de SA significant daalde. De SA is een scapulaire abductor en 

daardoor een antagonist van de m. trapezius. Verminderde activiteit van de SA samen 
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met een verhoogde activiteit van de m. trapezius zorgt dus voor scapulaire retractie 

tijdens arm elevatie bij FHP en is dus herkenbaar aan de winging van de scapula. Volgens 

dezelfde auteur zijn er verschillende mechanismen die deze resultaten kunnen verklaren. 

Ten eerste zal FHP invloed hebben op de lengte van de m. levator scapulae. Een 

verhoogde spanning in deze spier zal opwaartse rotatie van de scapula verhinderen. Om 

dit te compenseren zullen de LT en UT een grotere activiteit vertonen. Ten tweede heeft 

men in voorgaande studies aangetoond dat een abnormaal cervicaal alignement een 

veranderde rustpositie van de scapula kan teweegbrengen. Deze veranderde positie kan 

een effect hebben op het bewegingspatroon van de scapulaire opwaartse rotatie tijdens 

isometrische schouderflexie. Ten derde is het ook mogelijk dat biomechanische 

veranderingen van de FHP een invloed hebben op de spieractivatie. Bij FHP is er een 

verhoogd flexiemoment van de cervicale wervels. Om dit te compenseren zal er een 

hogere activiteit plaatsvinden van de nekextensoren, wat de verhoogde activiteit van de 

m. trapezius pars descendens verklaart bij FHP. 

 
Thoracale kyfose  

Er is aangetoond dat een thoracale hyperkyfose resulteert in verhoogde anterieure tilt, 

interne rotatie en opwaartse rotatie van de scapula in rust (Culham et al., 1993; Finley et 

al., 2003). Een studie toonde ook aan dat er bij verhoogde thoracale kyfose sterke 

wijzigingen optreden in de scapulaire kinematica (Finley et al., 2003). Tijdens elevatie 

van de arm vanuit doorgezakte zithouding zag men een verminderde posterieure tilt en 

externe rotatie van de scapula in vergelijking met een elevatie vanuit een rechte 

zithouding. Dit werd nogmaals bevestigd in een ander onderzoek dat de elevatie vanuit 

doorgezakte zitpositie in twee momenten verdeelde (Kebaetse et al., 1999). Hierin vond 

men een toegenomen elevatie tussen de neutrale positie en 90° abductie. Daarnaast zag 

men een verminderde opwaartse rotatie en posterieure tilt tussen 90° abductie en 

volledige abductie. Verder neemt Kibler et al. (2003) ook aan dat een thoracale 

hyperkyfose of een cervicale hyperlordose mogelijks kan resulteren in een excessieve 

scapulaire protractie en acromiale depressie waardoor er een vergroot risico is op 

impingement. 

Cervicale scoliose 

Niet alleen alignementstoornissen in het sagittaal vlak veroorzaken een gewijzigde 

scapulaire rustpositie. Ook afwijkingen in het frontaal vlak zoals een idiopathische 

scoliose kunnen hiertoe bijdragen (Jiu-jenq et al., 2010). Bij een idiopathische cervico-

thoracale scoliose zorgt de veranderde houding voor een lengte-aanpassing van de 

scapulothoracale spieren. Hierdoor verandert de lengte-krachtcurve van deze 
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musculatuur. Naast schouderdisfuncties zullen deze veranderde musculaire 

spieractiviteiten ook een invloed hebben op de functionele scapulaire stabiliteit. Zo 

vertonen patiënten met idiopathische scoliose een toegenomen anterieure tilt aan de 

convexe zijde en een toegenomen opwaartse scapulaire rotatie aan de concave zijde. 

Doordat het lichaam op zoek gaat naar compensatiemechanismen ontstaan veranderde 

musculaire strategieën. Men ziet vooral een gewijzigde activiteit ter hoogte van de LT en 

de SA.  

Algemeen kunnen we uit al het voorgaande concluderen dat de statiek van de wervelzuil 

een belangrijke rol speelt in de kinematica van de scapula. 

2.3.3 Chronische nekpijn bij bureauwerkers 

In ons onderzoek bestaat de populatie van proefpersonen met chronische nekpijn enkel 

uit bureauwerkers. Daarom willen we specifiek ingaan op hun alignementstoornissen.  

In de hedendaagse maatschappij wordt de computer dagelijks gebruikt, zowel voor 

werkgerelateerde taken als in de vrije tijd. Er geldt een hoge prevalentie van 

werkgerelateerde nekpijn en klachten ter hoogte van het bovenste lidmaat bij 

bureauwerkers (Szeto et al., 2005). Werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen 

blijken dan ook wereldwijd een significant gezondheidsprobleem, dat vooral de intensieve 

computergebruikers treft (Szeto et al., 2009). In 1998 werden 600 bureauwerkers 

gedurende 12 maanden onderzocht op de aanwezigheid van deze klachten. Hieruit bleek 

dat de prevalentie geassocieerd met computergebruik meer dan 56% bedroeg. De 

statische houding die gepaard gaat met computerwerk wordt gezien als een belangrijke 

risicofactor voor het ontwikkelen van werkgerelateerde nekpijn en klachten ter hoogte 

van het bovenste lidmaat (Szeto et al., 2005a). Deze houding brengt immers een 

aangehouden spieractiviteit in de nek en schouderstabilisatoren met zich mee, hetgeen 

zorgt voor een aanzienlijke biomechanische stress op het musculoskeletale systeem.  

Szeto et al. onderzocht in 2005 zowel de kinematica als de spierrekruteringspatronen 

tijdens een functionele taak, namelijk een uur lang typen. Er werden twee groepen 

vergeleken met werkgerelateerde nekpijn en klachten ter hoogte van het bovenste 

lidmaat: een groep met hoog discomfort en een groep met laag discomfort. Deze 

groepen werden onderling en met een controlegroep vergeleken. 
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Wat betreft de kinematica bleek dat in de groep met 

nekklachten een toegenomen cervicale flexie van 

bijna 4° meer dan in de controlegroep aanwezig 

was, zichtbaar op figuur 3 (Szeto et al., 2005b). De 

houding bleef wel onveranderd gedurende de gehele 

taak, ongeacht een toename in symptomen. Ook de 

kinematica van de schouder werd onderzocht, 

waaruit bleek dat er een sterk zijde-afhankelijk 

effect was wat betreft de anteflexie van de 

schouder. Deze bevindingen zouden erop kunnen 

wijzen dat intensief gebruik van de muis tijdens 

computerwerk resulteert in veranderde 

spierrekruteringspatronen en dus een veranderde 

motorische controle.  

Op zowel de veranderingen in spieractiviteit die in deze studie gevonden werden, als op 

wat een gewijzigde motorische controle zoal tot gevolg kan hebben, daar komen we in 

het volgend hoofstuk uitgebreid terug.  

3 Sensorimotorische stoornissen gerelateerd aan scapulaire dyskinesie 

Een disfunctie in de scapulothoracale regio – al dan niet gerelateerd aan nek of 

schouderklachten - is gekoppeld aan verschillende klinische symptomen. Een disfunctie 

brengt immers dikwijls de aanwezigheid van pijn met zich mee, hetgeen een verandering 

in motorische controle zal veroorzaken. Dit houdt in dat er spierzwakte, een veranderde 

timing en een gewijzigde spieractiviteit optreden.	  	  

3.1 Pijn en veranderingen in motorische controle 

In de literatuur is men het er algemeen over eens dat de etiologie van werkgerelateerde 

nekpijn en klachten ter hoogte van het bovenste lidmaat multifactorieel is met interactie 

van fysiologische, psychologische, biomechanische en sociale factoren (Szeto et al., 

2005a; Szeto et al. 2009). Deze factoren kunnen zowel intrinsiek als extrinsiek zijn. 

Kibler et al. (2003) veronderstelt dat pijn kan zorgen voor een inhibitie of zwakte van de 

stabiliserende scapulaire spieren. Spierinhibitie wordt in de literatuur beschreven als een 

verminderde mogelijkheid om alle motor units optimaal te benutten tijdens een 

maximaal willekeurige contractie (Hopkins & Ingersoll, 2000). Deze inhibitie resulteert 

enerzijds in een verminderde bekwaamheid van de spieren om kracht uit te oefenen en 

de scapula te stabiliseren. Anderzijds treedt hierdoor een desorganisatie op van de 

Fig. 3: Het aantal graden cervicale flexie tussen 

patiënten met nekpijn (hoog en laag discomfort) 

en een controlegroep. “A comparison of 

symptomatic and asymtomatic office workers 

performing monotonous keyboard work – 2: Neck 

and shoulder Kinematics” Szeto, G., Straker, L.M., 

O’Sullivan, P.B. Manual Therapy (2005) 
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normale spieractiviteit rondom de schouder. De SA en de LT zijn het meest vatbaar voor 

het effect van deze inhibitie (Glousman et al., 1988). 

Ondanks het gebrek aan eensgezindheid in de literatuur omtrent de oorzaak-

gevolgrelatie, staat het vast dat motorische controle en pijn onlosmakend met elkaar 

verbonden zijn. Scapulaire dyskinesie wordt hier eveneens aan gekoppeld. Kibler merkte 

in 2003 op dat scapulaire dyskinesie het meest frequent voorkwam ten gevolge van een 

veranderde coördinatie. Deze coördinatie is immers cruciaal voor het vormen van de 

krachtenkoppels waarvan de rol in het garanderen van een optimale scapulaire controle 

reeds toegelicht werd (Voight et al., 2000). Een verstoring in de timing, spierzwakte of 

veranderde spieractivatie van deze krachtenkoppels zal er dan ook voor zorgen dat ze 

niet meer in staat zijn om hun normale functie uit te oefenen. Disfuncties in de spieren 

zullen dus de normale stand en beweging van de scapula in het gedrang brengen: er 

ontstaat een gewijzigd scapulair patroon. Dit werd recenter nog bevestigd in een 

onderzoek van Wegner et al. (2010), waarin vastgesteld werd dat een gewijzigde 

spieractiviteit ontstaan door nekpijn, tot een verandering in de scapulaire kinematica 

leidt. 

Szeto et al. (2002) illustreerde deze wisselwerking eveneens door vast te stellen dat 

chronische nekpatiënten met veranderde spieractivatiepatronen geneigd zijn tot het 

frequenter aannemen van een protractiestand in de schouder. Een ander voorbeeld van 

deze wisselwerking is trapezius myalgie. Dit is een spier-specifieke aandoening, waarbij 

de spier opgespannen is en palpatie pijnlijk is (Juul-Kristensen et al., 2011). Ze heeft 

nekpijn tot gevolg en zal dus eveneens de kinematica verstoren. De precieze locatie van 

de nekpijn lijkt geen significante invloed te hebben op de scapulaire kinematica (Yi-Fen 

Shih et al., 2011). Patiënten met een verschillende pijnlocatie in de nek vertoonden 

immers een gelijkaardig scapulair bewegingspatroon.  

Hieronder gaan we dieper in op de symptomen die geassocieerd worden aan een 

verandering in motorische controle, nekpijn en scapulaire dyskinesie. 

3.1.1 Spieractiviteit 

Meerdere onderzoeken tonen aan dat een veranderde spieractiviteit gezien wordt bij 

individuen met nekpijn (Falla et al., 2004; Szeto et al., 2005; Madeleine et al., 2006; 

Johnston et al., 2008). Aangezien pijn de motorische controle beïnvloedt via tal van 

reflexen en centrale mechanismen treden er elektromyografische veranderingen op (Falla 

& Farina, 2008). Er bestaat weinig eensgezindheid tussen de onderzoekers of het nu om 

een toename of afname in spieractiviteit gaat.  

Wij spitsen ons toe op de verschillende delen van de m. trapezius en de SA. Hieronder 
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bespreken we studies waarin pijn experimenteel geïnduceerd werd en vervolgens de 

spieractiviteit bij patiënten met klinische pijn.  

Spieractiviteit in de UT en experimenteel geïnduceerde pijn 

In 2004 werd door Falla et al. via EMG aangetoond dat patiënten met experimenteel 

geïnduceerde nekpijn tijdens een functionele repetitieve activiteit een verminderde 

spieractiviteit vertoonden in de UT aan de dominante zijde in vergelijking met een 

controlegroep. In rust zijn de veranderingen minimaal. Tijdens vrijwillige contractie wordt 

de pijn-geïnduceerde inhibitie duidelijker bij de agonisten. Ondanks deze inhibitie en een 

vermindering in de EMG-amplitude, bleef de motorische output dezelfde. Aangezien het 

erg onwaarschijnlijk is dat hypertoon saline zou bijdragen in wijzigingen van perifere 

eigenschappen van een spier, kunnen we afleiden dat er een herverdeling van de 

belasting optreedt in de spieren die meehelpen aan de activiteit. 

Om eenzelfde uitgeoefende kracht te kunnen genereren, ondanks de geïnhibeerde 

spieren, zullen dus bepaalde motorische strategieën moeten gehanteerd worden. In 

dynamische taken zal een bilaterale reorganisatie van de coördinatie tussen de spieren 

die nodig zijn voor de taak plaatsvinden. Dit heeft als doel het gebruik van de pijnlijke 

spier te minimaliseren of de geïnhibeerde spieren te compenseren zonder de prestatie in 

de uitgevoerde taken te verminderen. In het onderzoek van Falla et al. uit 2007 ging het 

meer specifiek om een reorganisatie van de drie delen van de trapezius, hetgeen 

aangetoond wordt in figuur 4. In andere onderzoeken werd deze hypothese bekrachtigd 

door reorganisaties van andere spieren. Zo onderzocht Madeleine et al. in 1999 

repetitieve taken van het bovenste lidmaat tijdens experimenteel geïnduceerde pijn in de 

UT. Dit resulteerde in een verminderde EMG-amplitudo ter hoogte van de spier. 

Daarnaast trad ter compensatie echter een verhoogde EMG-activiteit op van de 

infraspinatus.  

Fig. 4: Pain induced reorganisation of trapezius muscle activity during a dynamic task. Falla, D., Farina, D., Graven-Nielsen, T. 
(2007): Pijn induceert een reorganisatie van de verschillende delen van de trapezius tijdens een dynamische taak. De EMG-
amplitudo (ARV: Average rectified value) wordt telkens vergeleken voor en na een injectie met hypertoon saline. Aan de 
homolaterale UT treedt een inhibitie van de spieractiviteit op na de injectie, terwijl aan de contralaterale zijde van de UT en ter 
hoogte van de ipsilaterale LT net een stijging van de EMG-activiteit optreedt. 
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Aansluitend op het onderzoek van Falla et al. in 2004 vonden ook Madeleine et al. in 

2006 en Ge et al. in 2005 een daling van de spieractiviteit in de UT na een injectie van 

hypertoon saline, tweemaal tijdens een statische activiteit. 

Spieractiviteit bij klinische pijn in de nek en schouder  

In bovenstaande onderzoeken ging het telkens om experimenteel geïnduceerde pijn via 

een injectie met hypertoon saline. Naast de eerder besproken verschillen in kinematica 

onderzocht Szeto et al. in 2005 ook de spieractiviteit in zijn onderzoek bij bureauwerkers 

met werkgerelateerde klachten aan de nek of klachten aan het bovenste lidmaat, i.e. bij 

klinische pijn. Uit de metingen tijdens de typtaak bleek dat er ditmaal een vermeerderde 

spieractiviteit aanwezig was in de UT aan de dominante zijde. Volgens hem was dit 

maladaptief aangezien de UT anatomisch niet ideaal gelegen is om stabiliteit tijdens de 

wervelzuil te garanderen tijdens het typen. 

Wegner et al. concludeerde in 2010 uit de onenigheid van bovenstaande onderzoeken 

(Falla et al, 2004; Falla et al, 2007, Madeleine et al., 1999; Madeleine et al., 2006; Ge et 

al., 2005) dat de aanwezigheid van nekpijn zowel voor een inhibitie als hyperactiviteit 

van de UT kan zorgen. 

Hoewel verschillende spieren bijdragen aan de driedimensionale bewegingen rondom de 

schouder wordt vaak een verminderde spieractiviteit van de LT geobserveerd bij 

patiënten met impingement en scapulaire dyskinesie (Chester et al., 2010). Dit werd in 

2004 al aangetoond door Cools et al. tijdens het uitvoeren van een retractiebeweging. 

Omdat dit vaak optreedt in combinatie met een overactiviteit ter hoogte van de UT leidt 

dit tot een musculaire disbalans tussen de drie trapeziusbundels, wat op zijn beurt voor 

een abnormale coördinatie zorgt tijdens humerale elevatie. In additie tot voorgaande 

bevindingen omtrent de ontstaansoorzaak van impingement, zou ook dit hiertoe kunnen 

bijdragen. De disbalans zou immers voor een vermeerderde elevatie van de clavicula 

t.o.v. de thorax kunnen zorgen, gekoppeld aan een toename van de anterieure tilt in het 

scapulothoracale gewricht (De Mey et al., 2013). Dit brengt immers impingement van de 

rotator-cuff tijdens elevatie teweeg. 

3.1.2 Spierkracht 

In de literatuur werden al krachttesten tijdens pro- en retractiebewegingen met behulp 

van isokinetische toestellen uitgevoerd. In een studie op gezonde proefpersonen werd 

geen significant verschil gevonden op vlak van piekkracht tussen de dominante en de 

niet-dominante zijde tijdens de pro-retractie beweging (Cools et al., 2002). Hetzelfde 

onderzoek vond in een andere studie plaats op bovenhandse sporters met impingement 
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(Cools et al., 2004). Hier werd een significant lagere piekkracht waargenomen ter hoogte 

van de aangedane schouder ten opzichte van de niet-aangedane schouder. Dit kan 

verklaard worden doordat de scapulothoracale spieren geïnhibeerd worden aan de 

pijnlijke schouder. Het is belangrijk dat naast de piekkracht ook de agonist/antagonist 

ratio gemeten wordt om de spierbalans te evalueren. Uit dit onderzoek blijkt eveneens 

dat de aangedane zijde een significant lagere agonist/antagonist ratio scoort in 

vergelijking met de niet aangedane zijde bij het uitvoeren van een isokinetische pro-

retractiebeweging. Naast inhibitie kan spierzwakte ook optreden door 

zenuwbeschadiging, directe beschadiging door excessieve impact op de spier en 

spiervermoeidheid (McQuade et al., 1998) Het kan voor een disbalans tussen 

krachtenkoppels zorgen en daardoor een scapulaire dyskinesie veroorzaken (Ludewig et 

al., 2004). Zo kan een disbalans tussen de SA en de UT resulteren in een superieure 

translatie van de scapula met een verminderde efficiëntie in opwaartse rotatie en een 

verminderde posterieure tilt. Dit komt voornamelijk voor bij patiënten met impingement 

of met schouderpijn waar een vermindering in kracht en activatie van de serratus 

anterior aanwezig is (Kibler, 2012).  

Andere studies onderzochten het effect van spiervermoeidheid op de scapulaire 

kinematica (Tsai et al., 2003; Ebaugh et al., 2006). Het onderste gedeelte van het 

stabiliserend krachtenkoppel, met name de LT en de SA, lijkt het gevoeligst te zijn aan 

vermoeidheid. De relatie tussen deze vermoeidheid en scapulaire dyskinesie is in de 

onderzoeken niet eenduidig. Zo heeft men de invloed van spiervermoeidheid onderzocht 

bij repetitieve exorotatie tegen weerstand. De ene studie toont een significante afname 

aan in scapulaire opwaartse rotatie, posterieure tilt en externe rotatie na uitputting (Tsai 

et al., 2003). Een andere studie daarentegen stelt net een toegenomen opwaartse rotatie 

vast (Ebaugh et al., 2006). Gezien deze tegenstrijdige bevindingen is het nog niet 

duidelijk of spiervermoeidheid resulteert in een toegenomen of afgenomen opwaartse 

rotatie van de scapula (McQuade et al., 1998). De relatie tussen verminderde posterieure 

tilt en vermoeidheid van de exorotatoren is echter wel eenduidig. Klinisch is dit van 

belang gezien de exorotatie een belangrijke rol speelt bij impingement. 

Verklaringen waarom spiervermoeidheid ook invloed kan hebben op de scapulaire 

kinematica zijn niet eenduidig. Spiervermoeidheid zou de mechanoreceptoren kunnen 

verstoren (Voight et al., 1996). Het precieze mechanisme hierachter is nog onduidelijk. 

Mogelijk zou een verhoogde werking van het lokale spiermetabolisme ten gevolge van 

spiervermoeidheid voor een verstoring van de sensorische spierreceptoren kunnen 

zorgen (Pederson et al., 1999). Dit levert een gewijzigde proprioceptieve feedback op 

(Voight et al., 1996). Een intacte proprioceptie is echter noodzakelijk om een normale 

spiercoördinatie en timing te hebben. Wanneer de proprioceptieve feedback in de 
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schouder wijzigt ten gevolge van een trauma of spiervermoeidheid resulteert dit 

mogelijks in scapulaire dyskinesie (Carpenter et al., 1998; Lee et al., 2003; Myers et al., 

1999).  

Anderzijds wordt er vermoed dat een toegenomen vermoeidheid van de exorotatoren 

mogelijks tot een compensatoire activatie leidt van de scapulothoracale spieren. Hierdoor 

wordt een verhoogde scapulothoracale beweging bekomen (Ebaugh et al., 2006). Door 

deze compensatie tracht het lichaam een optimale bewegingsbaan te bewaren (Ludewig 

& Reynolds, 2009). 

3.1.3 Timing  

De spierrekruteringspatronen werden in de literatuur voornamelijk onderzocht in relatie 

tot impingement. Zo werden de temporele rekruteringspatronen van de LT, UT en van de 

serratus anterior onderzocht in een populatie van competitiezwemmers met en zonder 

impingement (Wadsworth et al., 1997). Er werd een grotere variabiliteit teruggevonden 

wat betreft de timing in activatie van deze spieren in de aangedane schouder maar ook 

een vertraagde activiteit in de serratus anterior van de niet-aangedane schouder. Verder 

werd ook de reactietijd van de m. trapezius tussen personen met impingement en zonder 

impingement vergeleken als antwoord op een plotse neerwaartse valbeweging van de 

arm (Cools et al., 2003). Uit dit onderzoek bleek dat bovenhandse atleten met 

impingement symptomen een vertraagd spierrekruteringspatroon vertonen in de 

middelste en onderste delen van de trapezius en dat de coördinatie verminderd was 

tussen de verschillende trapeziusbundels. De bevindingen van deze studie ondersteunen 

de theorie dat schouder impingement gerelateerd kan zijn aan een vertraagde onset van 

de MT en LT. 

Een ander voorbeeld van een verschil in timing tussen krachtenkoppels dat frequent 

voorkomt bij schouderaandoeningen is dat tussen de LT en de UT. Hierbij is een 

vertraagde activatie van de LT aanwezig waardoor er mogelijk een gewijzigde scapulaire 

retractie en posterieure tilt optreedt (Cools et al., 2003). Een verstoorde timing zorgt er 

dus voor dat de m. trapezius zijn functie verliest als adequate stabilisator van de scapula.  

Het wordt algemeen aanvaard dat de veranderde spieractivatie die naar voor komt in 

bovenstaande onderzoeken bijdraagt tot abnormale scapulaire kinematica en bijgevolg 

mogelijk tot schouderpathologie (Ludewig & Reynolds, 2009). Toch kan een oorzakelijk of 

compensatoir mechanisme momenteel nog niet worden geconstateerd. 
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3.2 Gestoorde flexibiliteit van de scapulaire musculatuur 

Een verkort glenohumeraal kapsel, spierstijfheid of spierverkortingen kunnen ook 

aanleiding geven tot een verstoring van het normale scapulaire patroon bij elevatie. 

Een verkort glenohumeraal kapsel werd al eerder besproken (2.2.2.3). Wat betreft de 

invloed van spierverkortingen, kan een verkorting van de m. pectoralis minor 

bijvoorbeeld zorgen voor een protractiestand van de scapula, gezien zijn aanhechting op 

de processus coracoideus (Kibler et al., 2003). In tegenstelling tot de controlegroep 

vertonen personen met een verkorte m. pectoralis minor een verminderde posterieure tilt 

en externe rotatie van de scapula tijdens elevatie van de arm (Borstad et al., 2005). 

Deze verstoorde scapulaire bewegingen kunnen aanleiding geven tot vernauwing van de 

subacromiale ruimte waardoor impingement gerelateerde klachten kunnen optreden. 

Bijgevolg kan stretching van de m. pectoralis minor zorgen voor een verbeterde 

scapulaire kinematica en zo bijdragen tot de behandeling van impingement (Borstad et 

al., 2006). Hiernaast kunnen verkortingen van andere structuren ook een rol spelen in 

een veranderde scapulaire kinematica (Ellenbecker & Cools, 2013). Zo kunnen 

contracturen van de m. levator scapulae, m. latissiumus dorsi en Mm. rhomboideï 

mogelijks bijdragen tot een restrictie van het scapulaire bewegingspatroon. Hammer 

(2007) stelt dat een verkorting van de m. levator scapulae zorgt voor een elevatie en 

neerwaartse rotatiestand van de scapula tijdens rust. Tijdens beweging zou een 

chronische verkorting van deze spier de normale elevatiebeweging van de laterale 

scapulaboord, uitgevoerd door de UT, limiteren (Souza, 1994). Daarnaast treedt hierdoor 

ook een verminderde opwaartse rotatie op (Sahrmann, 2002). 

4 Analytische evaluatie scapulaire dyskinesie 

4.1 Biodex 

4.1.1 Wat wordt gemeten met de biodex? 

De biodex is een isokinetische dynamometer. Dit betekent dat de snelheid tijdens het 

bewegen op dit toestel constant blijft (El-Zayat et al., 2011). Het geeft objectieve 

metingen over de spierfunctie en de range of motion van de proefpersoon. De snelheid 

wordt ingesteld door de gebruiker en aangezien de uitgevoerde kracht van de 

proefpersoon variabel is, wordt de weerstand hier continu aan aangepast (Frisiello et al., 

1994). Zo zal een hogere kracht uitgeoefend door de proefpersoon gepaard gaan met 

een hogere weerstand, zodat dezelfde snelheid gehandhaafd blijft.  

Om de weerstand te kunnen leveren maakt het toestel gebruik van elektrische of 
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hydraulische mechanismen (El-Zayat et al., 2011). 

Het toestel bestaat uit een speciale zitplaats waarin de proefpersoon gefixeerd wordt met 

behulp van riemen (El-Zayat et al. 2011). Daarnaast is er een hefboomarm aanwezig die 

ter hoogte van verschillende gewrichten en in verschillende hoeken gepositioneerd kan 

worden. Het toestel wordt gestuurd via een computer met gespecialiseerde software. 

Deze software bevat meerdere modi die via verschillende modaliteiten kunnen 

aangewend worden voor verschillende onderzoeken of tijdens uiteenlopende fases van 

een revalidatie. Naast de eerder vermelde isokinetische weerstand bestaat ook een 

modus voor excentrisch spierwerk die gebruikt wordt tijdens de vroege revalidatie voor 

de submaximale neuromusculaire reëducatie. Verder is er nog een passieve modus die 

dankzij zijn trage snelheid goed is voor de testing en training van de proprioceptie. Ten 

slotte zijn er ook isometrische en isotonische modi aanwezig op het toestel.  

Door de koppeling van isokinetische dynamometers en microprocessoren bekomen we 

objectieve metingen van de spierfuncties op vlak van krachtmoment, kracht en 

uithouding (Drouin et al., 2004). Deze waarden kunnen zowel gebruikt worden voor 

onderzoek als voor de screening of het opvolgen van een behandeling. 

4.1.2 Betrouwbaarheid 

In onze studie gebruikten wij het “biodex system 3”. In vergelijking met oudere versies 

werden in dit toestel verschillende aanpassingen doorgevoerd op het gebied van controle 

over de acceleratie en de snelheid (Drouin et al., 2004). Om die reden werd dit toestel 

opnieuw geëvalueerd. Hieruit bleek dat dit type biodex betrouwbare metingen opleverde 

wat betreft het krachtmoment, de positie en de snelheid. In een onderzoek werd de test-

retest reproduceerbaarheid van de concentrische krachtwaarden voor protractie-retractie 

beweging met de Biodex dynamometer bepaald (Cools et al., 2002). Resultaten toonden 

een uitstekende reproduceerbaarheid aan voor isokinetische piekkracht aan de niet-

dominante zijde en een zeer goede, tot uitstekende, reproduceerbaarheid aan de 

dominante zijde (intraclass correlatie coëfficiënt 0,88-0,96). Hieruit kunnen we besluiten 

dat het testen van isokinetische pro- en retractiekrachten een betrouwbaar element is in 

het evalueren van musculaire prestaties van de schoudergordel. 

4.1.3 Metingen betreffende scapulaire dyskinesie 

In de literatuur werd nog geen onderzoek gedaan met behulp van de biodex specifiek 

gericht op het evalueren van de spierfunctie bij scapulaire dyskinesie. Onrechtstreeks 

werden via de biodex wel bepaalde aandoeningen onderzocht die geassocieerd zijn met 

scapulaire dyskinesie. Een voorbeeld hiervan is impingement, waarvan de relatie met 



22	  

	  

scapulaire dyskinesie al uitvoerig toegelicht werd. Uit zo’n onderzoek blijkt onder meer 

dat een disbalans tussen de interne en de externe rotatoren van de schouder als 

etiologische factor voor het ontstaan van impingement kan beschouwd worden (Leroux et 

al., 1994). 

4.2 Elektromyografie (EMG) 

4.2.1 Wat wordt gemeten via EMG? 

Met EMG toont men de globale neuromusculaire activiteit van een contraherende spier 

(McLean et al., 2003). Tijdens een specifieke beweging nemen oppervlakkige elektroden 

de summatie van de actiepotentialen, afkomstig van de motor units, op. Dit geeft ons 

belangrijke informatie over de timing en intensiteit van de musculaire activiteit. 

Daarnaast krijgen we informatie over de krachtverdeling in individuele spieren en tussen 

verschillende spieren (De Luca, 1997). 

4.2.2 Betrouwbaarheid en validiteit 

In een studie van Ekstrom et al. (2005) werd de oppervlakkige EMG-activiteit van de SA 

en de drie bundels van de m. trapezius tijdens maximale isometrische contractie 

gemeten. Zoals typisch voor EMG-data, was er een substantiële interindividuele variatie 

wat betreft de EMG-activiteit van de SA (ICC SA range: 0,85-0,98) en de verschillende 

delen van de m. trapezius (ICC UT range: 0,84-0,95; ICC MT range: 0,63-0,98; ICC LT 

range: 0,45-0,95) tijdens de verschillende isometrische oefeningen. Niet bij iedere 

proefpersoon werd echter een maximale EMG amplitudo gemeten bij de specifieke 

spiertesten van een bepaalde spier. Dit wordt veroorzaakt door de interactie van de 

verschillende spieren bij scapulaire bewegingen. De mate van deze interactie is vaak 

verschillend van persoon tot persoon.  

Om de intra-individuele betrouwbaarheid van de EMG-metingen te bepalen werd bij een 

derde van de proefpersonen, na een korte rustperiode, een hertoetsing uitgevoerd 

(Ekstrom et al., 2005). Het blijkt dat, ondanks de interindividuele variatie, de EMG 

activiteit een hoge consistentie en reproduceerbaarheid heeft bij de individuele personen 

en dit voor alle spiertesten. Uit deze studie blijkt dus dat een analyse van het EMG-

onderzoek met behulp van oppervlakkige elektroden een geschikte manier is voor het 

meten van de spieractiviteit ter hoogte van de SA en de m. trapezius.  

Dit wordt echter deels ontkracht voor de UT in een recente studie waarbij de 

reproduceerbaarheid van de scapulaire activiteit werd onderzocht aan de hand van 

oppervlakte–EMG (Seitz & Uhl, 2012). In deze studie werden de UT, LT, SA en m. 
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deltoideus pars anterior onderzocht tijdens een heftaak. Hieruit bleek een goede 

betrouwbaarheid met een intraclass correlatie coëfficiënt (ICC) van 0,82-0,99 met 

uitzondering van de UT (ICC=0,36). Daarnaast bleek de betrouwbaarheid tijdens 

dezelfde sessie ook hoger te liggen (ICC = 0,88-0,97) dan tussen verschillende sessies 

(ICC = 0,43-0,73).  

We kunnen dus globaal besluiten dat de EMG-signalen van oppervlakkige en 

intramusculaire elektroden betrouwbaar zijn. Bij het testen van smalle en diepe spieren 

is het noodzakelijk dat er EMG-naalden gebruikt worden (Ross et al., 2003). Bij de 

oppervlakkige spieren gebruikt men echter eerder oppervlakte-elektroden (Winter et al., 

1994). Deze zijn gemakkelijker te gebruiken en zijn niet invasief in vergelijking met de 

EMG-naalden. Hiernaast kunnen ze ook de activiteit van een groter oppervlakte meten 

(Ross et al., 2003). Aan de andere kant is er bij de oppervlakte-elektroden wel een 

groter risico op interferenties (Winter et al., 1994). 

4.2.3 Metingen betreffende scapulaire dyskinesie 

In het verleden werd EMG gebruikt om onderzoek te doen naar de normale spieractiviteit 

rondom de scapula (Ludewig et al., 1996). Zo hoopte men onder andere om pathologieën 

die gelinkt werden aan een abnormale scapulaire kinematica en een eventueel 

veranderde spieractiviteit, beter te begrijpen.  

Zoals hoger reeds besproken is een veranderde spieractiviteit een belangrijk klinisch 

symptoom van scapulaire dyskinesie. EMG werd dan ook gebruikt om de scapulaire 

spieractiviteit bij patiënten met schouderpijn te onderzoeken (Kibler et al, 2003; Falla et 

al. 2007; Kibler, 2012). Ook patiënten met nekpijn werden hierop onderzocht (Falla et 

al., 2004; Nederhand et al., 2000; Szeto et al., 2005). Daarnaast zijn er ook tal van 

onderzoeken die meer gericht zijn op specifieke ziektebeelden zoals impingement 

(Ludewig & Cook, 2000; Ludewig et al., 2004). 

Bovenstaande opsommingen uit de literatuur zijn uiteraard niet exhaustief en 

verschillende van deze onderzoeken werden al eerder besproken.  
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5 Onderzoeksvraag 

Onze literatuurstudie toont het belang van een goede sensorimotorische controle in de 

periscapulaire spieren, in het bijzonder ter hoogte van de verschillende bundels van de 

trapezius en de SA. Deze spieren hebben immers niet alleen een belangrijke 

beweginggevende rol, maar zijn essentieel in de stabilisatie van de scapula. Schouderpijn 

gaat vaak gepaard met een verstoring van deze sensorimotorische controle, scapulaire 

dyskinesie genaamd. Concreet uit dit zich in een verandering op het gebied van 

spieractiviteit, spierkracht en timing.  

Gezien de biomechanische link tussen de scapula en de cervicale wervelzuil kan een 

sensorimotorische controledisfunctie in de periscapulaire spieren ook gepaard gaan met 

nekklachten. Uit de literatuur blijkt dat een veranderde spieractiviteit voorkomt in een 

klinische populatie van nekpijnpatiënten. Wij zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd wat dit 

teweegbrengt in een populatie van bureauwerkers met chronische nekpijn, omdat dit de 

dag van vandaag een veel voorkomende pathologie is door het vele beeldschermwerk en 

de foutieve houding die hier vaak mee gepaard gaat. In de literatuur werd de relatie 

tussen impingement en geassocieerde veranderingen in spieractiviteit en spierkracht 

reeds grondig onderzocht. Daarom vergelijkt onze studie de groep van patiënten met 

nekpijn niet alleen met een controlegroep maar ook met een impingementgroep. We 

stelden volgende onderzoeksvragen voorop: 

-‐ Is er een significant verschil in de groep met schouder impingement qua 

spieractiviteit tussen de aangedane en de niet-aangedane zijde?  

-‐ Is er een significant zijdeverschil merkbaar qua spieractiviteit in de groep met 

nekpijnpatiënten tussen de prominente en de niet-prominente pijnzijde?  

-‐ Is er een significant zijdeverschil merkbaar qua spieractiviteit in de groep met 

chronische nekpijn tussen de dominante en de niet-dominante zijde?  

-‐ Is er een verschil in relatieve kracht tussen de drie populaties?  
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DEEL 2: Onderzoek 

1 Methode  

1.1 Onderzoekspopulatie  

De onderzoekspopulatie bestond uit 49 proefpersonen: een groep bestaande uit 17 

personen met impingement ter hoogte van de schouder, een groep bestaande uit 15 

personen met nekklachten en ten slotte een groep van 17 personen die fungeerde als 

controlepopulatie. In tabel 1 staan het geslacht en gemiddelde leeftijd, gewicht, lengte, 

body mass index (BMI) per groep weergegeven. De inclusiecriteria die gehanteerd 

werden, waren afhankelijk van de groep waartoe de proefpersoon behoorde. Bij de 

controlepopulatie waren noch schouder- noch nekklachten aanwezig. In alle groepen 

werd een leeftijdsgrens van 20-50 jaar toegepast.  

Tabel 1: Onderzoekspopulatie 

  
Gem. leeftijd Gewicht (kg)  Lengte (m) BMI  Vrouwen Mannen 

Impingement (17) 29,4 62,4 

 

1,7 21,6 

 

11 6 

Nek (15) 36 73,5 1,7 24,6 10 5 

Controle (17) 24,9 66 1,7 22,3 11 6 
   

In de groep van schouderpatiënten werd als toelatingscriterium vooropgesteld dat men 

minstens 3 maanden last had van klachten. Een tweede toelatingsvoorwaarde was de 

aanwezigheid van minimum twee van de vijf positieve impingement tests. Deze tests 

bestonden uit de test van Neer, Hawkins, Jobe, een pijnlijke apprehensie-test en een 

positieve relocatietest (Cools et al, 2003). De proefpersoon beschikte over een actieve 

mobiliteit van minimum 130° abductie en elevatie. Daarnaast werden ook de DASH en 

SPADI-vragenlijsten afgenomen. Elite bovenhandse sporters (>6u/week) werden 

uitgesloten van ons onderzoek. Daarnaast mochten onze proefpersonen geen 

geschiedenis van dislocatie, schouderchirurgie of symptomen gerelateerd aan klachten 

ter hoogte van de cervicale wervelzuil vertonen. Dit werd telkens vooraf bevraagd.  

In de groep van nekpatiënten waren onze testpersonen allen beeldschermwerkers, wat 

inhield dat ze zich minimum vier uur per dag voor hun beeldscherm bevonden. De klacht 

moest minimum 30 dagen aanwezig zijn tijdens het afgelopen jaar, waarbij de VAS-

schaal telkens meer dan 2/10 bedroeg. Tot de exclusiecriteria behoorden een 

voorgeschiedenis van nekfracturen en trauma of whiplash. Er mochten het voorbije jaar 

tevens geen neurologische klachten aanwezig zijn en de patiënt mocht geen 

schouderklachten hebben.  

De populatie werd gerekruteerd aan de hand van persoonlijke aanspreking (kennissen, 
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medestudenten) en er werd een folder opgesteld. De folders werden rondgedeeld in 

privé-kinesitherapiepraktijken, sportclubs, bedrijven en revalidatiecentra. De 

proefpersonen waren allen afkomstig van Oost- of West-Vlaanderen.  

De studie werd goedgekeurd door het Ethisch comité van het universitair ziekenhuis 

Gent. Het was in hetzelfde ziekenhuis dat de testing plaatsvond, namelijk in een 

onderzoekslokaal van de afdeling revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, gebouw 

1B3.  

1.2 Testprocedure 

Nadat de patiënt toelichting kreeg over het verloop van de testing werd er een informed 

consent aangereikt. Aansluitend werd at random bepaald of eerst de klinische tests, dan 

wel technische metingen zouden worden uitgevoerd. Bij de technische metingen werden 

eerst geïsoleerde EMG-metingen afgenomen om zo de maximal voluntary isometric 

contraction (MVIC) waarden te bekomen. Vervolgens werden isokinetische metingen 

uitgevoerd op de biodex met simultane registratie van de EMG-activiteit. In het kader 

van ons onderzoek gaan wij dieper in op het protocol van deze technische metingen.  

Plaatsing elektroden 

Ter voorbereiding werd, om de huidimpedantie te reduceren, voorafgaand aan de testing 

de beharing zorgvuldig verwijderd. Daarna werd de huid gereinigd met scrub en alcohol. 

Er werden telkens twee elektroden (Bipolar surface electrodes, Blue Sensor, Medicotest, 

Ballerup, Denmark) gekleefd op vier verschillende spierbundels (figuur 5 en 6). Een extra 

elektrode diende als referentie en werd op een beenderig punt –de processus spinosus 

van C7- gekleefd. De elektroden werden steeds zo dicht mogelijk tegen elkaar geplaatst 

–zonder elkaar te overlappen- om zo een optimale meting te bekomen en de te 

overbruggen afstand voor het elektrische signaal zo klein mogelijk te houden.  

Fig. 5: Plaatsing van de elektroden 
ter hoogte van de UT, MT, LT en 

C7 (indifferente elektrode) 

	  
!

 

Fig. 6: Plaatsing van de 
elektroden ter hoogte van de SA 
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Om de elektrische activiteit van de UT te evalueren werden de elektroden gekleefd in het 

midden tussen de posterieure boord van het acromion en de processus spinosus van C7, 

in het lengteverloop van de vezels (De Mey et al., 2012; Cools et al, 2007). De 

elektroden voor de MT werden in het midden van de horizontale lijn tussen de spina 

scapula en de processus spinosus van de derde thoracale wervel geplaatst. De elektroden 

voor de LT werden op een denkbeeldige lijn tussen de processus spinosus van de 

twaalfde thoracale wervel en de angulus inferior van de scapula gekleefd, volgens het 

vezelverloop van de spier. Ten slotte werden de elektroden van de SA anterieur van de 

m. latissimus dorsi en posterieur van de m. pectoralis major geplaatst – net onder de 

okselholte - terwijl de arm zich in 90° abductie bevond. Om een gestandaardiseerde 

plaatsing van de elektroden te verkrijgen werd deze procedure telkens door dezelfde 

onderzoeker uitgevoerd. De elektroden werden verbonden met de 16-kanaals Noraxon 

Myosystem 2000 electromyografische ontvanger (Noraxon USA, Inc., Scottsdale, AZ) via 

kabels die eerst gegroepeerd en vastgekleefd werden met plakband aan de rug van de 

patiënt om bewegingsartefacten te vermijden.  

Alvorens de eigenlijke metingen aan te vatten werd het rustsignaal visueel geëvalueerd 

op een computer en werd voorgaande procedure opnieuw uitgevoerd indien het 

rustsignaal excessief was.  

MVIC’s (Maximaal isometrische vrijwillige contracties) 

Na de evaluatie van het rustsignaal werd gedurende vijf seconden de hartslag 

geregistreerd zodat deze later tijdens de analyse eenvoudig gereduceerd kon worden. 

Vervolgens werden de MVIC’s afgenomen. De gestandaardiseerde houdingen die we 

hiervoor gebruikten, zijn gebaseerd op de studies van Cools et al. (2003) en Ekstrom et 

al. (2005). Per spier bestond dit uit drie maximale isometrische contracties van telkens 

vijf seconden. Dit werd aangegeven door een metronoom. De onderzoeker telde ook 

verbaal mee. Tussen deze contracties werd een rustpauze van 10 seconden ingebouwd 

waarbij de proefpersoon gevraagd werd telkens volledig te ontspannen. De onderzoeker 

zorgde manueel voor de isometrische weerstand, hetgeen telkens loodrecht gebeurde op 

de bewegingsrichting. 

Voor de UT en de SA gebeurde deze test in zit op een kruk. Voor de UT werd vanuit 90° 

abductie gevraagd aan de proefpersoon om tegen isometrische weerstand naar verdere 

abductie en shrug te bewegen. De weerstand werd net boven de elleboog gegeven. Voor 

de SA werd gevraagd om vanuit 120° anteflexie naar verdere anteflexie te bewegen. Er 

werd op dezelfde plaats een isometrische weerstand gegeven. Voor de MT en de LT 

bevond de proefpersoon zich in buiklig op tafel, met het hoofd naar de heterolaterale 

zijde geroteerd. Voor de MT werd de arm in 90° horizontale abductie en exorotatie (duim 
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omhoog) geplaatst. Er werd een isometrische weerstand gegeven boven de elleboog die 

verdere horizontale abductie tegenging. Voor de LT werd vanuit 145° abductie eveneens 

een isometrische weerstand boven de elleboog gegeven tegen verdere horizontale 

abductie. 

Bij alle MVIC’s werd vooraf gevraagd aan de proefpersoon om de beweging zo krachtig 

mogelijk uit te voeren.  

Isokinetische metingen 

Na het bepalen van de MVIC’s werden isokinetische metingen uitgevoerd op de biodex, 

terwijl de EMG-activiteit gelijktijdig werd gemeten. De positie van de biodex werd vooraf 

ingesteld volgens een vast protocol, gebaseerd op een studie van Cools et al. (2007). 

Voorafgaand aan deze metingen werd de precieze beweging uitgelegd aan de 

proefpersoon. Tijdens de test werd benadrukt om de elleboog gestrekt te houden en de 

schouder in depressie te houden. Vervolgens werd de bewegingsuitslag van de biodex 

ingesteld tussen submaximale pro- en retractie. Daarnaast werd het EMG-signaal 

gesynchroniseerd met de bewegingen van de biodex. Ten slotte werd aan de 

proefpersoon als instructie meegegeven de beweging zo snel en zo krachtig mogelijk uit 

te voeren.  

De metingen bestonden uit drie reeksen waar telkens een pro- en retractiebeweging 

werd uitgevoerd door de proefpersoon, onder een gestandaardiseerde verbale 

aanmoediging van de onderzoeker. Voor het uitvoeren van deze beweging werd het 

‘closed chain’ hulpstuk voor de schouder bevestigd aan de biodex en gepositioneerd in 

het scapulair vlak. De start van de test gebeurde steeds vanuit maximale retractie. Er 

werd een halfhard kussen achter de rug van de proefpersoon geplaatst. Dit vermeed het 

contact tussen de elektroden op de rug van de patiënt en de biodexstoel, waardoor ruis 

in het EMG-signaal voorkomen werd. De proefpersoon werd gefixeerd aan de benen en 

ter hoogte van de heterolaterale schouder om eventuele compensaties te beperken. 

Tevens nam hij met de niet-geteste hand een handvat aan de zitting van de biodex vast 

(zie figuur 7).  
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Voor elke reeks kreeg de patiënt twee oefenrepetities. In de eerste twee reeksen werden 

vijf herhalingen uitgevoerd aan een hoeksnelheid van respectievelijk 60° en 120° per 

seconde. In de derde reeks werden 40 herhalingen uitgevoerd aan 120° per seconde.  

Bovenstaande procedure werd eerst volledig overlopen aan de linkerzijde, daarna werd 

dit herhaald aan de rechterzijde.  

1.3 Verwerking van het EMG-signaal 

Het EMG-signaal werd verwerkt met behulp van de Myoresearch XP Master Edition. 

Voorafgaand aan de analyse van het EMG-signaal werden cardiale artefacten 

gereduceerd en vond een rectificatie en smoothing van het EMG-signaal plaats met een 

root mean square (RMS) van 100 milliseconden.  

Van de MVIC’s van de UT, MT, LT en SA werd vervolgens de gemiddelde EMG-activiteit 

over de drie repetities berekend. De berekening, die gebeurde over een interval van drie 

seconden, ging pas van start pas als de patiënt een maximale contractie bereikte. Voor 

de EMG-verwerking van de isokinetische metingen (5x60°/seconde en 5x120°/seconde) 

werd gebruik gemaakt van markers die het mogelijk maakten de pro- en retractie van 

elkaar te onderscheiden. Door dit onderscheid te maken ontstonden vijf protractie 

bewegingen en vijf retractie bewegingen die vervolgens per spier konden geanalyseerd 

Fig.7: Uitgangshouding isokinetische test 
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worden. Voor de data-analyse werden de eerste protractie- en retractiebeweging 

weggelaten omdat hierin frequent outliers werden aangetroffen.  

1.4 Statistische data-analyse 

Na de verwerking van het EMG-signaal werden alle data – van zowel EMG als Biodex - 

ingegeven in Microsoft Office Excel software 2010®.  

Met behulp van dit programma werden de gemiddelde MVIC’s per spier berekend. Dit 

gebeurde eveneens voor de EMG-waarden tijdens de isokinetische meting. Voor 

protractie ging het telkens om de 3e, 5e, 7e en 9e meting. Bij retractie werd een 

gemiddelde berekend uit de 2e, 4e, 6e en 8e waarde. De gesynchroniseerde EMG-waarden 

gedurende de isokinetische metingen werden telkens uitgezet ten opzichte van de 

MVIC’s. Vervolgens werd deze waarde vermenigvuldigd met 100 waardoor elke spier als 

een percentage van het MVIC kon beschouwd worden. Dit is de genormaliseerde waarde. 

Deze waarden werden verder gebruikt in Excel bij het berekenen van de UT/LT-ratio en 

de UT/SA-ratio voor zowel pro- als retractie.  

Ten slotte werd de Microsoft Office Excel software 2010® nog gebruikt voor het opstellen 

van twee verschillende datasets. Een eerste indeling werd gemaakt op basis van pijn. In 

de impingementgroep betekende dit dat een onderscheid werd gemaakt tussen de 

aangedane en niet-aangedane zijde. Voor de groep met nekpijnpatiënten werd de 

indeling gemaakt naargelang de zijde waar de pijn het meest prominent was. Ook in de 

controlegroep werd een indeling gemaakt, ditmaal op vlak van dominantie, zodat de 

dominante zijde steeds kon vergeleken worden met de aangedane en meest prominente 

pijnzijde van de andere groepen. De tweede dataset werd opgesteld op basis van 

handdominantie, dit enkel voor de impingement en nekpijn groep. 

Vervolgens werden deze gegevens geïmporteerd in SPSS 21.0® voor statistische analyse. 

Voorafgaand werd er gekeken naar de ‘intraclass correlatie coëfficiënt’ om de 

overeenstemming tussen de drie MVIC’s per spier na te gaan. Alle genormaliseerde 

waarden groter dan 2 werden als ‘missing values’ opgegeven. Deze werden bijgevolg ook 

geëlimineerd bij de berekening van de ratio’s in Excel en als ‘missing values’ opgegeven 

in SPSS. Daarna werd de normaliteit getoetst aan de hand van de Kolmogorov-Smirnov 

test. Dit resulteerde in een normale verdeling (p>0.05).  

Voor het vergelijken van de aangedane en niet-aangedane zijde tussen de verschillende 

groepen werd een repeated measures ANOVA uitgevoerd. Bij aanwezigheid van een 

significant groep x zijde interactie-effect werd nagegaan of er zijdeverschillen 

voorkwamen binnen de verschillende groepen aan de hand van een gepaarde Student’s 
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T-test. Tevens werd gekeken of er groepsverschillen binnen de zijden optraden aan de 

hand van een One Way ANOVA. Om te weten tussen welke groepen er een verschil was, 

werd een post-hoc analyse uitgevoerd. 

Bij een niet-significant groep x zijde interactie-effect tussen de groepen werd gekeken 

naar de significanties van het hoofdeffect per groep en per zijde. Indien het hoofdeffect 

van de groep significant was werd post-hoc testing bij de repeated measures ANOVA 

gedaan met een Bonferroni-correctie. Indien het hoofdeffect van de zijde significant was 

werd terug een repeated measures ANOVA uitgevoerd waarbij enkel de zijden werden 

vergeleken binnen alle groepen, om te weten binnen welke groep het zijdeverschil zich 

precies situeert. Voor het vergelijken van de dominante en niet-dominante zijde bij de 

impingement- en nekpijngroep werd een gepaarde student’s T-test uitgevoerd.  

Voor alle statistische testen werd een significantieniveau van α=0.05 gehanteerd.	  
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2 Resultaten 

Bij de bespreking van de resultaten wordt een opsplitsing gemaakt tussen de EMG-

resultaten en de isokinetische resultaten. Betreffende de spieractiviteit worden 

respectievelijk de resultaten aan verschillende hoeksnelheden (60°/s - 120°/s) en van de 

ratio’s (60°/s) besproken. Betreffende de isokinetische resultaten wordt een indeling 

gemaakt naargelang de pijnzijde en naargelang dominantie. Verder wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de hoeksnelheden (60°/s – 120°/s) en aantal herhalingen 

(5 – 40). 

2.1 EMG-resultaten: Verschillen in spieractiviteit 

Hoeksnelheid van 60°/s 

Tabel 2 toont de genormaliseerde EMG-waarden bij een hoeksnelheid van 60°/s 

gedurende vier herhalingen aan de biodex. Na het vaststellen van een significant groep x 

zijde interactie-effect (p=0.031), bleek voor de UT een significant zijdeverschil (p=0.022) 

binnen de impingement-groep tijdens retractie. De aangedane zijde vertoont een hogere 

activiteit dan de niet-aangedane zijde. Voor de SA werd eveneens een significant groep x 

zijde interactie-effect (p=0.013) teruggevonden. Er bleek een significant groepsverschil 

(p=0.042) tussen de nekpijn- en controlegroep bij retractie. De niet-prominente pijnzijde 

bij de nekpatiënten vertoont een lagere spieractiviteit ten opzichte van de niet-

dominante zijde bij de controlegroep. Daarnaast werden voor deze spier ook 

zijdeverschillen gevonden tijdens retractie in twee groepen. Binnen de groep met 

nekpijnpatiënten vertoonde de prominente pijnzijde een significant (p=0.013) hogere 

spieractiviteit. Binnen de controlegroep vertoonde de niet-dominante zijde een significant 

(p=0.014) grotere spieractiviteit.  

Tabel 2: Genormaliseerde EMG-waarden bij een hoeksnelheid van 60°/s 
gedurende vier herhalingen aan de biodex 

  Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  Controle (N=17) 
                
  A zijde NA zijde  P zijde NP zijde  D zijde ND zijde 

      Spier Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD 

                UT Protractie 0,40  0,20 0,30 0,20  0,25 0,12 0,27 0,12  0,37 0,23 0,39 0,20 
Retractie 0.98* 0,37 0,74 0,40  0,70 0,48 0,54 0,15  0,67 0,24 0,75 0,29 

                MT Protractie 0,30 0,20 0,30 0,10  0,39 0,24 0,29 0,14  0,37 0,30 0,34 0,20 
Retractie 0,60 0,40 0,46 0,29  0,37 0,22 0,39 0,24  0,51 0,26 0,47 0,30 

      
 

    
 

    LT Protractie 0,30 0,20 0,30 0,20  0,30 0,20 0,30 0,20  0,40 0,30 0,30 0,20 
Retractie 0,77 0,48 0,70 0,49  0,50 0,20 0,54 0,26  0,70 0,56 0,68 0,44 

      
 

    
 

    
SA 

Protractie 0,91 0,34 0,86 0,36  0,79 0,35 0,70 0,31  0,76 0,30 0,89 0,40 
Retractie 0,44 0,39 0,40 0,40  0,46* 0,23 0,27b 0,14  0,36* 0,37 0,60 0,44 

*significant zijdeverschil binnen de groep  
b significant groepsverschil tussen nekpatiënten en controlegroep 
A=aangedane; NA=niet-aangedane; P=prominente; NP=niet-prominente; D=dominante; ND=niet-dominante; 
Gem=gemiddelde; SD=standaarddeviatie 
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Wanneer we de dataset indelen naargelang dominantie bekomen we dezelfde resultaten 

binnen de impingementgroep (tabel 3). De genormaliseerde EMG-waarden voor de UT 

aan de dominante zijde liggen ook significant hoger (p=0.032) dan aan de niet-

dominante zijde tijdens retractie bij de impingementgroep.  

Tabel 3: : Dominantieverschillen qua genormailiseerde EMG-waarden in zowel de nekpijn- als 
impingementgroep bij een hoeksnelheid van 60°/s aan de biodex (4 herhalingen) 

  Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  
            
  D zijde ND zijde  D zijde ND zijde  

    Spier Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  

            
UT Protractie 0,42 0,30 0,34 0,26  0,25 0,12 0,27 0,03  

Retractie 0,99* 0,36 0,74 0,41  0,65 0,46 0,59 0,06  

             
MT Protractie 0,26 0,16 0,31 0,13  0,38 0,24 0,30 0,04  

Retractie 0,52 0,39 0,52 0,34  0,48 0,48 0,43 0,06  

             
LT Protractie 0,31 0,21 0,32 0,22  0,26 0,16 0,32 0,06  

Retractie 0,76 0,49 0,71 0,48  0,49 0,26 0,55 0,06  

             
SA 

Protractie 0,93 0,33 0,85 0,37  0,68 0,32 0,80 0,09  
Retractie 0,45 0,37 0,42 0,37  0,39 0,23 0,34 0,05  

*significant zijdeverschil binnen de groep  

Tabel 4 toont de genormaliseerde EMG-ratio’s bij een hoeksnelheid van 60°/s gedurende 

vier herhalingen aan de biodex. Voor de UT/SA-ratio tijdens retractie werd een significant 

groep x zijde interactie-effect opgemerkt (p=0.022). De aangedane zijde binnen de 

impingementgroep gaf een significant (p=0.018) hogere ratio aan.  

 Tabel 4: Genormaliseerde EMG-ratio’s bij een hoeksnelheid van 60°/s 
gedurende vier herhalingen aan de biodex 

  
Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  Controle (N=17) 

                
  A zijde NA zijde  A zijde NA zijde  D zijde ND zijde 

      Ratio Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD 

                
UT/LT 

Protractie 1,88 1,16 1,30 0,97  1,27 0,89 1,20 0,84   1,34 1,48 1,48 1,20 
Retractie 1,99 1,83 1,84 1,77  1,71 1,45 1,27 0,79  1,22 0,91 1,59 1,20 

                
UT/SA Protractie 0,45 0,27 0,35 0,18  0,40 0,30 0,48 0,30  0,61 0,44 0,49 0,25 

Retractie 3,23* 1,95 2,06 1,25  1,84 1,43 2,42 1,22  3,02 2,02 1,78 1,21 
*significant zijdeverschil binnen de groepen  

 

Wanneer voor de analyse van de ratio’s de dataset ingedeeld werd naargelang 

dominantie (tabel 5), werd in geen enkele groep een zijdeverschil teruggevonden tussen 

de dominante en niet-dominante zijde.  

Tabel 5: Dominantie in de EMG-ratio's bij 60°/s Biodex (5 herhalingen) 
 

 
Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  

            
  

D zijde ND zijde  D zijde ND zijde  
    Ratio Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  

            
UT/LT Protractie 1,7 1,2 1,4 1,0  1,2 0,8 1,2 0,2  

Retractie 2,1 1,9 1,7 1,7  1,7 1,5 1,3 0,2  

             
UT/SA 

Protractie 0,4 0,3 0,4 0,2  0,4 0,3 0,4 0,1  
Retractie 3,0 1,9 2,3 1,5  2,1 1,5 2,1 0,3  
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Hoeksnelheid van 120°/s 

Tabel 6 toont de genormaliseerde EMG-waarden bij een hoeksnelheid van 120°/s 

gedurende vier herhalingen aan de biodex. De resultaten zijn vergelijkbaar met de 

resultaten bij een hoeksnelheid van 60°/s, zichtbaar in tabel 2. Wat betreft de UT blijkt 

opnieuw een groep x zijde interactie-effect (p=0.015). Binnen de impingementgroep 

bleek een significant zijdeverschil (p=0.041) tijdens retractie. De aangedane zijde 

scoorde een hogere spieractiviteit dan de niet-aangedane zijde. Voor de SA werd 

eveneens een groep x zijde interactie-effect (p=0.010) vastgesteld tijdens retractie. Er 

bleek een significant groepsverschil (p=0.035) tussen de nekpijnpatiënten en de 

controlegroep. De nekpijnpatiënten vertoonden een lagere spieractiviteit aan de niet-

prominente pijnzijde ten opzichte van de niet-dominante zijde bij de controlegroep. Ten 

slotte werd een significant zijdeverschil geconstateerd binnen de controlegroep 

(p=0.037), de niet-dominante zijde vertoonde een grotere spieractiviteit.  

Tabel 6: Genormaliseerde EMG-waarden bij een hoeksnelheid van 120°/s 
gedurende vier herhalingen aan de biodex 

  
Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  Controle (N=17) 

                
  A zijde NA zijde  P zijde NP zijde  D zijde ND zijde 

      Spier Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD 

                UT Protractie 0,40 0,30 0,30 0,20  0,20 0,10 0,30 0,10  0,30 0,20 0,40 0,20 
Retractie 0,89* 0,38 0,70 0,29  0,62 0,25 0,58 0,19  0,70 0,24 0,79 0,30 

                
MT Protractie 0,30 0,20 0,30 0,20  0,40 0,30 0,30 0,10  0,37 0,29 0,32 0,15 

Retractie 0,59 0,40 0,52 0,33  0,50 0,46 0,44 0,27  0,56 0,32 0,53 0,24 

                
LT Protractie 0,34 0,22 0,37 0,25  0,28 0,22 0,32 0,19  0,34 0,16 0,33 0,22 

Retractie 0,74 0,46 0,76 0,52  0,54 0,40 0,61 0,37  0,65 0,45 0,72 0,49 

                
SA 

Protractie 0,85 0,31 0,89 0,35  0,68 0,36 0,62 0,27  0,72 0,32 0,84 0,43 
Retractie 0,45 0,25 0,40 0,20  0,42 0,19 0,30b 0,17  0,35* 0,27 0,54 0,29 

*significant zijdeverschil binnen de groepen  
b significant groepsverschil tussen de nekpatiënten en controlegroep 

Wanneer we de dataset indelen naargelang dominantie (Tabel 7) bekomen we dezelfde 

resultaten voor de impingementgroep als in tabel 6. De genormaliseerde EMG-waarden 

voor de UT aan de dominante zijde liggen ook significant hoger (p=0.008) dan aan de 

niet-dominante zijde tijdens retractie.  

Tabel 7: : Dominantieverschillen qua genormailiseerde EMG-waarden in zowel de nekpijn- als 
impingementgroep bij een hoeksnelheid van 120°/s aan de biodex (4 herhalingen) 

  Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  
              D zijde ND zijde  D zijde ND zijde  
    Spier Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  

            
UT Protractie 0,41 0,30 0,34 0,23  0,24 0,12 0,25 0,03  

Retractie 0,92* 0,38 0,68 0,27  0,60 0,25 0,60 0,05  

             
MT Protractie 0,27 0,17 0,35 0,16  0,38 0,27 0,31 0,03  

Retractie 0,55 0,40 0,56 0,33  0,47 0,45 0,47 0,07  

             
LT Protractie 0,34 0,24 0,37 0,24  0,29 0,21 0,32 0,05  

Retractie 0,73 0,50 0,48 0,55  0,58 0,42 0,58 0,09  

             
SA 

Protractie 0,86 0,28 0,88 0,38  0,58 0,27 0,72 0,09  
Retractie 0,47 0,24 0,38 0,21  0,37 0,22 0,35 0,04  

*significant zijdeverschil binnen de groepen  
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Wanneer voor de analyse van de ratio’s de dataset opnieuw ingedeeld werd naargelang 

dominantie (tabel 8), werd in geen enkele groep een zijdeverschil teruggevonden tussen 

de dominante en niet-dominante zijde.  

Tabel 8: Dominantie in de EMG-ratio's bij 120°/s Biodex (5 herhalingen) 
  Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  
              D zijde ND zijde  D zijde ND zijde  
    Ratio Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  

            
UT/LT Protractie 1,6 0,9 1,3 1,0  1,1 0,5 1,1 0,2  

Retractie 2,0 1,3 1,8 2,1  1,6 1,0 1,4 0,2  

             
UT/SA 

Protractie 0,5 0,4 0,4 0,2  0,5 0,3 0,5 0,1  
Retractie 2,4 1,5 2,3 1,4  2,1 1,4 2,1 0,3  

             

2.2 Biodex-resultaten: Verschillen in isokinetische spierkracht 

2.2.1 Indeling naargelang pijn 

Tabel 9 toont de resultaten van de biodex-analyse aan een hoeksnelheid van 60°/s 

gedurende vijf herhalingen. Wat betreft de relatieve piekkracht 

(piekkracht/lichaamsgewicht) was er geen significant groep x zijde interactie-effect.  

Enkel het hoofdeffect voor de groepen bleek significant (p=0.008). Bijgevolg werden de 

zijden dus niet meer tussen de groepen onderling vergeleken, maar werd het gemiddeld 

verschil tussen de zijden van eenzelfde groep vergeleken met de andere groepen. De 

relatieve piekkracht van de groep met nekpijnpatiënten bleek significant lager in 

vergelijking met de impingement- en controlegroep (respectievelijk p=0.024 en 

p=0.015) tijdens protractie.  

Tabel 9: Biodex 5 herhalingen aan 60°/s 

  
Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  Controle (N=17) 

                  A zijde NA zijde  P zijde NP zijde  D zijde ND zijde 

      Parameter Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD 

                Piekkracht Protractie 270,6 141,8 271,4 120,1  220,4 69,3 218,6 61,8  276,8 110,5 305,5 134,0 
Retractie 262,2 134,4 246,3 116,6  224,9 84,1 200,8 71,5  268,4 119,9 278,6 135,3 

      
  

   
 

    Piekkracht/ 
LG 

Protractie 427,5a 191,0 431,4a 167,1  301,4b 84,1 299,4b 78,3  418,9 119,1 456,5 136,1 
Retractie 418,2 202,7 392,6 171,8  308,3 111,2 276,3 98,9  404,6 122,1 414,0 137,1 

                
Gemiddelde 

Kracht 
Protractie 154,3 95,0 181,5 110,2  120,4 39,9 122,4 38,0  161,0 85,2 174,1 89,0 
Retractie 158,2 93,5 160,9 91,2  125,2 54,3 117,3 53,7  168,0 102,1 159,5 81,5 

                
Ratio  98,8 25,4 92,0 21,9  101,9 20,5 92,2 18,2  98,1 18,7 90,8 16,3 

                a significant groepsverschil tussen de impingementgroep en nekpatiënten  
b significant groepsverschil tussen de nekpatiënten en controlegroep 
LG=lichaamsgewicht 

Tabel 10 beschrijft de isokinetische resultaten aan een hoeksnelheid van 120°/s 

gedurende vijf herhalingen. Wat betreft de relatieve piekkracht was er geen significant 

groep x zijde interactie-effect. Dezelfde redenering werd gevolgd als hierboven.  Enkel 

het hoofdeffect voor de groepen was opnieuw significant (p=0.040). De relatieve 

piekkracht van de groep met nekpijnpatiënten bleek significant lager in vergelijking met 

de impingement- en controlegroep (respectievelijk p=0.006 en p=0.024) tijdens 
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protractie. Voor retractie werd eveneens een significant groepsverschil (p=0.020) 

gevonden. De relatieve piekkracht bij de groep met nekpijnpatiënten bleek significant 

lager (p=0.031) dan bij de impingementgroep.  

Tabel 10: Biodex 5 herhalingen aan 120°/s 

  
Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  Controle (N=17) 

                  A zijde NA zijde  P zijde NP zijde  D zijde ND zijde 
      Parameter Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD 

                Piekkracht Protractie 266,2 158,6 249,3 115,9  184,6 71,3 191,1 50,6  240,1* 91,6 274,5 125,4 
Retractie 239,8 129,9 247,9 129,6  204,0 81,3 183,6 67,8  249,1 98,9 253,6 131,1 

                Piekkracht/ 
LG 

Protractie 417,4a 209,4 404,9a 161,2  251,3b 93,1 265,2b 78,8  364,3 104,7 412,0 122,1 
Retractie 380,8a 188,4 396,0a 189,7  278,5 106,4 241,3 100,6  376,3 97,7 375,6 131,8 

                
Gemiddelde 

Kracht 
Protractie 228,3 145,1 239,3 148,0  171,2 78,8 187,2 61,4  223,5 121,9 240,3 165,5 
Retractie 226,6 132,9 237,5 152,8  193,0 90,2 185,7 94,0  239,0 126,9 230,9 152,6 

                
Ratio  93,6 22,2 95,5 25,3  112,2* 18,2 95,7 20,5  106,3 22,1 92,0 23,2 

                * significant zijdeverschil binnen de groep 
a significant groepsverschil tussen de impingementgroep en nekpatiënten 
b significant groepsverschil tussen nekpatiënten en controlegroep 

Wat betreft de piekkracht is er tijdens protractie in de controlegroep een significant 

zijdeverschil (p=0.041). De niet-dominante zijde vertoont een grotere gemiddelde 

piekkracht.  

Voor de ratio werd een significant zijdeverschil (p=0.022) gevonden binnen de groep met 

nekpijnpatiënten. De verhouding tussen de piekkracht bij protractie en de piekkracht bij 

retractie bleek significant hoger aan de prominente pijnzijde.  

Tabel 11 beschrijft de isokinetische resultaten aan een hoeksnelheid van 120°/s 

gedurende 40 herhalingen. De resultaten en interpretatie ervan zijn analoog aan tabel 9. 

Het groep x zijde interactie-effect voor de relatieve piekkracht was opnieuw niet 

significant. Het hoofdeffect voor de groepen bleek echter wel significant (p=0.002). De 

relatieve piekkracht van de groep met nekpijnpatiënten bleek significant lager in 

vergelijking met de impingement- en controlegroep (respectievelijk p=0.005 en 

p=0.004) tijdens protractie. Voor retractie werd eveneens een significant groepsverschil 

(p=0.032). De relatieve piekkracht van de groep met nekpijnpatiënten bleek significant 

lager (p=0.040) in vergelijking met de controlegroep. 

Wat betreft de ratio werd een significant hoofdeffect voor de zijde (p=0.005) gevonden, 

ditmaal binnen de controlegroep. De ratio bleek significant hoger (p=0.001) te zijn aan 

de dominante zijde. 
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 Tabel 11: Biodex 40 herhalingen aan 120°/s 

  
Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  Controle (N=17) 

                  A zijde NA zijde  P zijde NP zijde  D zijde ND zijde 
       Parameter Beweging Gem SD Gem SD   Gem SD Gem SD   Gem SD Gem SD 

                 
Piekkracht 

Protractie 281,1 131,8  274,1 95,9  222,8 71,7 224,2 62,8  284,9 85,0 309,9 115,2 
Retractie 281,1 131,8  274,1 95,9  222,8 71,7 224,2 62,8  284,9 85,0 309,9 115,2 

                 Piekkracht/ Protractie 443,4a 174,3  439,7a 144,0  299,5b 92,2 307,9b 83,9  433,9 90,7 454,3 108,7 
LG Retractie 436,3 152,1  412,3 157,6  335,2b 106,6 337,7b 110,2  458,2 80,7 426,7 92,1 

                 Gemiddelde Protractie 21,8 16,7  17,0 12,8  17,4 9,7 15,9 13,3  20,1 10,8 15,3 13,4 
Kracht Retractie 20,6 15,0  18,6 14,1  18,0 14,5 20,4 42,9  35,3 27,8 20,2 12,7 

                 Ratio 
 

102,3 21,8 
 

94,2 20,6 
 

110,6 20,9 109,6 20,3 
 

107,9* 16,4 92,7 14,7 
* significant zijdeverschil binnen de groep 
a significant groepsverschil tussen impingementgroep en nekpatiënten 
b significant groepsverschil tussen nekpatiënten en controlegroep 

2.2.2 Indeling naargelang dominantie  

Tabel 12 toont de dominantieverschillen in de biodex-analyse van zowel de nekpijn- als 

impingementgroep bij een hoeksnelheid van 60°/s tijdens vijf herhalingen. Binnen de 

groep met nekpijnpatiënten werd een significant verschil vastgesteld tussen de zijden bij 

retractie voor zowel piekkracht (p=0.021), relatieve piekkracht (p=0.030) en gemiddelde 

retractiekracht (p=0.046). De dominante zijde was steeds sterker. 

Tabel 12: Dominantieverschillen in zowel de nekpijn- als impingementgroep bij een hoeksnelheid van 60°/s aan 
de biodex (5 herhalingen) 

 
 

Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  

            
 

 
D zijde ND zijde  D zijde ND zijde  

    Parameter Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  

            
Piekkracht Protractie 280,2 136,9 261,7 30,3  227,0 71,7 212,0 15,0  

Retractie 264,6 116,9 243,9 32,5  236,8* 89,9 188,9 14,5  

             Piekkracht/ 
LG 

Protractie 442,7 181,6 416,1 42,7  310,7 89,0 290,1 18,4  
Retractie 422,1 171,6 388,7 49,1  322,2* 113,3 262,4 23,0  

             Gemiddelde 
 Kracht 

Protractie 157,3 92,2 178,5 27,5  126,5 44,2 116,3 8,3  
Retractie 156,6 82,5 162,6 24,5  135,0* 62,7 107,5 10,1  

             Ratio 
 

98,1 25,0 92,7 5,5  103,2 18,7 90,9 5,0  
*significant zijdeverschil binnen de groep 
 

Tabel 13 beschijft de dominantieverschillen in de biodex-analyse van zowel de nekpijn- 

als impingementgroep bij een hoeksnelheid van 120°/s tijdens vijf herhalingen. De 

verschillen situeren zich hier ook in de groep van de nekpatiënten. Wat betreft de 

relatieve piekkracht is er opnieuw een significant verschil (p=0.030) vast te stellen 

tussen de zijden tijdens retractie, waarbij de dominante zijde significant sterker was. De 

ratio blijkt ook significant hoger (p=0.007) aan de dominante zijde. 
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Tabel 13: Dominantieverschillen in zowel de nekpijn- als impingementgroep bij een hoeksnelheid van 120°/s 
aan de biodex 5 (5 herhalingen) 

 
 

Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  
            

  
D zijde ND zijde  D zijde ND zijde  

    Parameter Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  

            
Piekkracht Protractie 267,0 155,9 248,4 29,0  188,1 73,4 187,6 12,3  

Retractie 243,4 120,7 244,4 33,5  210,8 85,2 176,8 15,4  

             Piekkracht/ 
LG 

Protractie 419,2 204,7 403,1 40,5  256,2 98,2 260,3 18,9  
Retractie 386,8 172,1 390,0 49,7  286,2* 107,2 233,6 24,8  

             Gemiddelde 
 Kracht 

Protractie 228,5 142,5 239,1 36,5  177,8 79,1 180,6 16,0  
Retractie 225,5 118,4 238,7 39,8  206,0 101,7 172,7 20,1  

             Ratio 
 

96,0 22,6 93,2 6,0  113,2* 19,0 94,7 4,8  
*significant zijdeverschil binnen de groep 
 

Tabel 14 geeft de dominantieverschillen weer in de biodex-analyse van zowel de nekpijn- 

als impingementgroep bij een hoeksnelheid van 120°/s tijdens 40 herhalingen. De 

verschillen komen ditmaal naar voor in de impingementgroep. Wanneer we 

respectievelijk de piekkracht (p=0.006) en de relatieve piekkracht (p=0.006) bekijken 

tijdens retractie zien we tweemaal dat de dominante zijde significant hoger scoort. 

Tabel 14: Dominantieverschillen in zowel de nekpijn- als impingementgroep bij een hoeksnelheid van 120°/s 
aan de biodex 5 (40 herhalingen) 

 
 

Impingement (N=17)  Nekpijn (N=15)  

            
  

D zijde ND zijde  D zijde ND zijde  
    Parameter Beweging Gem SD Gem SD  Gem SD Gem SD  

            
Piekkracht 

Protractie 288,9 129,3 266,3 23,8  226,6 75,5 220,4 15,0  
Retractie 275,3* 104,1 255,4 24,9  255,7 85,6 235,1 20,0  

             Piekkracht/ 
LG 

Protractie 457,5 172,9 425,6 34,9  304,8 99,5 302,5 19,5  
Retractie 440,1* 153,6 408,6 37,7  349,6 107,7 323,3 27,7  

             Gemiddelde 
 Kracht 

Protractie 13,8 23,9 14,8 4,6  16,7 11,7 11,3 4,9  
Retractie 13,5 24,5 9,5 5,5  14,5 14,1 3,0 11,3  

             Ratio 
 

99,2 17,9 97,3 6,0  114,3 24,1 105,9 3,9  
*significant zijdeverschil binnen de groep 
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3 Discussie 

3.1 Inleiding 

Het doel van onze cross-sectionele studie was het identificeren van mogelijke verschillen 

in enerzijds spierkracht en anderzijds spieractiviteit tussen drie onderzoekspopulaties – 

impingementpatiënten, nekpatiënten en een controlegroep - tijdens het uitvoeren van 

een beweging waarbij de periscapulaire musculatuur aangesproken werd. Voor het 

onderzoek werd een isokinetische pro- en retractiebeweging uitgevoerd naar analogie 

van de studie van Cools et al. (2007). We verkozen dit protocol gezien de betrokkenheid 

van de periscapulaire spieren tijdens deze beweging. Bovendien vertoont dit protocol een 

goede reproduceerbaarheid wat betreft de bepaling van het krachtmoment. Daarnaast 

geeft dit protocol ook een goed beeld weer van de spierperformantie en worden de 

scapulaire pro- en retractoren geanalyseerd. Deze testhouding wordt verder aanbevolen 

door Mayer et al. (2001) omdat het risico op impingement van de rotator-cuff kleiner is 

waardoor het comfort van de patiënt bijgevolg groter is.  

Uit voorgaande onderzoeken kan men globaal concluderen dat patiënten met schouder 

impingement er een gewijzigde en abnormale spieractiviteit op na houden (Cools et al., 

2007; Cools et al., 2004; Chester et al., 2010). Dit situeert zich meestal tussen de 

trapeziusbundels onderling en tussen de trapezius en de SA. Hoewel de relatie met een 

veranderde spieractiviteit bij patiënten met nekpijn al frequent beschreven werd, ligt de 

nadruk in verschillende onderzoeken vooral op de musculatuur - zoals de UT, mm. 

scaleni, m. sternocleidomastoideus en de cervicale m. erector spinae - in de nekregio zelf 

(Falla et al., 2004; Szeto et al., 2005; Szeto et al., 2009). Zelden wordt naar een relatie 

gezocht met de scapula en zijn scapulothoracale musculatuur. Gezien uit de studies van 

Cools (Cools et al., 2003; Cools et al., 2004; Cools et al., 2007) al bleek dat schouderpijn 

in een abnormale spieractiviteit in de periscapulaire spieren resulteerde, leek ons de kans 

niet onbestaande dat ook nekpijn voor gelijkaardige resultaten kon zorgen.  

Verder werd in onze studie ook gekeken naar zijdeverschillen in de groepen onderling. 

Dit werd immers al door Cools et al. (2007) onderzocht. Onze dataset werd hiervoor 

ingedeeld naargelang dominantie en naargelang pijn (de prominente pijnzijde) of 

pathologie (de aangedane zijde). Voor de impingement groep is dit voor de hand liggend, 

voor de groep met nekpatiënten is dit minder evident. We besloten deze indeling te 

maken om na te gaan of er ook bij patiënten met nekpijn een significant verschil is in 

spieractiviteit en spierkracht tussen hun prominente en niet-prominente pijnzijde. Dit 

stelde ons in staat zowel de groeps- als zijdeverschillen statistische te analyseren.  
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3.2 Interpretatie van de onderzoeksresultaten 

3.2.1 Vergelijking van de spieractiviteit tussen de drie onderzoeksgroepen 

De resultaten van de EMG-metingen bevatten grote overeenkomsten tussen de 

verschillende hoeksnelheden (60°/s en 120°/s). De UT en SA vertoonden immers steeds 

in dezelfde groepen significante verschillen. Voor de MT en LT waren echter nooit 

significante verschillen. Hieronder staan deze bevindingen gedetailleerd uitgewerkt. 

Is er een significant verschil binnen de groep met schouder impingement qua 

spieractiviteit tussen de aangedane en de niet-aangedane zijde?  

Wat betreft de UT was er in de impingementgroep bij zowel 60°/s als 120°/s een 

significant zijdeverschil aanwezig. De aangedane zijde bleek een grotere spieractiviteit te 

vertonen dan de niet aangedane zijde tijdens retractie. Aangezien de aangedane zijde 

meestal dezelfde was als de dominante zijde (dit gold voor 13 van de 17 

impingementpatiënten) werden dan ook gelijkaardige resultaten bekomen wanneer de 

dominante met de niet-dominante zijde vergeleken werd. Deze resultaten betekenen dat 

pijn - hier aan de aangedane impingement-zijde - een invloed heeft op de spieractiviteit 

in de UT. Dit is naar analogie met het onderzoek van Cools et al. (2007) waarin 39 

sporters met chronische impingement symtomen vergeleken werden met 30 atleten 

zonder klachten tijdens isokinetische bewegingen. Uit die studie bleek eveneens een 

significant verhoogde UT-activiteit aan de aangedane zijde, ditmaal tijdens zowel 

isokinetische abductie als exorotatie. In het onderzoek van Cools werd er echter ook een 

lagere activiteit van de LT en MT vastgesteld tijdens respectievelijk abductie en 

exorotatie. Dit was niet het geval bij de pro- en retractiebeweging uit ons onderzoek, 

waardoor we dit niet kunnen bevestigen. Voor de SA werden in de impingementgroep 

eveneens geen significante verschillen vastgesteld. 

De resultaten van ons onderzoek bevestigen de aanwezigheid van een abnormale 

scapulaire spieractivatie bij personen met impingement. Ze tonen aan dat er bij 

patiënten met impingement een verminderde mogelijkheid is om de UT te relaxeren. 

Wanneer we kijken naar de resultaten van de ratio bij een hoeksnelheid van 60°/s, zien 

we dat voor de impingementgroep bovenstaande resultaten bevestigd worden. Analoog 

aan die resultaten vertoont de UT/SA-ratio immers een significant hogere ratio aan de 

aangedane zijde tijdens retractie. Het is aannemelijk om de hoge ratio eerder te 

verklaren door de significant hogere UT-activiteit. De genormaliseerde waarden waren 

voor de SA immers niet significant lager, terwijl ze voor de UT wel significant hoger 

waren. In het onderzoek van Cools et al. (2007) kwam een intramusculaire 

spierdisbalans tussen UT/MT en UT/LT aan het licht. Deze resultaten kunnen we met ons 
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onderzoek niet bevestigen. Voor de UT/LT ratio konden we geen gelijkaardige resultaten 

terugvinden en de UT/MT-ratio werd door ons niet onderzocht.  

Is er een significant zijdeverschil merkbaar qua spieractiviteit in de groep met 

nekpijnpatiënten tussen de prominente en de niet-prominente pijnzijde?  

Er bleek – zoals we vermoedden – wel degelijk een zijdeverschil te zijn wat betreft de 

spieractiviteit bij patiënten met klinische nekpijn. Dit verschil speelt zich – in 

tegenstelling tot de impingementpopulatie – echter niet af in de UT, maar wel in de SA. 

In de studies met experimenteel geïnduceerde pijn via een inspuiting met saline in de UT 

vond men telkens een verminderde spieractiviteit in deze spier (Falla et al., 2004; Ge et 

al. 2005; Madeleine et al., 2006). Szeto et al. (2005) onderzocht echter de spieractiviteit 

bij patiënten met klinische nekpijn, analoog aan huidig onderzoek. Daaruit bleek – in 

tegenstelling tot de bevindingen van de studies met experimenteel geïnduceerde nekpijn 

– dat de spieractiviteit in de UT steeg aan de dominante zijde. Wij konden met behulp 

van ons onderzoek hier geen doorslag in geven, aangezien wij in de UT noch 

zijdeverschillen, noch groepsverschillen vaststelden. De afwezigheid van een zijdeverschil 

in de UT werd – in tegenstelling tot het onderzoek van Szeto et al. (2005) - later wel 

bevestigd in het onderzoek van Shih & Kao (2011). In hun onderzoek bij chronische 

nekpatiënten stelden ze vast dat de lokatie van nekpijn geen significant zijdeverschil gaf 

in UT-activiteit. Aangezien wij ook geen verschillen vonden, stemmen onze bevindingen 

dus overeen met deze studie. Met betrekking tot de onenigheid in de literatuur sluiten wij 

ons dus eerder aan bij de recentere studie van Shih & Kao.  

Verder bleek tijdens retractie binnenin de nekgroep een significant zijdeverschil tijdens 

60°/s, waarbij de prominente pijnzijde een hogere SA-activiteit vertoonde dan de niet-

prominente pijnzijde. De locatie van de nekpijn blijkt dus een invloed te hebben op de 

zijde waar een veranderde spieractiviteit optreedt. Deze bevindingen tonen aan dat de 

SA – als een belangrijke protractor – een rol speelt in de sensorimotorische 

controledisfuncties die optreden bij bureauwerkers met werkgerelateerde nekklachten. 

Een verstoorde neuromusculaire coördinatie van de SA kan immers de scapulaire 

stabiliteit in het gedrang brengen waardoor er een toegenomen belasting op de cervicale 

wervelzuil optreedt (Behrsin & Maguire, 1986). Deze verstoorde scapulaire stabiliteit kan 

dus een verklaring zijn voor het optreden van mechanische nekpijn of voor de 

instandhouding ervan (Sahrmann et al., 2011). Met deze bevinding kunnen we dus de 

hypothese ondersteunen dat een gewijzigde SA-activiteit kan optreden ten gevolge van 

een pijnlijke conditie in de nek (Kibler & McMullen, 2003). 
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Is er een significant zijdeverschil merkbaar qua spieractiviteit in de groep met chronische 

nekpijn tussen de dominante en de niet-dominante zijde?  

Net als in het onderzoek van Shih & Kao (2011) kunnen we besluiten dat handdominantie 

geen significant zijdeverschil geeft in UT-activiteit bij chronische nekpatiënten tijdens een 

dynamische beweging. In onze studie kon dit resultaat nog verder uitgebreid worden 

naar de MT, LT en SA en dit zowel bij een hoeksnelheid van 60°/s als 120°/s op de 

biodex.  

Andere bevindingen wat betreft de EMG-resultaten 

Tussen de patiëntengroep met nekpijn en de controlegroep was er een significant verschil 

aanwezig in de SA bij een hoeksnelheid van zowel 60°/s als 120°/s. De groep met 

nekpijnpatiënten scoorde een lagere spieractiviteit in deze spier aan de niet-prominente 

pijnzijde ten opzichte van de niet-dominante zijde uit de controlegroep tijdens retractie. 

Glousman et al. (1988) gaf aan dat de LT en SA het meest vatbaar zijn voor het effect 

van inhibitie ten gevolge van pijn. In principe zou de prominente zijde dus net lager 

moeten scoren in vergelijking met de controlegroep.  

Wat betreft de controlegroep bleek voor dezelfde spier ook nog een verschil tussen de 

dominante en de niet-dominante zijde tijdens, zowel voor een hoeksnelheid van 60 als 

120°/s. De dominante zijde scoorde telkens lager. Dit betekent dat de SA aan de 

dominante zijde beter relaxeert tijdens retractie. 

Wij zien geen voor de hand liggende verklaringen voor bovenstaande bevindingen.  

3.2.2 Vergelijking van de isokinetische spierkracht tussen de drie onderzoeksgroepen 

Wanneer we kijken naar de resultaten van onze studie zien we bij de biodex opnieuw een 

duidelijk herkenbaar patroon. Wat betreft de piekkracht zien we geen belangrijke 

significante verschillen tussen de groepen en de zijden. Bij de relatieve piekkracht – 

waarbij de piekkracht uitgedrukt wordt ten opzichte van het lichaamsgewicht – stelden 

we daarentegen wel consistente verschillen vast.  

Is er een verschil in relatieve kracht tussen de drie populaties?  

Zowel bij 5 herhalingen aan 60°/s, 5 herhalingen aan 120°/s en 40 herhalingen aan 

120°/s zien we dat de groep met impingement en de controlegroep een significant 

grotere relatieve piekkracht hebben tijdens protractie in vergelijking met de 

nekpatiënten. Bij de 40 herhalingen aan 120°/s kwamen we ook tot de vaststelling dat 

de groep met nekpijnpatiënten tijdens retractie een lagere relatieve piekkracht vertoont 

dan de controlegroep. Een verminderde protractiekracht en -power bij patiënten met 
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nekpijn toont de betrokkenheid van de scapulaspieren aan, meerbepaald van de SA. In 

een onderzoek van Cools et al. uit 2003 werd een gezonde controlegroep met een 

impingementpopulatie vergeleken. Hieruit bleek dat de SA enkel een gebrek aan power 

vertoonde, maar niet aan spierkracht. Hoewel we deze resultaten voor onze 

impingementpopulatie niet konden bevestigen, lijken beide parameters volgens onze 

studie bij nekpijnpatiënten verminderd.  

Uit de EMG-resultaten kwam reeds een veranderde spieractiviteit van de SA aan het licht 

in de groep met nekpatiënten, hetgeen de rol van de SA bij een populatie met chronische 

nekpijn bevestigt. Aangezien de SA volgens Andersen et al. (2011) bij een normale 

scapulothoracale spierwerking een belangrijke rol speelt tijdens zowel de 

protractiebeweging als het garanderen van de functionele stabiliteit, zal een abnormale 

werking van deze spier deze functies mogelijks in het gedrang brengen (Cools et al., 

2003).  

Wanneer verder gekeken werd naar de onderlinge verschillen tussen de groepen, bleek 

dat tijdens retractie aan 120°/s bij de impingementgroep een grotere relatieve 

piekkracht aanwezig was dan bij de groep met nekpatiënten aan beide zijden. Dit verschil 

wijten wij vooral aan de beperkte homogeniteit – i.e. leeftijd, activiteitenniveau, BMI - 

tussen de verschillende onderzoekspopulaties.  

3.3 Opmerkingen bij het onderzoek  

3.3.1 Limitaties van het onderzoek 

Onderzoekspopulatie 

Voor onze studie hebben we gebruik gemaakt van drie onderzoekspopulaties. Deze 

werden zoals eerder vermeld gerecruteerd aan de hand van persoonlijke aanspreking. Dit 

zorgde ervoor dat de matching tussen de groepen mogelijks niet optimaal was. Zo zien 

we dat de gemiddelde leeftijd bij de chronische nekpatiënten (36 jaar) hoger ligt dan bij 

de impingementgroep (29,4 jaar) en de controlegroep (24,9 jaar). Mogelijks gaf dit 

eveneens aanleiding in een verschil qua activiteitenniveau tussen de groepen. De groep 

met nekpatiënten bestond voornamelijk uit werknemers met een minder actieve 

levensstijl, terwijl de controle- en impingementgroep meer uit actieve jongeren bestond. 

Dit wordt weerspiegeld in het verschil in BMI tussen de groepen (tabel 1). Daarnaast is 

ook het aanduiden van een prominente pijnzijde bij de nekpatiënten een punt van 

discussie binnen ons onderzoek. Bij 4 van de 15 nekpatiënten kon er namelijk geen 

duidelijk onderscheid gemaakt worden wat betreft de meest pijnlijke zijde gezien de 

nekpijn bilateraal aanwezig was. In onze statistische analyse kozen we er in dat geval 
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arbitrair voor om de dominante zijde steeds aan te duiden als prominente pijnzijde. 

EMG-meting 

Tijdens het bepalen van de MVIC-waarden trad er bij de impingement- en 

nekpijnpatiënten vaak pijn op ter hoogte van de aangedane schouder-nekregio. Dit was 

ook het geval in gelijkaardige studies bij proefpersonen met schouderletsels (Smith et 

al., 2009; Chester et al., 2010). Deze onderzoekers wijzen erop dat men voorzichtig 

moet zijn bij de interpretatie van dergelijke genormaliseerde EMG-waarden. Pijninhibitie 

belemmert immers de maximale spiercontractie (Chester et al., 2010). Hierdoor kunnen 

de MVIC-metingen niet altijd als accuraat worden beschouwd. Gezien de genormaliseerde 

waarde een verhouding is ten opzichte van de maximaal isometrische kracht, moet deze 

waarde normaal steeds kleiner zijn dan 1. Wanneer deze genormaliseerde waarden 

buitensporig waren (> 2) werden ze als outliers beschouwd en bijgevolg ook als ‘missing 

values’ opgeheven bij de statistische analyse. Desondanks geven deze isometrische 

spiercontracties vaak een stabieler EMG-signaal dan de gesynchroniseerde EMG-signalen 

bij dynamische bewegingen (Cools et al., 2002). Tijdens de dynamische contracties op de 

Biodex is het immers mogelijk dat de oppervlakte-elektroden verschuiven ten opzichte 

van de actieve spiervezels. Hierdoor wijzigt de afstand tussen de motor units en de 

elektrode en bestaat het risico dat ook nieuwe MU’s binnen het bereik van de elektroden 

komen te liggen. Deze beide veranderingen zorgen voor een minder stabiel EMG-signaal.  

Een ander discussiepunt bij oppervlakte EMG is het risico op crosstalk tussen naburige 

spieren (Chester et al., 2010). Dit risico is in onze studie waarschijnlijk minimaal gezien 

de UT en SA grote en oppervlakkige spieren zijn waardoor crosstalk van dieper gelegen 

spieren – zoals de levator scapulae en supraspinatus – slechts een minimale bijdrage 

hebben tot het EMG-signaal van de UT (Jensen & Westgaard, 1997). Verder werd er 

tijdens de isokinetische testing bij de nekpatiënten soms pijn aangegeven in de 

schouder-nekregio. Zoals aangetoond in de literatuurstudie kan dit leiden tot een 

gewijzigde spieractiviteit en bijgevolg tot een verstoord EMG-signaal.  

Biodex meting 

Alhoewel er in de literatuur wordt gesteld dat isokinetische testing best in het scapulair 

vlak wordt uitgevoerd bij patiënten met schouderpijn, moet men toch rekening houden 

met de beperkingen van deze testhouding (Mayer et al., 2001). Deze testhouding 

belemmert immers de mobiliteit van de scapula en vanuit deze positie doet men geen 

functionele beweging (Cools et al., 2004). 

Een andere beperking van de biodex is dat men enkel de concentrische kracht meet. 

Hierdoor kan men geen uitspraak doen over de excentrische spierkracht terwijl dit 
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klinisch wel relevant is (Kibler, 1998). Zo heeft bijvoorbeeld de LT een belangrijke 

excentrische functie tijdens de protractiefase van de werpbeweging (Wilk et al., 2002).  

3.3.2 Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Hoewel onze uitgangshouding duidelijke voordelen met zich meebrengt, zouden wij toch 

aanraden om in de toekomst tijdens gelijkaardige onderzoeken met een meer functionele 

beweging te werken die de periscapulaire musculatuur aanspreekt. Zo worden de 

bekomen resultaten een stuk concreter en direct impliceerbaar in de praktijk. Verder 

onderzoek moet zich dus niet enkel richten op de scapulaire spierwerking tijdens 

concentrische bewegingen, maar ook tijdens excentrische bewegingen en in andere 

bewegingsvlakken.  

De testhouding die Szeto et al. (2005) gebruikte lijkt ons de meest functionele houding 

om bureauwerkers met chronische nekpijn te onderzoeken. In dit onderzoek ging het 

immers om een typtaak. Een nadeel van deze houding is dat hier wellicht niet de 

volledige periscapulaire musculatuur geraadpleegd wordt en dat het om een statische 

taak gaat. Zo heeft elk onderzoek zijn beperkingen.  

In de literatuur werden vooral de musculatuur van de nek- en schouderregio afzonderlijk 

onderzocht. Aansluitend met ons onderzoek zouden in de toekomst meer studies moeten 

plaatsvinden in de populatie van patiënten met chronische nekpijn, waarbij men een 

veranderde scapulaire musculatuur relateert aan scapulaire disfuncties. In deze studie 

zijn immers belangrijke veranderingen op te merken voor de SA. Volgens ons is het dus 

cruciaal dat deze spier verder onderzocht wordt. Naast de veranderingen in spieractiviteit 

was er immers ook een verminderde protractiekracht bij de groep met nekpijnpatiënten 

ten opzichte van de impingement en controlegroep, wat opnieuw wijst op de 

betrokkenheid van de SA.  

Verder zou er ook een dergelijk onderzoek gedaan moeten worden op de andere 

periscapulaire spieren, namelijk de m. levator scapulae, mm. Rhomboidei en m. 

pectoralis minor. 
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4 Conclusie 

In de literatuur werd al aangetoond dat er een sensorimotorische controledisfunctie 

aanwezig is bij zowel chronische nekpijn als bij impingement. Dit kan een verandering in 

zowel spieractiviteit, spierkracht als timing in de periscapulaire musculatuur 

teweegbrengen. Deze disfuncties kunnen bijgevolg aanleiding geven tot scapulaire 

dyskinesie en omgekeerd. Zo kan een verstoorde werking van de SA resulteren in een 

abnormale scapulafunctie. Deze spier is immers essentieel in het verzorgen van een 

functionele scapulaire stabiliteit.  

In deze studie werd vastgesteld dat bureauwerkers met chronische nekklachten bilateraal 

een significant lagere relatieve piekkracht vertonen tijdens de protractiebeweging ten 

opzichte van de impingement- en controlegroep. Binnen dezelfde populatie werd ook een 

zijdeverschil in spieractiviteit ter hoogte van de SA vastgesteld. Deze spier zou volgens 

dit onderzoek dus een belangrijk aspect kunnen spelen in de behandeling van 

werkgerelateerde chronische nekklachten. De huidige therapeutische richtlijnen over de 

behandeling van scapulaire dyskinesie bij nekpatiënten zijn voornamelijk gebaseerd op 

gekende behandelingen die momenteel gehanteerd worden in de therapie van scapulaire 

dyskinesie bij schouderpatiënten. Dit komt omdat er nog maar weinig onderzoek verricht 

is naar de precieze invloed van scapulaire dyskinesie bij nekpatiënten. 

Wat betreft de impingementpopulatie werd vastgesteld dat de aangedane zijde een 

significant hogere UT-activiteit vertoont dan de niet-aangedane zijde tijdens retractie. 

Deze verhoogde UT-activiteit wordt eveneens weerspiegeld in de UT/SA-ratio, aangezien 

dit eveneens significant hoger blijkt aan de aangedane zijde. Deze resultaten bevestigen 

eerdere studies over deze populatie.  

Toekomstig onderzoek naar de spieractiviteit van de SA bij chronische nekpijn is 

onontbeerlijk om de precieze rol van deze spier aan te tonen bij het mogelijks ontstaan 

en/of de instandhouding van de pijn bij beeldschermwerkers. De oorzaak-gevolg relatie 

moet dus nog verder onderzocht worden.  
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