
Inleiding
De inter- en intrabeoordelaarsbetrouw-
baarheid van vrijwel alle ‘special shoulder 
tests’ zijn laag.4 Dit wordt mede veroor-
zaakt door de verschillende keuzes in uit-
voering en interpretatie. 
Als startpunt wordt de meest originele 
uitvoering beschreven van de test. In de 
afgelopen 40 jaar zijn deze testen ech-
ter regelmatig gemodificeerd. Hierdoor 
ontstaat een breed spectrum van keuzes 
in uitgangshoudingen van de patiënt 
en therapeut, waarbij eventuele co- 
contracties van borst en rug kunnen wor-
den geobserveerd en bewegingen worden 
gefixeerd. 
Uitgangshoudingen van de patiënt in zit, 
stand of rugligging, hebben consequen-
ties voor factoren als ketenactiviteit, 
zwaartekracht, thoracale kyfose, fixatie 
van scapula op thorax of van humerus-
kop. Juist om deze reden kiezen Egmond 
en Schuitemaker5 voor een gestandaar-
diseerde uitgangshouding om op meer 
betrouwbare wijze te reproduceren. 
Lewis6 kiest met zijn Shoulder Symptoms 
Modicification Procedures (SSMP) juist 
voor een natuurlijke (soms antalgische) 
houding van de patiënt die niet repro-
duceerbaar is maar wel de symptoom- 
provocatie van de patiënt meer nabootst, 
om vervolgens deze symptomen te modi-
ficeren. 
Tot slot bestaat er nog de uitdaging van 
de interpretatie van een mogelijk posi-
tieve test. Wanneer er geen duidelijk 
afkappunt is afgesproken, gaat dit ten 
koste van de betrouwbaarheid.

3:  zwak en pijnlijk; weerstand geeft 
zwakte aan en de inspanning veroor-
zaakt pijn; grote laesie, partiële ruptuur.

4:  zwak en pijnvrij; de gegeven weerstand 
is zwak maar verandert niets aan de 
symptomen; volledige ruptuur (full 
thickness).

Opmerkingen Deze test komt oorspron-
kelijk uit het Selective Tissue Tension 
(STT) Testing protocol van Cyriax7,8 uit 
begin jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Dit betreft een model, ontworpen om 
een weefselspecifieke structuur te iden-
tificeren die verantwoordelijk is voor het 
ontstaan van de schouderpijn. Cyriax 
beschrijft dat, wanneer de patiënt lichte 
abductie maakt, een supraspinatus-ten-
dinitis beeld ontstaat in plaats van 
infraspinatus tendinitis. Wanneer ook de 
adductie tegen weerstand pijnlijk is, zou 
de teres minor betrokken kunnen zijn. Tot 
slot beschrijft Cyriax dat er sprake kan zijn 
van een chronische bursitis subdeltoid, 
wanneer behalve de exorotatie tegen 
weerstand ook de abductie tegen weer-
stand pijnlijk is.

Uitvoering Bertilson 20039

Positie Patiënt houdt beide ellebogen in 
90° flexie en duimen naar boven wijzend. 
Examinator staat achter patiënt en geeft 
weerstand aan exorotatie. 
Interpretatie De test is positief wanneer 
pijn optreedt die wordt gespecificeerd in 
locatie.
Opmerkingen Let op mogelijke co-contrac-
tie rhomboideus. De weerstand wordt 
tegen de handen gegeven waardoor 
polsextensoren mede worden getest. Er is 

test en techniek
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Klinische schoudertesten
Wanneer een patiënt met schouderpijn de praktijk binnenkomt, is het goed je te realiseren dat er door diverse 
behandelaren (zoals huisarts, orthopeed of collega-fysiotherapeut) op verschillende manieren naar deze patiënt 
gekeken is. Dit kan verwarrend zijn voor de patiënt en consequenties hebben voor het stellen van de diagnose. In dit 
artikel licht ik de grootste verschillen in uitvoering met gevolgen voor interpretatie toe van drie veelvoorkomende 
testen uit de richtlijnen van huisarts, orthopeed en fysiotherapeut.1,2,3
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EXTERNAL ROTATION RESISTANCE TEST 
(ERRT)

Uitvoering Cyriax 19787

Positie Patiënt duwt pols weg van het 
lichaam, terwijl de elleboog tegen de zij 
aanblijft. De vuist van de examinator 
wordt op de onderarm geplaatst, zodat 
de druk op de hand wordt vermeden. De 
onderarm van de patiënt wordt onder-
steund door de pink van de examinator. 
Er mag geen abductiebeweging plaats-
vinden. Geen informatie over positie 
 patiënt (staand/zittend) en examinator.
Interpretatie Classificatie 1-4
1:  sterk en pijnvrij; contractie geeft geen 

pijn en patiënt kan maximale weer-
stand weerstaan; normaal.

2:  sterk maar pijnlijk; maximale weer-
stand is pijnlijk, maar is niet groot 
genoeg om zwakte te veroorzaken; 
kleine laesie, tendinopathie.



weinig overzicht wanneer de examinator 
achter de patiënt staat.

Uitvoering Hayes 2003,10 Koel11 (SNT)

Positie Patiënt staat met ellebogen in  
90° flexie, schouder in 20-30° abductie, 
onderarm in neutrale positie. Examinator 
staat schuin achter de patiënt aan de 
homolaterale zijde en geeft maximale iso-
metrische weerstand tegen laterale zijde 
van de onderarm, proximaal van de pols. 
Het lichaam van de examinator fixeert de 
dorsale zijde van de humerus en houdt 
de binnenkant van de elleboog van de 
 patiënt vast. De weerstand wordt opge-
bouwd in 3 seconden en slechts 1 keer her-
haald om vermoeidheid te voorkomen.
Interpretatie Volgens dezelfde classifica-
ties als Cyriax: 1: sterk en pijnvrij; 2: sterk 
maar pijnlijk; 3: zwak en pijnlijk; 4: zwak 
en pijnvrij.
Opmerkingen Let op mogelijke ketenacti-
viteit; de romp van de patiënt staat in 
lichte laterale verplaatsing!

Uitvoering Egmond en Schuitemaker 20142

Positie Patiënt in gestandaardiseerde 
zithouding (rechtop, voeten plat op 
grond, heupen en knieën in 90° gebo-
gen). Elleboog in 90° flexie en onder-
arm neutraal. Examinator staat aan de 
homolaterale zijde in contact met de 
bovenarm van de patiënt en controleert 
met de heterolaterale hand de romp ter 
hoogte van de heterolaterale schouder. 
Examinator geeft langzaam toenemende 
druk distaal en dorsaal tegen de onder-
arm en vraagt de patiënt de startpositie 
te behouden.
Interpretatie De test is positief als herken-
bare pijn optreedt.
Opmerkingen Een gestandaardiseerde uit-
gangshouding biedt de mogelijkheid om 
op een betrouwbare wijze te reprodu-
ceren. Er is mijns inziens sprake van een 
goede fixatie en mogelijkheid tot obser-
vatie, maar er moet wel rekening worden 
gehouden met de mogelijke ketenactivi-
teit en de niet-natuurlijke houding van de 
patiënt (gestandaardiseerde zithouding 
met wervelkolom in extensie) die wellicht 
al symptoom-reducerend werkt.

EMPTY CAN TEST (JOBE TEST)

Uitvoering Jobe and Jobe 1983,12  
Johansson 200913

Positie Patiënt houdt arm in 90° abductie 
in scapulair vlak (30-40° anterieur t.o.v. 
coronale vlak), endorotatie tot duim naar 
de grond wijst. Examinator geeft neer-
waartse druk op de pols van de patiënt 

en vraagt patiënt weerstand te bieden. 
Geen informatie over positie van patiënt 
en examinator.
Interpretatie De test is positief wanneer 
een zwakte wordt geconstateerd in ver-
gelijking met de andere schouder.
Opmerkingen Jobe heeft in eerste instantie 
de test bedoeld om de integriteit van de 
supraspinatus te beoordelen. 

Uitvoering Cools 2008,14 Koel,8 Ostor15 
(SNT)

Positie Patiënt houdt beide schouders in 
90° abductie in het scapulaire vlak in 
maximale endorotatie. Examinator staat 
voor de patiënt en geeft weerstand tegen 
verdere elevatie.
Interpretatie De test is positief bij herken-
bare pijn.
Ostor15 classificeert met dezelfde uit-
gangshouding deze test als positief met 
pijn duidend op een tendinitis of tendi-
nose van supraspinatus. Wanneer zwakte »
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 buitenproportioneel is ten opzichte van de 
pijn, zou dat een teken zijn van een ruptuur.
Opmerkingen Cools14 geeft aan dat, wan-
neer zowel de empty can test als de full 
can test positief is, er sprake is van rotator 
cuff pathologie. Wanneer alleen de empty 
can test positief is en de full can negatief, 
is het waarschijnlijk dat de  patiënt last 
heeft van impingement symptomen, die 
echter niet noodzakelijk gerelateerd zijn 
aan rotator cuff pathologie.

Uitvoering Egmond en Schuitemaker 20142

Positie Patiënt zit (gestandaardiseerd) 
of staat en houdt beide armen in onge-
veer 60° abductie in het scapulaire vlak 
(MLPP). Ellebogen licht gebogen, dui-
men wijzend naar beneden (endorota-
tie schouder en pronatie onderarmen). 
Examinator staat voor de patiënt en 
vraagt de patiënt de startpositie te 
behouden tegen langzaam toenemende 
druk ter hoogte van de proximale onder-
armen richting adductie/endorotatie.
Interpretatie De test is positief bij herken-
bare pijn of zwakte en als de positie zelf 
pijn veroorzaakt.
Opmerkingen Ook hier zou er sprake kunnen 
zijn van een functionele impingement 
die wordt veroorzaakt door de positie 
van endorotatie. Let op het verschil in 
hoeveelheid elevatie (60° versus 90°) 
om MLPP te bereiken en de plaats van de 
weerstand om de lastarm te verkleinen. 
De patiënt kan het gevoel hebben zich te 
moeten stabiliseren wanneer de test in 
zit wordt uitgevoerd, omdat de therapeut 
‘boven’ de patiënt staat.

HAWKINS-KENNEDY TEST

Uitvoering Hawkins Kennedy,16 Michener17 

Positie Patiënt brengt de humerus en 
elleboog in 90° flexie. De examinator 
beweegt de arm vervolgens van exorota-
tie naar maximale endorotatie en geeft 
daar overdruk. 
Interpretatie De test is positief bij pijn aan 
de bovenkant van de schouder.
Opmerkingen Er vindt geen fixatie plaats. Dit 
kan een keuze zijn om de bereidheid van een 
patiënt te testen om van exorotatie naar 
endorotatie te gaan. Dat zou een indruk 
kunnen geven in welke positie symptomen 
worden geprovoceerd. Dit geldt ook wan-
neer de test niet alleen in het scapulaire vlak 
wordt getest, maar juist in verschillende 
posities van anteflexie en abductie.

Uitvoering Cools 200814 , Vind 201118

Positie Patiënt brengt zittend de aangedane 
schouder en elleboog in 90° flexie. De exa-
minator staat voor de patiënt en plaatst 
de heterolaterale arm op de heterolaterale 
schouder van de patiënt en ondersteunt de 
arm van de patiënt. De examinator brengt 
vervolgens de arm van de  patiënt, net 
boven de pols, naar maximale endorotatie.

Interpretatie De test is positief bij pijn of 
toename in pijn in endorotatie.
Opmerkingen Is er sprake van een fixatie 
van de humeruskop en/of scapula in deze 
positie?

Uitvoering Koel11 (SNT), Johansson 200913

Positie Patiënt brengt zittend de aangedane 
schouder en elleboog in 90° flexie. De exa-
minator staat voor de patiënt en plaatst 
de heterolaterale arm op de homolaterale 
schouder van de patiënt en fixeert daar-
mee de humeruskop en ondersteunt de 
arm van de patiënt. De examinator brengt 
vervolgens de arm van de  patiënt, net 
boven de pols, naar maximale endorotatie.
Interpretatie De test is positief bij herken-
bare pijn en pijn rondom de schouder en 
vooral in lateraal deel van de bovenarm 
(C5 dermatoom).
Opmerkingen In deze positie is er in ieder 
geval meer sprake van fixatie. De vraag 
is echter of dit wenselijk is wanneer je de 
bereidheid van de patiënt wilt testen.

Uitvoering Egmond en Schuitemaker 20142

Positie Patiënt zit of staat. De therapeut 
brengt de schouder en elleboog in 90° 
flexie met de onderarm in  pronatie. De 
examinator staat achter de patiënt en 
plaatst de homolaterale onderarm onder 
de bovenarm van de patiënt en onder-
steunt samen met de andere hand deze 
positie t.b.v. de relaxatie. De examinator 
brengt vervolgens passief de arm van de 
patiënt geleidelijk naar (frontale) endoro-
tatie terwijl de elleboog ondersteund blijft.
Interpretatie De test is positief bij herkenbare 
pijn en als de positie zelf pijn veroorzaakt.
Opmerkingen Door de elleboog te onder-
steunen, kan het eindgevoel beter 

»
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beoordeeld worden. Door de positie 
van de examinator achter de patiënt is 
observatie van de patiënt en de moge-
lijke bijbewegingen moeilijk. Egmond en 
Schuitemaker maken daarom (altijd) 
gebruik van een verrijdbare spiegel.

Conclusie
Bovenstaande pijnprovocatietesten blij-
ken niet in staat om lokale anatomische 

 structuren te onderscheiden en hebben 
dus nog slechts excluderende waarde 
bij voldoende hoge specificiteit en een 
negatieve uitkomst.19 De bursa subacro-
miodeltoidea en de m. supraspinatus 
hebben een zodanig hoge nocisensori-
sche en mechanosensorische innervatie-
dichtheid, dat bij alle interne en externe 
pijnprovocatietesten van de schouder 
deze structuren ook zullen worden 
geprovoceerd. Het is dus niet zinvol om 
deze testen dan als symptoom-provoce-
rende test te gebruiken. Beter is het de 
patiënt te beoordelen op pijn en zwakte 
en vooral de kwaliteit van beweging te 
observeren ten aanzien van musculaire 
disbalans, joint-play, abbarant move-
ments, clicking, bereidheid om te bewe-
gen en ketenactiviteit. Het is wellicht 
een optie om te constateren dat de test 
positief is met een uitgebreide beschrij-
ving van de provocatie/beweging en 
na een aantal interventies te evalueren 
of de test (hopelijk) negatief is. Lewis, 
Egmond, Schuitemaker en Koel pleiten 
in dit kader dan ook voor het gebruik 
van reductietests zoals de SAT (Kibler20) 

en SSMP (Lewis6) in plaats van deze 
 pijnprovocatietests.
Het is belangrijk om te beseff en dat er ver-
schillende soorten uitvoeringen van klini-
sche schoudertesten bestaan in de litera-
tuur, de klinische praktijk en op internet. 
Ik adviseer collega’s om voor- en nadelen 
van de verschillende soorten uitvoeringen 
en interpretaties te bespreken, bijvoor-
beeld door patiënten samen te beoorde-
len. The European Society for Shoulder 
and Elbow Rehabilitation (EUSSER) 
onderneemt diverse pogingen om te 
komen tot een wereldwijde consensus.21

Marjolein den Arend, 
fysiotherapeut Arcus Groep 
Fysiotherapie Hoeven.
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