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Functie testen 

 

Voordat kan worden overgegaan tot tapen of bandageren van een aangedane spier en/of gewricht 

moeten we de spier en of gewricht eerst testen op de restverschijnselen (pijn, immobiliteit, 

krachtverlies). Na deze functie testen kunnen we overgaan tot preventief tappen of bandageren. 

 

We moeten er vanuit gaan dat een sporter voor 95% gezond verklaard is door een (sport)

fysiotherapeut  of arts. Is dit niet het geval dan kunnen we kontakt opnemen met de arts of 

fysiotherapeut, want het is niet aan te bevelen om op eigen verantwoording de sporter te tapen of 

bandageren. 

 

- Test zorgvuldig door het geven van een goede instructie 

- Test altijd eerst de gezonde zijde en vergelijk de aangedane zijde daarmee 

- Houd het gezicht van de sporter nauwlettend in de gaten (pijn) 

 

Onderzoek van de gewrichten 
 

- Actief: De sporter voert zelf, actief en in opdracht van de verzorger een aantal bewegingen  

 uit 

- Passief: De sporter doet nu niets. De verzorger voert een aantal bewegingen in het  

 gewricht van de sporter uit. 

- Manuele weerstand: De sporter voert een aantal bewegingen uit tegen manuele  

 weerstand van de verzorger. 

 

Bij een aantal belaste gewrichten (Enkel, Knie, Heup)kunnen we ook testen op functionele 

belasting. (bv bij de enkel, staan op 1 been, sprongetjes etc.) 

 

Onderzoek van de spieren 

 
- Lengte test 

- Kracht test 

 

De spiertesten beginnen we altijd met de lengte test en dan de kracht test (weerstandtesten) Dus 

we kunnen kiezen uit manuele weerstandtesten of functionele belaste testen(bij de onderste 

extremiteiten)  

 

Voorwaarden voor een goed uit te voeren functietest 

- Een goede ontspannen uitgangshouding 

- Een duidelijke, verbale bewegingsopdracht, evt met een eigen voorbeeld ter illustratie 

- Een waarneming door de sportverzorger en de daaruit voortvloeiende conclusies 

- Links en rechts met elkaar vergelijken 

 

Als criteria dienen pijn, bewegingsbeperkingen en bewegingsverloop (al of niet gestoord) te 

worden aangemerkt. 
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Functie test vingers en duim 
 

Uitgangshouding : 
Sporter plaatsen op een stoel/krukje voor de tafel en handen plaatsen op een rol en de volgende 

beweging laten maken; 

 

Actief: 

Ab - en Adductie : Vingers laten spreiden en sluiten met gestrekte vingers 

Flexie en extensie: Laat een halve/hele vuist maken 

Oponeren: Het naar de pink bewegen van de duim 

Reponeren: Het van de hand af bewegen van de duim 

 

Passief: 

Flexie: Pols fixeren en vingers/duim buigen 

Extensie: polsfixeren en vingers/duim strekken 

Verder hetzelfde als actief met hulp van de verzorger 

 

Weestand: 
De actieve bewegingen uit laten voeren en de verzorger geeft lichte of zwaardere (opbouwende) 

manuele tegendruk. 

 

Test Tabel Vingers en duim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen. 

 Actief Passief Weerstand 

Adductie    

Abductie    

Flexie    

Extensie    

Opponeren    

Reponeren    
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Functie test Pols 
 

Uitgangshouding : 
Sporter plaatsen op een stoel/krukje voor de tafel en de polsen plaatsen op/over een rol en de 

volgende beweging laten maken; 

 

Actief: 
Dorsaalflexie: handen zover mogelijk naar boven 

Plantairflexie: handen zover mogelijk naar beneden 

Ulnair deviatie: handen zover mogelijk naar pinkzijde 

Radiaal deviatië: handen zover mogelijk naar duimzijde 

Circumductie: linksom en rechtsom 

 

Passief: 
De verzorger voert dezelfde bewegingen zelf uit 

 

Weestand: 
De actieve bewegingen uit laten voeren en de verzorger geeft lichte of zwaardere (opbouwende) 

manuele tegendruk. 
 

Test Tabel Pols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen. 

 Actief Passief Weerstand 

Dorsaalflexie    

Plantairflexie    

Ulnair deviatie    

Radiaal deviatie    

Circumductie 

linksom 

   

Circumductie 

rechtsom 
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Functie test Pols 

 
Vaak vallen de spiertesten van de flexoren en de extensoren samen met de test van de pols 

 

Flexoren 
 

Lengte 
In zit de handpalmen tegen elkaar drukken voor de borst en de handen naar beneden bewegen, de 

ellebogen moeten op dezelfde hoogte blijven 

 

Kracht 
Een gewicht in ondergreep, met licht gebogen elleboog vanuit de pols optillen. Of palmairflexie 

tegen manuele weerstand testen 

 

Extensoren 
 

Lengte 
Handruggen tegen elkaar aandrukken, armen op schouder/borsthoogte en polsen omhoog brengen 

 

Kracht 

Een gewicht in bovengreep met licht gebogen elleboog vanuit de pols optillen of dorsaalflexie 

tegen manuale weerstand testen 

 

Test tabel flexoren en extensoren 

 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen 

 Lengte Kracht 

Flexoren   

Extensoren   



Pagina 6 

Functie testen 
 

Functie test Elleboog 
 

Uitgangshouding : 
Sporter plaatsen op een stoel/krukje of zittend op de tafel en de volgende beweging laten maken; 

 

Actief: 
Flexie/extensie: Laat de buigen met de hand naar de schouder toe, daarna de arm maximaal laten 

strekken. Evt met 2 armen tegelijk 

Pronatie/supinatie: De ellebogen in de taille fixeren, de duimen wijzen omhoog waarna de 

handpalmen naar boven en beneden worden gedraaid. 

 

Passief: 
Flexie: elleboog omvatten, pols beetpakken en hand naar de schouder brengen 

Extensie: elleboog omvatten en gebogen arm strekken 

Pronatie/suputatie hetzelfde als actief 

 

Weestand: 
De actieve bewegingen uit laten voeren en de verzorger geeft lichte of zwaardere (opbouwende) 

manuele tegendruk. 

 

Test Tabel Elleboog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen. 

 Actief Passief Weerstand 

Flexie    

Extensie    

Pronatie    

Supinatie    
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Functie test Elleboog 
 

De test van de biceps en triceps brachii vallen vaak samen met de test van de elleboog 

 

m. Biceps Brachii 
 

Lengte 
De verzorger brengt de arm naar achter en draait de arm naar binnen 

 

Kracht 
De sporter brengt de arm in flexie en tracht deze stand vast te houden De verzorger probeert de 

arm naar extensie te trekken 

 

M. Triceps brachii 
 

Lengte 

De verzorger brengt de arm gebogen in de elleboog en naar buiten gedraaid, voorlangs achter het 

hoofd 

 

Kracht 

De sporter brengt de arm in lichte flexie en tracht deze gestrekte positie vast te houden. De 

verzorger probeert de arm nu te buigen. 

 

Test tabel Biceps en triceps Brachii 

 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen 

 Lengte Kracht 

Biceps brachii  -- 

Triceps brachii   



Pagina 8 

Functie testen 
 

Functie test Schouder 
 

Uitgangshouding : 
Sporter laten staan naast/voor de tafel op plaats laten nemen op een krukje 

 

Actief: 
Anteflexie: Hef de arm,gestrekt, via voor naar boven tot langs de oren 

Retroflexie : Breng de arm, gestrekt, zover mogelijk naar achteren 

Abductie: Breng de arm via zijwaarts langs de oren 

Adductie: breng de arm uit abductiestand terug, evt voor het lichaam langs 

Endorotatie: draai de arm naar binnen en ga met de handrug naar de wervelkolom probeer zover 

mogelijk omhoog te komen 

Exorotatie: draai de arm naar buiten en ga,over de schouder, met de handpalm naar de 

wervelkolom probeer zover mogelijk naar beneden te komen. 

 

Passief: 
Anteflexie: De schouder ondersteunen dmv de hand en de gestrekte arm zover mogelijk naar 

voren gericht omhoog brengen 

Retroflexie: Scapula fixeren en gestrekte arm met handpalm naar boven gericht zover mogelijk 

naar achteren brengen 

Abductie/elevatie: Achter de sporter gaan staan, hand onder de arm langs vastpakken en de arm 

via zijwaarts omhoog brengen. 

Adductie: Met gebogen arm, schouder beetpakken en naar binnen brengen. 

Endorotatie: Arm met gebogen elleboog opzij brengen, de hand wijst naar boven, dan de 

onderarm naar beneden brengen . Schouder fixeren, arm gebogen op de rug brengen en met de 

duim omhoog langs de wervelkolom gaan tot tussen de schouderbladen, zo hoog mogelijk. De 

eindstand door de duim aangegeven is maatgevend 

Exorotatie: Arm met gebogen elleboog opzij brengen, de hand wijst naar boven, dan onderarm 

naar boven brengen scapula fixeren met je bovenbeen dan met je arm voorlangs gaan en de 

gebogen arm aan de binnenkant van de elleboog beetpakken en naar buiten draaien of arm op de 

rug brengen en met de duim naar beneden langs de wervelkolom gaan tot zo laag mogelijk tussen 

de schouderbladen De eindstand die door de vingers wordt aangegeven is maatgevend. 

 

Weestand: 
De actieve bewegingen uit laten voeren en de verzorger geeft lichte of zwaardere (opbouwende) 

manuele tegendruk. 

. 
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Test Tabel Schouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen. 

 

De spiertest van de m. Pectoralis major valt vaak samen met de test van de schouder 

 

m. Pectoralis Major 
 

Lengte 

Arm gestrekt tegen de muur boven horizontaal. De andere schouder wegdraaien van de muur. 

 

Kracht 
Elleboog buigen met de handen omhoog en met weerstand op de ellebogen naar elkaar laten 

brengen 

 

test tabel m. Pectoralis Major 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen 

 Actief Passief Weerstand 

Anteflexie    

Retroflexie    

Abductie    

Adductie    

Endorotatie    

Exorotatie    

 Lengte Kracht 

Pectoralis major  -- 
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Functie test Tenen 
 

Uitgangshouding : 
Sporter in langzit plaats laten nemen op de tafel 

 

Actief: 
Flexie: tenen laten buigen 

Extensie: tenen laten strekken. 

 

Passief: 
De verzorger voert dezelfde bewegingen zelf uit 

 

Weestand: 
De actieve bewegingen uit laten voeren en de verzorger geeft lichte of zwaardere (opbouwende) 

manuele tegendruk. 

 

Test Tabel Tenen 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen. 

 Actief Passief Weerstand 

Flexie    

Extensie    
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Functie test Enkel 
 

Uitgangshouding : 
Sporter zittend op de bank plaats laten nemen (tot de knieën) met afhangende benen 

 

Actief: 
Dorsaalflexie: trek de voetrug zover mogelijk op 

Plantairflexie: wijs met de voetzool zover mogelijk naar beneden 

Eversie: de sporter de vuisten tussen de knieën laten plaatsen (laat met de knieën druk uitoefenen 

op de vuisten) en de laterale(buitenste) voetrand op te laten trekken. 

Inversie: hetzelfde als eversie alleen met de mediale (binnen) voetrand 

 

Passief: 
De verzorger voert dezelfde bewegingen zelf uit 

 

Weestand: 
De actieve bewegingen uit laten voeren en de verzorger geeft lichte of zwaardere (opbouwende) 

manuele tegendruk. 

 

Functioneel Belast 
Plantairflexie: Laat de sporter komen in tenenstand op 2 benen, daarna uitbouwen naar 1 been en 

het maken van sprongetjes op 2 resp. 1 been 

dorsaalflexie: Laat de sporter op de hakken/hielen lopen 

Inversie: gaan staan of lopen op de laterale voetrand (alleen na tapen of bandageren) 

Eversie: op 1 mediale voetrand gaan staan en steeds zwaarder belasten door met de andere voet 

zijwaarts te stappen (evt steunen op 1 hand) 

 

Test Tabel enkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen. 

 Actief Passief Weerstand Belast 

Dorsaalflexie     

Plantairflexie     

Eversie     

Inversie     
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Functie test Enkel 
 

Vaak vallen de spiertesten van de m. Gastrocnemius en m. Soleus samen met de enkeltest 

 

m Gastrocnemius 

 

Lengtetest 

In stand, met de handen tegen de bank/muur. Een been naar achteren brengen totodat de hiel nog 

net op de grond blijft. Deze plaats markeren met bv een stukje tape (Actief belaste rek) 

 

Kracht 

Met gestrekte knieën op de tegen gaan staan 

Idem op 1 been 

Sprongetjes maken op 2 benen en op 1 been 

 

M. Soleus 
 

Lengtetest 

Staan in schredestand met de voorste knie gebogen. Deze knie nu naar de tenen brengen. De hoek 

tussen voetrug en onderbeen met de hak op de grond is maatgevend (actief belaste rek) 

 

Kracht 

Met twee benen op de tenen gaan staan en idem op 1 been. 

Sprongetjes maken op 2 benen en op 1 been 

 

Test tabel spieren kuit 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen. 

 Lengte Kracht 

Gastrocnemius   

Soleus   
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Functie test Knie 
 

 

Actief: 
Flexie en extensie: De sporter zit in langzit op de bank het buigt het been. En trekt het onderbeen 

zover mogelijk naar het lichaam toe. De afstand van de hiel tot de bil geeft de mate van de flexie 

aan. Hierna maximaal strekken. Hierbij komt de hiel van de tafel, deze afstand geeft de mate van 

extensie aan. 

Endo en Exorotatie: De benen hangen over de rand van de tafel (in zit houding) De voeten worden 

in dorsaalflexie gebracht met de vuisten tussen de knieën. Hierna de benen naar buiten danwel 

naar binnen draaien. 

 

Passief: 
De verzorger voert dezelfde bewegingen zelf uit + 

Testen van de mediale(valgus), laterale(Varus) en kruisbanden. 

Mediale band: De mediale band van de rechterknie test u  door de linkerhand aan de buitenzijde 

van het rechterbeen iets boven de knie te plaatsen en vervolgens het onderbeen met uw 

rechterhand naar buiten te trekken tegen de blokkade van uw arm aan. Dit gebeurt in bijna 180 

graden strekking Hetzelfde met het linkerbeen, met andere plaatsing van de handen 

Laterale band: Het been eerst afspreiden en plaats uzelf tssen de tafel en het been in vervolgens 

trekt u met uw linkerhand het onderbeen naar het lichaam toe. 

Kruisbanden: (schuifladetest)Voor de kruisbanden plaatst u het been in 90 graden (de sporter zit 

op de bank) U plaatst beide handen aan weerszijden van het kniegewricht waarbij de duimen voor 

de condylen van het femur rusten. De wijsvingers langs het bovenbeen leggen en de rest van de 

vingers in de knieholte plaatsen (pistoolgreep) Nu trekt u met de vingers het onderbeen naar voren 

(voorste kruisband) en drukt met de handpalmen het onderbeen naar achteren (achterste 

kruisband)  

 

Weestand: 
De actieve bewegingen uit laten voeren en de verzorger geeft lichte of zwaardere (opbouwende) 

manuele tegendruk. 
 

Belast: 

Flexie: De sporter door de knieën laten zakken 

Extensie: De Sporter naar achter laten huppen waardoor de knieën in hyperextensie komen 
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Functie test Knie 
 

Test Tabel knie 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen. 

 

Vaak valt de test van de m. Quadriceps femoris, en Hamstrings samen met de test van de knie 

 

m. Quadriceps femoris 
 

Lengte 

Met 1 bil op de rand van de tafel gaan zitten de enkel vastpakken en de hiel naar de bil toetrekken 

De afstand hiel/bil is maatgevend. 

Spoter in builig, breng nu het onderbeen naar de bil toe. Gaat dit gemakkelijk dan het been iets 

optillen van de tafel en bekken fixeren u brengt hiermee het been in retroflexie 

 

Kracht  

Door de knieën buigen tot 90 graden en strekken tot stand, idem op 1 been  

 

Hamstrings 
 

Lengte 

In ruglig, het gestrekte been passief omhoog brengen 

 

Kracht 

Laat de hiel naar de bil brengen, terwijl u deze beweging aan het onderbeen tegenhoudt. 

De sporter brengt de hiel naar de bil houdt hem daar en de verzorger trekt met kracht het been 

terug naar gestrekte positie 

 Actief Passief Weerstand Belast 

Flexie     

Extensie     

Endorotatie     

Exorotatie     

Mediale band     

Laterale band     

Kruisbanden     

 Lengte Kracht 

Quadriceps femoris   

Hamstrings   
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Functie test Heup 
 

Uitgangshouding : 
Sporter ligt in ruglig op de tafel 

 

Actief: 
Anteflexie: Trek het been zover mogelijk naar de borst, handen in de knieholte Er ontstaan 2 

bewegingen,; anteflexie in het opgetrokken been en extensie in het gestrekte been 

Retroflexie: (in buiklig) been in gestrekte stand zoveel mogelijk omhoog brengen 

Abductie: Spreid de benen een voor een zover mogelijk af De hiel van het niet af te spreiden been 

mag om de bank haken. 

Adductie: Buig het niet te testen been en plaats het over het te testen been. Het te testen been nu 

zover mogelijk naar binnen bewegen. 

Endo en exorotatie: in ruglig met de benen iets gespreid een been zover mogelijk naar binnen of 

buiten draaien. Of heup in 90 graden anteflexie, knie in 90 graden flexie en het onderbeen naar 

binnen of buiten draaien. 

 

Passief: 
Flexie: zelfde als actief 

retroflexie: in builig het bekken fixeren en het been omhoog trekken 

Abductie: in ruglig, het bekken fixeren en het been naar buiten trekken. 

Adductie: in ruglig een been over andere plaatsen en het gestrekte been naar binnen brengen 

Endo en exorotatie: zelfde als 2e methode bij actief 

 

Weestand: 
De actieve bewegingen uit laten voeren en de verzorger geeft lichte of zwaardere (opbouwende) 

manuele tegendruk. 

 

Test Tabel enkel 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen. 

 Actief Passief Weerstand 

Anteflexie    

Retroflexie    

Abductie    

Adductie    

Endorotatie    

Exorotatie    
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Functie test Heup 
 

Vaak valt de test van de m. Iliopsoas en de adductoren samen met de test van de heup 

 

M. Iliopsoas 

 

Lengte 

De sporter gaat met zijn billen tegen de bank staan en trekt van het aangedane been zijn knie op 

en omarmt deze. Daarna laat hij zich achterover op de bank rollen en blijft het aangedane been 

vasthouden. De mate waarin het bovenbeen afhangt is de lengte van de iliopsoas. In dit geval de 

gezonde zijde. Hierna moet de test andersom gebeuren. Dan wordt de aangedane zijde getest. 

 

Kracht 

wordt niet uitgevoerd. 

 

Adductoren 
 

Lengte 
In ruglig het gestrekte been zover mogelijk afvoeren,  

In kleermakerszit (de voetzolen tegen elkaar) met de onderarm de knieën zover mogelijk naar 

buiten drukken. 

In brede spreidstand door het aangedane been buigen In het gezonde been komen de adductoren 

op lengte 

 

Kracht 

In kleermakerszit tegen de weerstand van de onderarmen in de knieën naar binnen drukken 

In zit met afhangende benen plaatst u de handen tegen de binnenzijde van de knieën en vraagt de 

sporter zijn benen actief te sluiten terwijl u tegendruk geeft 

 

 

Test tabel Iliopsoas en adductoren 

 

 

 

 

 

 

Geef in de tabel dmv een + of - aan of de test positief of negatief is verlopen 

 Lengte Kracht 

Iliopsoas  -- 

Adductoren   


