
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Isokinetische test



U zult op verzoek van uw specialist binnenkort op de 
afdeling REVA van het az Vesalius een isokinetische test 
ondergaan.

Deze infofolder geeft een korte uitleg over een aantal 
zaken die van belang kunnen zijn voor een optimale 
uitvoering van deze test.

WAT IS EEN ISOKINETISCHE TEST?

Deze test is de beste methode om de functie van de 
spieren rond de knie, heup, schouder of rug te meten.

Tijdens deze test wordt een beweging gevraagd 
van het te testen gewricht tegen verschillende 
weerstanden. Hierbij wordt de werking van de spieren 
rond het gewricht door de computer in kaart gebracht.

De isokinetische test laat toe de revalidatie (ook van 
atleten) te evalueren en af te stemmen op het individu. 
Het is eveneens een belangrijke indicator voor 
beslissingen omtrent sporthervatting.



VERLOOP VAN DE TEST

• Tien minuten opwarming met cyclo-ergometer en 
stretching

• Tien tot vijftien minuten neemt u plaats op het 
toestel. Na een gewenning volgen vervolgens 
maximale contracties met recuperatieperiodes. 
De volgende modaliteiten zijn gespecifieerd 
naargelang de indicatie:

1. Contractiesnelheid
2. Aantal herhalingen
3. Contractiewijze (concentrisch – excentrisch)

• Tien minuten afsluitende oefeningen ter 
voorkoming van spierpijn

UITVOERING VAN DE TEST

• Knietest 
Van de knie wordt een buig- en strekbeweging 
gevraagd. De computer brengt hierbij de 
bovenbeenspieren aan de voor- en achterzijde 
in kaart. Indicaties voor de test zijn het herstel 
van de voorste kruisband (zowel postoperatief 
als conservatief), revalidatie van spierletsels en 
patellofemoraal lijden.

• Rugtest 
Vanuit een staand of liggende houding wordt 
een beweging gevraagd van voorover buigen en 
uitstrekken van de rug. De computer brengt hierbij 
de absolute kracht van de buik- en rugspieren in 
kaart en bepaalt eveneens de verhouding tussen 
deze spiergroepen.

• Schoudertest 
In dit geval kan de test kaderen binnen de 



postoperatieve revalidatie en bij sporters met 
klachten om de ratio’s/verhoudingen en absolute 
kracht te bepalen.

• Heuptest 
Vanuit een staande positie wordt een buig- en 
strekbeweging van de heup gevraagd, evenals 
een beweging naar binnen en naar buiten. Op die 
manier wordt de spierkracht alsook de verhouding 
tussen de spiergroepen bepaald.

CONTRA-INDICATIES

• Zeldzaam, niet onder controle zijnde hart-, long-, 
hypertensiepathologieën

• Maximale contractie onmogelijk (pijnlijk, te vroeg 
ten opzichte van de chirurgie of leasie)

GEANALYSEERDE PARAMETERS

• Maximale krachtontwikkeling bij een bepaalde 
specifieke (hoek)snelheid, bijvoorbeeld in 
vergelijking met controlegroep

• Bilaterale vergelijking (rechts/links of gekwetst/
gezond)

• Verhouding buig-/strekspieren

NA HET ONDERZOEK

De fysisch geneesheer evalueert samen met u de 
resultaten na het onderzoek en stuurt een verslag door 
naar uw behandelend arts en kinesitherapeut.



REVALIDATIEARTSEN

Dr. Rens Busschots
Dr. Leonie Geukens
Dr. Chris Daele

KINESITHERAPEUTEN
Kim Dessers
Etienne M.G. Bosch
Nico Coninx
Mireille Debor
Sara Lanza
Evy Machiels
Lydia Fagard
Els Fermon
Leen Groffils
Phaedra Vandebosch

Vienna Mertens
Ilse Salmon
Wim Paulissen
Lotte Palmers
Nadine Schurmans
Conny Proesmans
Karen Vandersteen
Karlijn Van Limpt
Philippe Vandepoel

ERGOTHERAPEUTEN
Annelies Gielen
Belinda Goyen
Heidi Hex
Nick Van Petegem
Julie Janssen

Rachelle Maesen
Tineke Mercken
Karen Parthoens
Sarah Stassen
Veerle Vandevenne
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www.facebook.com/azVesalius
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PRAKTISCH

• Draag best sportkledij tijdens het afnemen van de 
test

• Na afloop kan je douchen
• De test kost €60,00 en wordt niet terugbetaald 

door het ziekenfonds

CONTACT

Secretariaat revalidatie, tel. 012 39 79 50
Kim Dessers, diensthoofd, tel. 012 39 79 67


