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Tennis is een populaire sport die jaar-

lijks door ongeveer 980.000 Nederlan-

ders wordt beoefend.1 Het blessureri-

sico  (3,1 blessures per 1.000 sporturen) 

is anderhalf keer zo groot als voor alle 

sporten gemiddeld (1,8 blessures per 

1.000 sporturen). Jaarlijks lopen ten-

nissers 210.000 blessures op, waarvan 

er 86.000 medisch behandeld worden. 

Hierbij zijn mannen in de leeftijd tus-

sen de 25 en 64 in de meerderheid. 

Een kwart van de blessures (55.000 

blessures, 26%) wordt gezien door 

de fysiotherapeut.2-4 Ruim een derde 

(35%) van de blessures ontstaat gelei-

delijk (overbelastings blessures). Dat is 

iets meer dan in het algemeen bij sport 

(26%). Eveneens ruim een derde (37%) 

van de blessures bij tennis is een her-

haling van een eerdere blessure. Voor 

sportblessures in het algemeen is dit 

aandeel ruim een kwart (28%).4 Enkel- 

(15%), knie- (15%) en schouderbles-

sures (12%) komen het meeste voor. 

De blessures ontstaan vaak door een 

verkeerde techniek (16-31%).4 Peeslet-

sel, spierverrekkingen en overbelasting 

scoren het hoogst.4 Overbelastings-

blessures zien we vooral bij de bo-

venste extremiteiten (schouder 59%, 

elleboog 67%).3 Tien procent van de 

blessures aan de schouder wordt ver-

oorzaakt door veelvuldig serveren.5

Analyse tennissport
De tennissport kenmerkt zich door 

afwisselende korte periodes van hoge 

intensiteit (4-10 seconden) en korte 

herstelperiodes (10-20 seconden). Deze 

worden onderbroken door verschil-

lende periodes van langere duur (60-90 

seconden). De duur van een tennis-

wedstrijd is vaak meer dan een uur en 

in sommige gevallen langer dan vijf 

uur. De effectieve speeltijd bedraagt op 

gravel 20-30% van de totale speelduur 

en op snelle hardcourt ondergronden 

10-15%. Wenden en keren gebeurt 

gemiddeld vier keer per gespeeld punt 

en de rally’s duren gemiddeld korter 

dan 8 seconden. Het aantal slagen per 

rally bedraagt per speler gemiddeld 2,5 

tot 3, afhankelijk van speelstijl, baltype, 

ondergrond, geslacht en strategie.6 Uit 

een onderzoek7 bij drie grand slam 

toernooien (Roland Garros, Wimbledon 

en US Open) kwam naar voren dat een 

tennisser per servicegame gemiddeld 

8,9 keer serveert, 4,4 keer een topspin 

forehand slaat en 3,0 keer een topspin 

Blessures door het slaan van de tennisservice komen zeer 

frequent voor. In een drieluik analyseren we de achtereenvol-

gende fases van de servicebeweging en de aandoeningen die 

daarbij kunnen ontstaan in de schouder (deel 1), bespreken 

we de verschillende servicetypes en de daarbij ‘horende’ bles-

sures (deel 2) en zetten we mogelijk revalidatie strategieën op 

een rijtje (deel 3).

De tennisservice: wapen of achilleshiel? 
Deel 1: Bewegingsanalyse
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backhand. Andere slagen kwamen 

gemiddeld maar één keer per service 

game voor. Ongeveer 45 % (Roland 

Garros) tot 60% (Wimbledon) van alle 

slagen per servicegames zijn services.

De service
De service is één van de meest com-

plexe bewegingen in de tennissport. 

De kracht die voortkomt uit de benen 

moet via de kinetische keten (romp en 

armen) efficiënt worden overgebracht 

op de bal. Wanneer in deze keten geen 

goede samenwerking plaatsvindt, zal 

de service niet optimaal zijn en is er 

een vergrote kans op het oplopen van 

blessures.8 Hier zijn meerdere redenen 

voor. Vanuit een stilstaande positie 

volgt een beweging die net langer dan 

1 seconde duurt en resulteert in het 

raken van de bal met een snelheid tot 

wel 240 km/u. Om dit te bereiken is 

veel kracht, snelheid en coördinatie 

nodig. Daarbij is het zo dat de service 

veelvuldig wordt herhaald, met name 

tijdens het enkelspel. Deze repete-

rende bovenhandse beweging geeft 

een groter risico op schouderblessures. 

Ook de rotaties in cq. krachten op de 

schouder en de romp die gepaard gaan 

met het slaan van een optimale service 

brengen een zware belasting en dus 

een vergroot blessurerisico met zich 

mee.9

Fases van de tennisservice
Om te kunnen verklaren hoe verschil-

lende blessures ontstaan en wat de 

risico’s zijn is het analyseren van de 

schouderbeweging tijdens de service-

beweging essentieel. De service kan 

worden opgedeeld in vier fases:

1. Wind-up;

2. Cocking;

3. Acceleratie;

4. Follow-through.

Wind-up
De wind-up fase (afbeelding 1a en 

1b) vindt plaats vanaf de start van de 

beweging en eindigt bij het loslaten 

van de bal door de vrije hand. Deze 

fase is voornamelijk bedoeld voor het 

opbouwen van potentiële energie en 

heeft een lage kans op het veroorzaken 

van blessures.

Cocking
De cocking fase (afbeelding 2a en 2b) 

vindt plaats vanaf het loslaten van 

de bal tot het moment van maximale 

exorotatie in de schouder van de 

slagarm. Het lichaam beweegt naar 

achteren, de knieën en heupen buigen 

zich en de rug wordt gestrekt. Deze 

beweging zorgt voor een verdere op-

bouw van potentiële energie.

De cocking fase wordt opgedeeld 

in twee subfases. Tijdens de eerste 

Afbeelding 1a en 1b. Wind-up.

Afbeelding 2a en 2b. Cocking.
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(‘vroege’) subfase start de slagarm met 

een exorotatie, die daarna overgaat in 

de tweede (‘late’) fase. In die tweede 

fase start de opbouw van potentiële 

energie in de benen, voordat de arm 

begint te draaien richting endorota-

tie. In het begin zorgt de m. trapezius 

descendens voor stabilisatie van de 

scapula en elevatie van het acromion. 

Het pars ascendens wordt aangespan-

nen om de elevatie vast te houden en 

een stabiel platform te creëren voor de 

activatie van de rotator cuff. Tevens 

houdt het pars ascendens de endoro-

tatie onder controle en zorgt dat er 

geen impingement ontstaat. Aanspan-

nen van de m. deltoïdeus zorgt voor 

excentrische controle van de arm wan-

neer deze horizontaal geabduceerd en 

geëxoroteerd is. Hierdoor worden elas-

tische energie en plyometrische kracht 

voor de acceleratiefase gegenereerd. 

Door de beweging vanuit de benen 

kan er verder geëxoroteerd worden 

in het schoudergewricht, waardoor er 

meer energie kan worden opgewekt in 

de passieve elastische structuren van 

de schouder.10 Tijdens de tweede sub-

fase komt er op het anterieure schou-

derkapsel een kracht van 40% van het 

lichaamsgewicht te staan, welke bij 

overbelasting kan leiden tot secundair 

impingement, internal impingement, 

superior labrum anterior posterior 

(SLAP) laesies, anterieure labrum bles-

sures en spierblessures.

Acceleratiefase
De acceleratiefase (afbeelding 3a en 3b) 

vindt plaats vanaf maximale exorotatie 

in de schouder van de slagarm tot het 

raken van de bal. Het eerste gedeelte 

van deze fase geeft de grootste kans op 

het krijgen van blessures, omdat door 

het endoroteren van de schouder de 

energetische lading het grootst is. De 

energie die is opgeslagen in de passieve 

elastische structuren van de schouder, 

elleboog en rug 

wordt omgezet in 

kinetische ener-

gie. De knieën en 

heupen worden 

gestrekt en de 

rug beweegt van 

extensie naar flexie, 

onderwijl roterend 

naar de niet do-

minante lichaams-

zijde. Naast lab-

rum- en musculaire 

blessures van de m. 

subscapularis zijn 

ook andere blessu-

res van de rotator 

cuff mogelijk.

Vroeg in de acce-

leratiefase wer-

ken er serieuze 

Afbeelding 3a en 3b.. Acceleratie.

Afbeelding 4a en 4b.. Follow-through.
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anterieure translatiekrachten op de 

schouder. Mathematische modellen 

hebben aangetoond dat de accelera-

tiefase van de schouder voornamelijk 

gegenereerd wordt bij endorotatie en 

horizontale adductie van de schouder, 

waarbij de krachten voornamelijk wor-

den gecreëerd door de m. pectoralis 

major en spieren van de rotator cuff. 

De buikspieren zijn tijdens deze fase, 

tijdens het accelereren bij rompflexie 

en rotatie, ook een risicogebied voor 

het krijgen van blessures.

Follow-through
Tijdens de follow-through fase (af-

beelding 4a en 4b), de fase net na 

balcontact tot aan het beëindigen van 

de volledige beweging, worden de 

infraspinatus en biceps zwaar belast, 

met een vergrote kans op blessures. 

Deze spieren en pezen dragen bij aan 

het afremmen van de endorotatie-

beweging tezamen met pronatie en 

elleboogextensie, waarbij ondertussen 

de humeruskop in het glenoïd (kom) 

gestabiliseerd wordt.

Tijdens deze fase worden de accele-

ratiekrachten afgevoerd en wordt een 

normale romp- en schouderhouding 

herkregen. Daarbij worden de betrok-

ken spieren achtereenvolgens uitge-

schakeld. De m. deltoïdeus anterior als 

eerste, omdat deze niet langer nodig is 

voor de horizontale adductie of endoro-

tatie. De andere spieren worden vrij laat 

gedeactiveerd vanwege het belang van 

de excentrische controle over de arm. 

De m. trapezius pars descendens stopt 

wanneer de acromiale elevatie is ver-

minderd en de m. infraspinatus stopt 

wanneer de humerale rotatie vertraagt. 

De posities van het schouderblad (door 

de m. trapezius ascendens), de hume-

ruskop (door de m. supraspinatus en 

m. teres minor) en de bovenarm (door 

de m. deltoïdeus pars posterior) wor-

den als laatste hersteld.10

De posterieure rotator cuff muscula-

tuur (m. infraspinatus en m. teres mi-

nor) kunnen mogelijk geïrriteerd raken 

door de krachten die nodig zijn om de 

armbeweging te vertragen en de over-

tollige kinetische energie te laten weg-

vloeien. De pees van de m. infraspina-

tus komt samen met het posterieure 

glenohumerale kapsel waardoor deze 

mogelijk ook geïrriteerd kan raken. 

Samen kunnen deze structuren verkort 

raken door littekenweefsel en inflam-

matoire processen. Dit kan weer leiden 

tot G.I.R.D. (glenohumeral internal 

rotation deficit), wat gepaard gaat met 

posterieure schouderpijn, internal im-

pingement, SLAP laesies en suprasca-

pulaire zenuwklachten.9,11

Verschillende servicetypes
Grofweg kunnen drie verschillende 

servicetypes worden onderscheiden: 

de kickservice, de vlakke service en de 

slice service. Hiervan geeft de kickser-

vice de grootste kans op schouder- en 

rugblessures.9 In deel 2 van dit drieluik 

zullen we nader ingaan op de verschil-

len tussen deze servicetypes, de daar-

mee gepaard gaande blessurerisico`s en 

de consequenties voor het bepalen van 

de revalidatiestrategie.

Conclusie
De kans op het krijgen van een bles-

sure bij het slaan van een tennisservice 

is het grootst in de late cockingfase 

en de acceleratiefase. De belangrijk-

ste oorzaak is dat er vanuit een grote 

exorotatiestand van de schouder een 

versnelde endorotatiekracht moet 

worden geleverd. De samenwerking 

tussen de spieren moet tijdens deze 

beweging optimaal zijn en de hoek-

standen van de gewrichten moeten 

behaald worden. Wanneer dit niet vol-

doende gebeurt is de kans groot dat er 

een blessure ontstaat aan het gewricht 

of de spieren eromheen. De meest 

voorkomende blessures zijn die aan de 

spieren en pezen rondom de schou-

der. In de cocking fase kan er vaak 

sprake zijn van impingementklachten 

als gevolg van een disbalans tussen de 

spieren.
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