sportrevalidatie

Tennissen leidt frequent tot blessures aan armen, schouders
en torso.Veel van deze blessures ontstaan door het serveren.1-3 In deel 1 van dit drieluik is de servicebeweging globaal
geanalyseerd. In dit tweede deel gaan we dieper in op de verschillende servicetypes en de daaraan gerelateerde blessures.
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De service is de meest voorkomende

kinematische voorwaarden die nodig

slag in het tennis.4 Bij deze slag komen

zijn voor het slaan van een kick service

grote krachten op de spieren en op het

zorgen voor een grotere kans op bles-

schoudergewricht te staan wanneer de

sures van de bovenste extremiteit en

arm geaccelereerd wordt naar het mo-

de rug. Er is echter geen literatuur die

ment van balimpact. Meer dan de helft

deze hypothese op basis van blessure-

van de competitieve tennissers krijgt

cijfers bevestigt. Om toch meer inzicht

tijdens de actieve carrière schouder-

te krijgen analyseren we in dit artikel

klachten. Deze komen veelal voort uit
overbelasting door de service.2,3

de kinematische verschillen tussen de
kick service en de vlakke service en
kijken we naar mogelijke causale ver-

Servicetypes

banden met het optreden van bepaalde

De vlakke service, de kick service en

blessures.5

de slice service zijn verschillende ma-

Vaak wordt gedacht dat de bewegin-

nieren van serveren, waarbij de bal tel-

gen van de vlakke service en de kick

kens een ander traject richting het ser-

service heel erg van elkaar verschillen

vicevak aflegt. De vlakke service, die

en dat daar een grote oorzaak ligt voor

vaak wordt gebruikt als eerste service,

het ontstaan van verschillende bles-

kenmerkt zich door een hoge balsnel-

sures. Uit een onderzoek van Reid et

heid en weinig topspin. De bal wordt

al.6 blijkt echter dat die verschillen niet

in een zo recht mogelijke lijn naar

groot zijn en dat nagenoeg dezelfde

het servicevak geslagen. De ruimte

soort krachten op de schouder komen,

waarmee de bal over het net gaat is het

met slechts enkele kleine, doch cruciale

kleinst van de drie servicetypes.

verschillen.

Bij de kick service wordt veel effect

8

aan de bal meegegeven. Er worden

Racketsnelheid en rotaties

aerodynamische krachten gegene-

De maximale racketsnelheid bij impact

reerd die ervoor zorgen dat de bal met

vindt bij elke service op nagenoeg

een hogere baan naar het servicevak

hetzelfde moment plaats, namelijk op

vliegt. Dit type service wordt meestal

0,130 seconden na volledige exorotatie

gebruikt als tweede service. Spelers,

van de schouder. De pieksnelheid van

coaches en clinici suggereren dat de

het racket, gebaseerd op de snelheid
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van de pols, ligt bij de kick service ech-

Afbeelding 1

ter significant lager dan bij de vlakke
service. Over de andere gewrichten
(elleboog, schouder, rug) zijn er geen
verschillen. De maximale exorotatie
van de schouder kan bij beide services
oplopen tot 115 graden. De bovenarm
maakt tijdens de forward swing op
hoge snelheid een longitudinale rotatie
van 40 graden. Er is een horizontale
adductie van de bovenarm van 7 graden en de abductie/elevatie van de
arm is bij beide services rond de 110
graden (zie afbeelding 1).6-8
Er worden rotatiesnelheden gemeten van ongeveer 3000 graden per

van de knie-extensie is hoger bij de kick

seconde, over een groot traject van

service. Ook de bewegingssnelheid van

Krachten op de schouder
tijdens de service

ongeveer 270 graden circumductie. De

de achterste heup is bij de kick service

In de cocking fase (zie deel 1, foto’s 2a

gewrichtssnelheden in verschillende

significant hoger. Het sneller opstrekken

en 2b)9 geven beide services nagenoeg

richtingen en de lichaamspositie tij-

van de benen en de romp draagt deels

dezelfde anterieure krachten op de

dens balimpact zijn afhankelijk van de

bij aan het geven van spin aan de bal.

schouder, namelijk 167 N bij de vlakke

vraag of er met het racket wel of geen
topspin aan de bal wordt gegeven.6,7

Bij de vlakke service worden de

service om 160 N bij de kick service.

pieksnelheden voornamelijk geme-

De piekmomenten tijdens de endorotatie zijn ook nagenoeg gelijk tijdens de
forward swing, namelijk 23 Nm.
In de follow-through (zie deel 1, foto’s
4a en 4b)9 lijken de exorotatiemomenten groter te zijn tijdens de vlakke
service, namelijk 18,8 om 14,7 Nm.
Deze momenten worden gebruikt
om de endorotatie af te remmen. De
gemiddelde pre-impact krachten zijn
ook nagenoeg gelijk, namelijk rond de
220 N bij beide services.6

Afbeelding 2. Vlakke
service.

Biomechanica van de scapula
tijdens de s ervice
Tijdens het serveren heeft de scapula

Biomechanica van het lichaam

ten in voorwaartse richting. Deze zijn

een belangrijke stabiliserende functie

Bij het raken van de bal zijn verschillen

hoger dan bij de kickservice, waar de

voor het schoudergewricht. Daar-

meetbaar tussen de vlakke service en

zijwaartse snelheden juist weer hoger

bij moet de scapula over de thorax

de kick service. Bij de vlakke service

zijn. Dit heeft te maken met verschillen

heen draaien wanneer de arm van

zijn de schouders meer naar voren

in de opgooi van de bal. Bij de vlakke

‘early cocking’ via ‘late cocking’ naar

gedraaid (41 graden om 64 graden) en

service is die significant verder naar

‘ follow-through’ gaat (zie deel 1).9

meer gekanteld naar links (41 om 33

voren, wat resulteert in het ontwik-

Tevens moet de scapula een opwaartse

graden) dan bij de kick service. Tijdens

kelen van hogere voorwaartse racket-

beweging maken, zodat de kop van

de vlakke service wordt de schouder

snelheden (afbeeldingen 2 en 4). Bij

de schouder niet tegen het acromion

tevens verder geanteflecteerd (zie af-

de kickservice is de balopgooi meer

aankomt. Tot slot moet de scapula

beeldingen 2 t/m 4).

zijwaarts (mediaal), wat zorgt voor

zorgen voor een stabiele basis van het

De maximale knieflexie is bij beide

een hogere zijwaartse racketsnelheid
(afbeeldingen 5 en 6).6-8

schoudergewricht en een stabiele posi-

services gelijk, maar de pieksnelheid

tie ten opzichte van de thorax. Indien
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Afbeelding 3. Kick
service.

dak kan veroorzaken. Ook de scapula
speelt in dit traject een belangrijke rol.
Dit geldt voor zowel de kick service
als de vlakke service, door de gelijke
krachten op de schouder bij impact.
Studies hebben ook aangetoond dat de
schouder tijdens de kick service meer
in posterieure positie staat tijdens het
moment van balimpact.5-8 Het is goed
mogelijk dat deze lichaamshouding
voor blessures zorgt. Bij de kick service
vindt een vergrote mediale bewegingsuitslag vanuit de schouder naar de
bal plaats, vergeleken met de vlakke
service. Doordat het raakpunt hierdoor verder naar mediaal ligt voor de

de spieren deze functie niet goed uit-

blijft in het glenohumerale gewricht.

schouder, moet er meer moeite worden

voeren kan er mogelijk een afwijkend

Wanneer dit niet goed gebeurt kan

gedaan om het gewricht tijdens de

bewegingsverloop van de scapula ten

er een anterieure verschuiving van

endorotatiebeweging te stabiliseren.

opzichte van thorax en het schouder-

de kop plaatsvinden die een impin-

Dit kan bijdragen aan het verkrijgen

gewricht ontstaan.10

gement van de supraspinatus of de

van een secundair impingement (zie
afbeelding 5).5,7,8 Daarnaast is bij de

bicepspees onder het coraco-acromiale

Relatie met blessures
De grote anterieure piekkrachten
tijdens de cocking fase van beide services kunnen er voor zorgen dat het
anterieure kapsel en de ligamenten
van de schouder flink belast worden.
De hoge snelheid wordt voornamelijk
veroorzaakt door de endorotatie. De
piekkrachten van de endorotatie liggen
rond de 71 N bij mannen en 48 N bij
vrouwen. Tijdens deze beweging moeten de rotator cuff spieren, het schouderkapsel en de biceps er voor zorgen
dat de humeruskop goed gecentreerd

Afbeelding 4

follow-through de kans op peesletsel, spierverrekkingen of rupturen
even groot bij de kick service als bij de
vlakke service.6

Conclusie
Bij het slaan van een vlakke service
genereren tennissers een aanzienlijk
hogere pre-impact in de horizontale,
verticale en absolute racketsnelheden
dan bij het slaan van een kick service.
Omgekeerd worden tijdens de forward
swing van de kick service hogere
Afbeelding 5

10
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zijwaartse snelheden ontwikkeld. De

Afbeelding 6

kinesiologie van de schouder is bij
beide services nagenoeg hetzelfde. Het
is echter aannemelijk dat tennissers
die de vlakke service of de kick service veelvuldig herhalen op de lange
termijn vatbaar zijn voor het krijgen
van de bovengenoemde pathologieën,
gezien de grote kracht die op het
schoudergewricht komt te staan. Wanneer de spieren rondom het schoudergewricht de beweging van de service
niet voldoende kunnen begeleiden is
de kans groot dat er een secundair impingement ontstaat.

Volgende artikel
In het derde en laatste artikel van deze
reeks zullen we beschrijven hoe de revalidatie van een tennisser met secun-
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daire impingement klachten door een
verminderde controle, een disbalans
of een laesie van de spieren er uit kan
zien.
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