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BEKKENTESTING
1. Onderzoek in stand


A. INSPECTIE
Hoogte crista



Hoogte SIPS



Hoogte SIAS

 hogere SIPS + lagere SIAS = ilium staat meer naar anterior : mogelijk tgv verkorting M. Psoas,
Rectus Femoris, Sartorius, Tensor Fascia Latae
 lagere SIPS + hogere SIAS = ilium staat meer naar posterior : mogelijk tgv verkorting M.
Hamstrings
 SIPS meer anterior tov heterolaterale zijde kan het gevolg zijn van hypertonie van
de exorotatoren (M. Piriformis, M. Obturatorius internus) van de heup homolateraal
of hypertonie van de endorotatoren heterolateraal (M. Tensor Fascia Latae, M. Glut
Med)
Inspectie is ter informatie! (Je neemt deze kennis mee in het verdere verloop van het onderzoek)
Een bepaalde stand van een gewricht of bot hoeft geen probleem te vormen, als het gewricht of bot
maar voldoende beweegt.



B. TESTEN
Flexietest in stand (FTS)/Vorlauf
*Patiënt:
- voeten op schouderbreedte
- voorwaartse buiging
*Therapeut:
- beide duimen op SIPS patiënt
- indien één van beide SIPS eerder in cranioventrale richting vertrekt dan de
andere SIPS is de test positief. De zijde van de SIPS die te snel meebeweegt
is geblokkeerd.
 indien bij herhaling het verschil vermindert, is dit een indicatie voor musculaire spanning.
Verkorting van de M. Hamstrings bv kan het ilium in zijn beweging remmen.
 uitschakeling M. Hamstrings: Flexietest in zit (FTZ)
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Bilaterale lateroflexie
*Patiënt:
- voeten op schouderbreedte
- lateroflexie
*Therapeut:
- beide duimen op SIPS patiënt
- het homolaterale ilium zal onder invloed van het lig iliolumbale naar anterior
bewegen. Indien niet, is dit SI-gewricht geblokkeerd/ is er een
bewegingsbeperking van het ilium naar anterior.



Test van Gillet
*Patiënt:
- stand, unilaterale heupflexie >90°
*Therapeut
- palpatie homolaterale SIPS
-homolaterale ilium zal naar posterior bewegen. Indien niet is het SI-gewricht
geblokkeerd/ is er een bewegingsbeperking van het ilium naar posterior.

2. Onderzoek in ruglig


Exo-endo onderste lidmaat
Bij exorot van het onderste lidmaat moet het ilium naar posterior bewegen.
Bij endorotatie van het onderste lidmaat moet het ilium naar anterior bewegen.
Indien niet: spierverkorting, geblokkeerd SI-gewricht, … (symphyse, LWZ, …)



Downing Test
- Ruglig, bekken heffen en terug neerleggen (brugje)
- Aftekenen thv midden kuit
- ADDUCTIE
+
EXOROTATIE



ANTERIORISATIE ILIUM
+
FUNCTIONELE VERLENGING van het BEEN

Indien geen verlenging of te groot verschil met andere zijde: indicatie dat ilium niet
goed naar anterior beweegt
=> mobilisatie naar anterior, stretching M. Hamstrings (bv)
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- ABDUCTIE
+
ENDOROTATIE



POSTERIORISATIE ILIUM
+
FUNCTIONELE VERKORTING van het BEEN

Indien geen verkorting of groot verschil met andere zijde: indicatie dat het ilium niet
goed naar posterior beweegt
=> mobilisatie naar posterior, stretching M. Psoas, M. Rectus Femoris, M. Sartorius,
M. TFL (bv)



Instabiliteitstest
Patiënt heft één been gestrekt. Hierbij is pijn of onvermogen mogelijk.
De therapeut drukt nu thv de buitenzijde van beide ilii naar mediaal.
Indien bij elevatie van het gestrekte been nu minder of geen klachten meer, spreekt men van
instabiliteit van het SI-gewricht.

