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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio 
 

Bovenste extremiteit, onderste extremiteit 

Aandoening 
(ICD) 
 

Bewegingsapparaat 
(Spier- en peesaandoeningen; Bot-, gewrichts- en kraakbeenaandoeningen) 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Bewegingssysteem 

 
• Korte beschrijving  Met behulp van een handknijpkrachtmeter / hand-held 

dynamometer kan de isometrische spierkracht van diverse spiergroepen bepaald 
worden. Vrijwel alle spiergroepen kunnen worden gemeten. De gebruiker kan de 
kracht (weergegeven in Newton, Kilopascal of Bar) van het apparaat aflezen. Er zijn 
apparaten waarmee de handknijpkracht wordt gemeten en apparaten die diverse 
spiergroepen meten. Het meten van de maximale handknijpkracht geeft een goede 
inschatting van de spierfunctie en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa 
in het lichaam. Middels spierkrachtmeting kan bepaald worden of de waarden bij een 
patiënt binnen de ‘normaal’ vallen of hoe spiergroepen zich onderling verhouden. 
Afname van de spierkracht kan een teken zijn van spierafbraak.34 

 
 

• Doelgroep  diverse patiëntgroepen/pathologieën bij volwassenen en kinderen vanaf 
5 jaar 
 

• Ontwikkelaar  diverse aanbieders 
 

2 Doel van het meetinstrument 
 

Combinatie van:             
• Inventariserend 
• Evaluatief / effectief 

 



 

3 Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Instrumenteel                               
• Opbouw  De opbouw van de apparatuur is per merk verschillend. Er zijn  

                     verschillende vormen hand-held dynamometers beschikbaar:5 
                     a) handknijpkrachtmeter; de patiënt houdt zelf de meter vast 
                         bijv. Jamar 
                     b) hand-held dynamometers die de onderzoeker voor de meeste  
                         spiergroepen in zijn hand blijft houden  
                         Sommige apparaten hebben hulpstukken waarmee ook knijp- en  
                         grijpfuncties gemeten kunnen worden, in dat geval houdt de patiënt  
                         zelf de meter vast. 
                         Deze groep dynamometers wordt veel gebruikt. Ze zijn er met een 
                         analoog of digitaal scherm, of electronisch waarbij de meetwaarden 
                         direct in een computer gezet kunnen worden. 
                         bijv. Citec, MicroFET2, Lafayette, Baseline, Chatillon, Nicholas  
                      
 

• Meetprocedure  De meetprocedure is afhankelijk van de gebruikte apparatuur (zie 
                                hierboven bij opbouw) en de te meten spiergroep.  
                                a) Handknijpkrachtmeter 

De cliënt staat rechtop of zit voor de meting op een stoel aan 
tafel, de arm rust op de tafel met de elleboog in een rechte hoek. 
De cliënt dient zo hard mogelijk te knijpen en dit ongeveer twee 
tellen vast te houden; elke hand wordt afzonderlijk gemeten in 
drievoud waarbij de hoogste waarde wordt genoteerd. Laat de 
cliënt steeds 15 tot 20 seconden rust nemen tussendoor. 
De hoogste waarde wordt vergeleken met referentiewaarden per 
leeftijdscategorie en per geslacht: d.i. de minimaal acceptabele 
knijpkrachtwaarden op 85% van de normaal- waarde.34 

 
                                b) Handheld dynamometer 

De dynamometer wordt op de te meten spier(groep) geplaatst en 
de therapeut levert de weerstand. 
Er zijn twee meetmethoden:5                                    
- Break-techniek 
De onderzoeker duwt met de meter tegen de spier(groep) van de 
cliënt die deze in een vooraf bepaalde stand gefixeerd tracht te 
houden; de cliënt wordt gevraagd om met de betreffende 
spiergroep zo hard mogelijk tegen te houden.  
- Make-techniek 
De cliënt wordt gevraagd zo krachtig mogelijk de  
betreffende spier(groep) aan te spannen terwijl de onderzoeker 
weerstand biedt zonder de meter te bewegen. 
Aangeraden wordt om 2 à 3 metingen te doen en vervolgens het 
gemiddelde van de metingen te nemen. 
De meetpositie van de cliënt is afhankelijk van de te meten 
spiergroep. 
 

• Meetniveau  ratio; kracht in Newton (N), Kilopascal (Kpa) of bar 
Oordeel meetniveau  a) Handknijpkrachtmeter; ordinaal: voldoende/onvoldoende 

 



 

4 Verkrijgbaarheid 
 

• Te koop bij diverse (web)winkels 
• Geschatte kosten  a) handknijpkrachtmeter: € 250 tot € 600, afhankelijk van 

                                      vorm (analoog of digitaal) 
                                  b) handheld dynamometer: € 500 tot € 1000, afhankelijk van 
                                       vorm (analoog, digitaal, electronisch) 

• Copyright  ja 
 

5 Methodologische kwaliteit  
 

De literatuurzoektocht werd in 2007 en in 2012 uitgevoerd. In 2012  leverde de 
zoektocht erg veel zoekresultaten op wat betreft de methodologische kwaliteit van de 
hand-held dynamometer. Hierdoor is ervoor gekozen om 3 actuele studies per 
lichaamsonderdeel te verwerken binnen dit formulier. Studies ouder dan 2005 
werden geëxcludeerd. Informatie die in 2007 in het  toelichtingsformulier verwerkt 
werd, wordt beknopt weergegeven.  

 
• Reproduceerbaarheid 

 
 Betrouwbaarheid (reliability)  

 
Informatie uit het formulier van 2007: 
 
- ICC waardes gevonden in verschillende onderzoeken: 2,3,4,6,7,8 

Ford-Smith et al.; 25 community-dwelling elders aged 70 to 87: 0.90 
Kwoh et al.; 44 patients after total hip or knee arthroplasty: 0.94 
Merlini et al.; 33 patients with spinal muscular atrophy: 0.93 
Wang et al.; 41 community-dwelling elderly fallers 61-90 years: 0.99 
Bohannon; 20 young healthy women: 0.95 
Wessel et al.; 29 children with juvenile arthritis: 0.96-0.97 (intrarater 
reliability) 

- ICC waarden voor  dynamometrie in 11 spiergroepen:15 
Elleboog flexoren en extensoren, schouder abductoren en extensoren, pols 
extensoren, heup flexoren, extensoren en abductoren, knie flexoren en 
extensoren, dorsaalflexoren voet: 
Observed outcomes mean 2 efforts (van alle waardes)  0.87-0.95  
Observed outcomes max 2 efforts (van alle waardes)  0.83-0.95 
Corrected outcomes mean 2 efforts( van alle waardes)  0.76-0.91 
Gebruikte HHD is MicroFET2 

- Wang et al rapporteert vergelijkbare hoge ICC waarden:8 
n=16, p=14 vrouwen/2 mannen, patiënten met heupfractuur, gem. leeftijd 
79 (SD=7), gemeten werd de kracht van de knie extensor 
ICC waardes (HHD): (gezond been) 0.91, (geblesseerd been) 0.91 
Gebruikte HHD is Nicholas 

- Schaubert et al rapporteert:12 
n=10, p=ouderen, 8 vrouwen/2 mannen, gem. leeftijd 75.5 (SD=5.8)  
ICC-waarden (met inachtneming van het lichaamsgewicht):  
(dominante knie extensie) 0.92, (niet-dominante knie extensie) 0.92,  
(left grip) 0.98, (right grip) 0.94, (side-to-stand-test) 0.8 
Gebruikte HHD is MicroFET2 en Jamar handknijpkrachtmeter 

 



 

 
Informatie literatuurzoektocht 2012: 
 
Schouder:13,23,35 
- Celik (2012) rapporteert bij n=57, p=gezonde populatie en populatie met een  
  impingement en verschillende BMI (Body Mass Index):  
   ICC gezonde populatie: 0.77-0.99 
   ICC zieke populatie: 0.75-0.99 
   Dit geldt voor de spierkracht van alle spiergroepen van de schouder en het  
   schouderblad (m. detoideus anterior, m. serratus anterior, m. supraspinatus en   
   m. latissimus dorsi), behalve de m. trapezius (ICC=0.35-0.65) (P < .05).  
   De betrouwbaarheid voor het testen van spierkracht van de m. trapezius wordt    
   minder naarmate de BMI hoger is. 
- Turner (2009) rapporteert de ICC voor de trapezius, rhomboideus en serratus  
   anterior bij n=172, p=populatie met overhead activity:  
   intra=0.404-0.894 
   inter=0.394-0.853 
   Gebruikte HHD is Baseline hydraulic push-pull 
- Michener (2005) rapporteert de ICC bij n=40, p=populatie met schouderpijn en  
   functieverlies, gemeten met HHD bij de trapezius en serratus:  
   inter=0.93 (serratus) en 0.93-0.95 (trapezius) 
   intra=0.94, 95% CI (serratus) en 0.89-0.96, 95% CI (trapezius) 
   Gebruikte HHD is Nicholas 
 
 
Rug:26 
- Larson (2010) rapporteert ICC bij n=29, p=populatie met een wervelkolom  
   trauma:  
   intra=0.80-0.98, 0.79-0.99 voor alle bewegingsrichtingen en alle onderzoekers 
   (unsupported) 
   inter: 0.97-0.99, 0.96-0.98 voor alle richtingen (unsupported) 
   Gebruikte HHD is MicroFET2 
 
 
Enkel:20,27,28 
- Hébert (2010) rapporteert bij n=46, p=populatie met diabetes mellitus type 1, 
   een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van:  
   r=0.70-0.93 (dorsaalflexie) 
   r=0.72-0.94 (eversie)  
   Bovendien wordt een excellente reproduceerbaarheid gerapporteerd tussen dag  
   1 en dag 2: eversie= 0.89-0.94, dorsaalflexie=0.90-0.96. 
   Gebruikte HHD is Chatillon FCE-500 
- Spink (2010) rapporteert ICC bij n=36 jonge en oudere mensen: 
   intra: 0.78-0.94 en 0.67-0.96 (95% CI) voor de dorsaalflexoren, plantair-  
   flexoren, eversie, inversie, teen flexoren flexie en hallux flexoren 
   inter: 0.77-0.88 en 0.66-0.93 (95% CI) 
   Gebruikte HHD is Citec 
- Rose (2008) rapporteert ICC en SEM van alle spiergroepen (inversie, eversie, 
   dorsaal- en plantairflexoren) bij n=60 gezonde kinderen (2-4 jaar): 
   intra: ICC(2,2) = 0.85-0.94 en 0.75-0.96 (95% CI), SEM = 1.5-4.7 N 
   inter: ICC(2,1) = 0.88-0.96 en 0.81-0.98 (95% CI), SEM = 1.2-4.6 N 
   Gebruikte HHD is Citec 
 
 
 



 

 
Elleboog:14,36 
- Baldwin (2012) rapporteert bij n=17, p=ernstig zieke populatie, voor alle 
   spierkrachtmetingen (behalve de flexoren links): 
   ICC=0.782-0.946  (95% CI) 
   test-retest overeenkomst: 0.819-0.918  
   Gebruikte HHD is Jamar handknijpkrachtmeter en Lafayette 01163 
- Burns (2005) rapporteert bij n=19, p=populatie met een tetraplegie de intra- en 
   interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van getrainde en ongetrainde onderzoekers  
   in het gebruik van de HHD met de volgende uitkomst:  0.9 (inter en intra)  
   betrouwbaarheid. 
 
 
Knie:18,31, 32, 37 
- Whiteley (2012) rapporteert bij n=216, p=voetbalspelers, een excellente inter- 
   en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid: 0.90, 0.91 en 0.96 voor de excentrische  
   contractie van de hamstrings, isometrische contractie van de hamstrings en  
   isometrische contractie van de quadriceps. 
   Gebruikte HHD is Baseline electronic push-pull 12-0343 
- Koblbauer (2011) rapporteert de ICC bij n=32, p=populatie die een knie- 
   artroplastiek heeft ondergaan:  
   inter=0.90-0.96 voor alle metingen, SEM=7.8%-13.1% , SDD=21.7%-36.2% 
   intra=0.76-0.97, SEM=6.8% -20.7%, SDD=19.0% -57.5% 
   De waardes waren steeds hoger voor de extensie dan voor de flexie. Geen  
   verschil werd gevonden tussen het aangedane en het niet- aangedane knie. 
   Gebruikte HHD is Citec 
- Lu (2011) rapporteert dat de HHD een betrouwbaar meetinstrument is behalve  
   voor het meten van de kracht van de knie-extensoren. 
   Gebruikte HHD is MicroFET2 
- Lu (2007) rappporteert over de maximale krachtsweerstand voor knie flexoren 
   en extensoren gemeten met een hand-held dynamometer (HHD, type GT-10 
   OG Giken) en een resistance-enhanced dynamometer (RED) bij n=25 mannen,  
   gem. leeftijd 22,5:  
   HHD: ICC (intra) 0.79-0.93 en ICC  (inter) 0.11-0.28 
   RED: ICC (intra) 0.91-0.94 en ICC (inter) 0.98;  
             ICC (intra- session) 0.93-0.99 en ICC (inter-session) 0.91-0.92 
 
 
Heup:24,32 
- Lu (2011) rapporteert bij n=16 jonge volwassenen, bij het meten van de  
   spierkracht van de bilaterale heup- en kniespieren, een excellente ICC van alle 
   spiergroepen: 0.83-0.92 (behalve voor de knie extensoren: ICC = 0.60).  
   De SRD % van alle spiergroepen was acceptabel: range van 8.4-22.8 %, bij de 
   heup extensoren het kleinst en bij de knie extensoren het grootst. 
   Gebruikte HHD is MicroFET2 
- Lue (2009) rapporteert bij n=63, p=gezonde populatie, dat het meten van de  
   spierkracht van de heup extensoren met een HHD betrouwbaarder is in stand 
   dan in buiklig; voor de relatieve betrouwbaarheid waren de waardes excellent:  
   ICC=0.92 (buiklig), ICC=0.94 (stand) 
   Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was alleen goed in stand: ICC=0.92 (0.65 in 
   buiklig).  
   Gebruikte HHD is MicroFET2 
 
 
 



 

 
Meerdere onderste extremiteiten:19,21,22 
- Macfarlane (2008) rapporteert bij n=154, p=populatie gezonde kinderen, de 
   intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van de HHD bij het testen van 6 spier- 
   groepen ( knie extensoren en flexoren, heup adductoren, abductoren, flexoren  
   en extensoren): 0.82-0.91.  
   Gebruikte HHD is MicroFET2 
- Kelln (2008) rapporteert bij n=9, p=populatie jonge mensen, gem. leeftijd 26: 
   Intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid: 0.77-0.97, SEM=0.01-0.44 kg 
   Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: 0.65-0.87, SEM=0.11-1.05 kg 
   Gemeten werden 11 spiergroepen: heup: flexie, extensie, adductie, abductie,  
   exorotatie, endorotatie; knie: flexie, extensie; enkel: dorsaalflexie, inversie, 
   eversie.  
   Gebruikte HHD is MicroFET2 
- Verschuren (2008) rapporteert de ICC bij n=25, p=populatie kinderen met  
   cerebrale parese: 
   ICC inter: 0.49-0.82 voor de  make-techniek 
   SEM en CV (%): 27.9-58.9 en 22.2-35.3% voor de break-techniek 
   SEM en CV (%): 30.6-52.7 en 16.2-56.2%.voor de make-techniek 
   Gebruikte HHD is Citec 
 
 
Meerdere bovenste en onderste extremiteiten:33,38 
- Abizanda (2012) rapporteert de ICC bij n=281, p=populatie oudere mensen: 
   0.97-0.98 (95% CI).  
   Getest werden 6 spiergroepen: elleboog flexoren, romp extensoren, knie  
   extensoren, heup flexoren, duim extensoren en de dominante hand. 
   Gebruikte HHD is Jamar handknijpkrachtmeter 
- Vanpee (2011) rapporteert bij n=39, p=populatie zwaar zieke mensen de ICC 
   voor 4 spiergroepen: >0.90 
   minder voor de heupflexie: ICC=0.80, en enkel dorsaalflexie: ICC=0.76. 
   Elleboog flexoren, knie extensoren waren het zwakst en vergelijkbaar in sterkte  
   bij mannen en vrouwen. 

 
 

 Overeenkomst (agreement)   
 
Martin (2006) rapporteert bij n=20, p=oudere populatie, dat de HDD een 
overeenkomst met de Biodex (gouden standaard) heeft bij het meten van de 
spierkracht van de quadriceps: kappa= 0.69, p<0.000117 
Gebruikte HHD is Lafayette 01163 

 
      

• Validiteit 
 

 Content validity   
- Uit een onderzoek van Van den Beld (2011) bij n=22, p=kinderen met 
   myopathie, is gebleken dat de hand-held dynamometer een lage validiteit heeft  
   en grote variatie laat zien in het meten van 11 spiergroepen.29 
   Gebruikte HHD is MicroFET2 
- Febrer (2010) rapporteert dat de HHD een valide instrument is bij n=24, 
   p=populatie met spinal muscular artrophy.25 
   Gebruikte HHD is Citec 
 

 



 

 
 Criterion validity   

- Stark (2011) rapporteert dat er minimale verschillen tussen de hand-held  
   dynamometer en de gouden standaard (isokinetische dynamometrie) bestaan.  
   Hierdoor is de HHD een valide en responsief instrument (klinische settings).30 
- Martin (2006) rapporteert bij n=20, p=oudere populatie, het volgende: meten 
   van de spierkracht van de quadricpes, HHD vs. Biodex: r=0.91, p<0.0001.17 
   Gebruikte HHD is Lafayette 01163 
 
 

 Correlation validity   
- Turner (2009) rapporteert bij n=172, p=patiënten met een overhead activity  
   (trapezius, rhomboideus, serratus anterior): r=0.70-0.454, P< .05 en P< .001.23 
   Gebruikte HHD is Baseline hydraulic push-pull 
- Whiteley (2012) rapporteert bij n=216, p=voetbalspelers, een hoge correlatie  
   tussen de HHD en isokinetische meetingen (Biodex): r=0.322-0.617, p<0.001.37 
   Gebruikte HHD is Baseline electronic push-pull 12-0343 
 - Macfarlane (2008) rapporteert bij n=154, p=populatie gezonde kinderen, dat de 
   koppelingen van spieren groter was bij grotere en zwaardere kinderen voor alle 
   spiergroepen, behalve de knie extensoren: p=0.64; p=0.001-0.03 (lengte),  
   p=0.001-0.03 (gewicht); er werd geen verschil in geslacht gevonden.  
   Geen verschil in koppeling van spieren bij kinderen die wel of niet aan sport  
   doen: p=0.06–0.9.19 
  Gebruikte HHD is MicroFET2 
- Desrosiers (1995) vergelijkt in een studie de Jamar handknijpkracht   
   dynamometer met de Martin Vigorimeter. Hieruit blijkt dat die twee een goede  
   correlatie hebben:  
   r (pearson)=0.89 (voor de rechter hand) en 0.90 (voor de linker hand).1 
 
 

 Construct validity   
Hand-held dynamometrie werd vergeleken met “maximal voluntary isometric 
contraction (MVIC)” met als resultaat dat de hand-held dynamometrie minder 
sensitief is dan MVIC in sterke spiergroepen (> 250N), wegens de gelimiteerde 
kracht van de onderzoeker.10  
Gebruikte HHD is Citec 

(Informatie uit het formulier van 2007) 
 
 
 Discriminant validity   

Hébert (2010) rapporteert dat de HHD onderscheid kan maken tussen een  
gezonde populatie en een populatie met diabetes mellitus type 1.27 
Gebruikte HHD is Chatillon FCE-500 
 
 

 Concurrent validity   
Uit het onderzoek van Abizanda (2012) is gebleken dat de concurrent validiteit 
met functionele testen goed was.38  
Gebruikte HHD is Jamar handknijpkrachtmeter 

       
 
 
 
 



 

 
• Responsiviteit / longitudinale validiteit 

 
Informatie uit het formulier van 2007 
 
Sensitiviteit en specificiteit van hand-held dynamometrie: n=61, p=40 jongens/21 
meisjes van een basisschool, gem. leeftijd 7.10 (SD=2.3);  
Se: Sensitivity at chosen cut-off point (mean of 2 efforts); Sp: Specificity at same  
cut-off point; D (dominante), N (niet-dominante):15 

 
- Elleboog flexoren: se 0.87 (N/D), sp 0.74 (D/N) 
- Elleboog extensoren: se 0.80 (N/D, sp 0.78 (D), 0.70 (N) 
- Schouder extensoren: se 0.80 (N/D), sp 0.59 (D), 0.72 (N) 
- Schouder abductie: se 0.73 (D) 0.80 (N), sp 0.56 (D), 0.62 (N) 
- Pols extensoren: se 0.87 (N/D), sp 0.54 (D), 0.80 (N) 
- Heupflexoren: se 0.73 (N/D), sp 0.65 (N/D) 
- Heup extensoren: se 0.87 (D) 0.73 (N), sp 0.65 (D) 0.80 (N) 
- Heupabductie: se 0.80 (D), spec 0.76 (D) 
- Knieflexoren: se 0.87 (D) 0.80 (N), sp 0.67 (D) 0.72 (N) 
- Knieextensoren: se 0.87 (D), 0.73 (N), sp 0.65 (D) 0.78 (N) 
- Voetdorsaalflexoren: se 0.87 (D) 0.80 (N), sp 0.74 (D) 0.78 (N) 
Gebruikte HHD is MicroFET2 

 
 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 
 

• Benodigdheden  hand-held dynamometer, blad papier en pen 
                               afhankelijk van het te gebruiken apparaat: stoel zonder  
                                armleuning, behandelbank, computer 

• Afnameduur  afhankelijk van de te testen spiergroepen en het gebruikte apparaat34 
• Randvoorwaarden  - de onderzoeker/therapeut moet sterker zijn dan de spiergroep 

                                       van de patiënt 
                                    - de positie van het apparaat, de onderzoeker en cliënt, alsmede 
                                       de meettechniek en de instructie aan de cliënt, dienen goed 
                                       omschreven te zijn en gestandaardiseerd te worden toegepast 
                                       om meerdere metingen te kunnen vergelijken 

• Gebruikershandleiding  nee 
 
 
7          Normgegevens 
 

De uitslag (de hoogste waarde) kan vergeleken worden met de referentiewaarden van 
Dodds et al. voor mannen en vrouwen. Deze referentiewaarden zijn verzameld bij een 
zeer grote groep in Engeland. Een waarde onder het 10e percentiel wordt beschouwd als 
een lage handknijpkracht, omdat deze waardes vergelijkbaar zijn met de P5 van 
Nederlandse referentiewaarden verzameld door het MUMC. 34,39 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Tabel 1: Referentiewaarden voor mannen van Dodds et al.39 

 
 

Tabel 2: Referentiewaarden voor vrouwen van Dodds et al.39 

 



 

8         Overige gegevens 
 
Gegevens uit het  formulier van 2007 
 
• Handknijpkrachttest: 

Uit het onderzoek van Coldham et al (2006) bleek, dat één grijpkrachttest 
vergelijkbaar betrouwbaar is als drie achtereenvolgende tests, waarvan de hoogste 
score genoteerd werd (ICC één test: 0.95, ICC 3 tests: 0.95). Patiënten werden 
gevraagd om op een verbale analoge schaal (VAS) pijn-levels aan te geven. Deze 
waren voor alle groepen (carpaal tunnel decompressie, flexor tendon, en 
asymptomatisch) groter voor drie testen dan voor één test. In de praktijk werd tot nu 
toe drie achtereenvolgende tests als standaard gehandhaafd, zoals aanbevolen door de 
American Society of Hand Therapists (ASHT).16 

 
Gegevens zoektocht 2012 
 
• De spierkracht gemeten met de HHD aan de enkel liet een afname van spierkracht bij 

ouderen in vergelijking met jongeren zien met een reductie van 27-40%.28 
Gebruikte HHD is Citec 
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