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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Thorax/buik/organen 

Aandoening 

(ICD) 

 

Circulatie en ademhalingsstelsel 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Mobiliteit / bewegen 

 

 

 Korte beschrijving  De Shuttle run test is een maximaal test welke gebruikt kan worden 

om de fitheid of conditie van kinderen of adolescenten te bepalen. De test wordt tevens 

gebruikt om een indruk van de VO2max te verkrijgen.  

Tijdens de afname wordt gebruik gemaakt van de shuttle run test cd of een MP3-bestand. 

De deelnemer loopt tussen 2 lijnen heen en weer die op 20 meter afstand van elkaar 

liggen. De loopsnelheid wordt bepaald door het interval tussen twee geluidssignalen. De 

hardloopsnelheid wordt elke minuut verhoogd door het interval tussen de geluidssignalen 

te verkorten.1,2 

 

 Doelgroep  mensen zonder gezondheidsklachten, het meest toegepast bij kinderen en 

                       adolescenten1,2 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  Léger LA, Lamberts J (1982)2 

 Nederlandse versie geen geautoriseerde versie bekend 

 

2 Doel van het meetinstrument 

  

 Diagnostisch    

 Evaluatief / effectiviteit 

 Inventariserend         

 



 

2 

3 Soort / vorm van het meetinstrument      

 

 Observatielijst 

 Opbouw  de test bestaat uit 18 trappen. Trap 1 komt overeen met een loopsnelheid van 

                    8 km/u. Per trap neemt de hardloopsnelheid  met 0.5 km/u toe. 

 Invulinstructie  meting in te vullen door de observant 

 Meetniveau   totaal: wijze score is aantal test trappen (1 -… etc); meetniveau is ordinaal  

4 Verkrijgbaarheid        

 

 Opvraagbaar bij  Beschrijving van de test: www.meetinstrumentenzorg.nl. 

                                 Tijdens de afname wordt gebruik gemaakt van de geluidsopname 

                                 ‘shuttle run test’. Deze is gratis te downloaden op  

                                 www.shuttle-run-test.nl/  3 

 Geschatte kosten  de beschrijving en MP3-bestand zijn gratis te downloaden 

 Copyright  nee 

 

5 Methodologische kwaliteit      

 

Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende reviews: 

 

- Bianco A. A systematic review to determine reliability and usefulness of the field-based 

test batteries for the assessment of physical fitness in adolescents: the ASSO Project. 

20154 

- Ortega FB, et al. Systematic review and proposal of a field-based physical fitness-test 

battery in preschool children: the PREFIT battery. 20155 

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility6 

   

 Taal  Nederlands 

 Benodigdheden  stopwatch, cd speler, voorbespeelde cd met 1- minuutprotocol, meetlint 

 Randvoorwaarden  ruimte t.b.v. parcours van 20 m + 2m uitloop ruimte aan 

weerszijden 

 Benodigde tijd  ong. 2 uur om 20 personen te testen7 

 Gebruikershandleiding    

                

7       Normgegevens 

 

 Uitkomstklassen en normgegevens     

Website KNGF richtlijnen, p. 46 bijlagen meetinstrumenten, via8:  

https://www.kngfrichtlijnen.nl/downloads/1312095494_Astma%20bij%20kinderen%20Bi

jlage%203%20Meetinstrumenten.pdf  

              

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
http://www.shuttle-run-test.nl/
https://www.kngfrichtlijnen.nl/downloads/1312095494_Astma%20bij%20kinderen%20Bijlage%203%20Meetinstrumenten.pdf
https://www.kngfrichtlijnen.nl/downloads/1312095494_Astma%20bij%20kinderen%20Bijlage%203%20Meetinstrumenten.pdf
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8 Overige gegevens 

 

 In 2017 is een systematische review gepubliceerd waarin na uitgebreid literatuur 

onderzoek is geconcludeerd dat de shuttle run test geschikt is als een holistische indicator 

voor de gezondheidstoestand van kinderen en adolescenten.9 
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