
Stemvorktest 

De stemvorktest heeft geen plaats in het bepalen van het risico op een ulcus (de Simm’s classificatie). 
De stemvorktest zegt iets over de aanwezigheid van neuropathie in het algemeen en het risico op 
vallen (vanwege onbalans door het verdwijnen van het diepe gevoel = propriocepsis). Een afwijkende 
stemvorktest geeft een verhoogd risico op heup- en polsfracturen, maar voorspelt niet het krijgen 
van een ulcus. 
 
De stemvorktest is wél van belang om uit te voeren in de 1e lijn: patiënten die hun propriocepsis 
verliezen worden onzeker, gaan minder stabiel lopen en dienen de juiste voorlichting te krijgen. Dit is 
de reden dat de uitvoering van de stemvorktest hieronder wel beschreven wordt. 

 
Uitgangshouding 

- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- Voor dit onderzoek is een stemvork van 128 hertz nodig, eventueel de stemvorkspanner 
- Geef uitleg over de test: vertel de patiënt dat het geen pijn doet. Laat de stemvork zien, 

sla deze aan en voer de test uit op uw eigen pols 
- Doe vervolgens de test voor op de elleboog van de patiënt, op de botknobbel die daar 

zit. Doe dit zowel met een trillende als met een niet-trillende stemvork, zodat de patiënt 
het verschil voelt tussen trillen en niet trillen. Let op: doe de test niet voor op de pols 
(indien er neuropathie bestaat, zal zowel het sok- als het handschoengebied aangedaan 
zijn) 

- Vraag de patiënt om de ogen te sluiten en aan te geven met ‘ja’ zodra hij de stemvork 
voelt en ook weer aan te geven wanneer de trilling verdwenen is.  

- Breng de stemvork in trilling zonder geluid. Dit om de patiënt niet op voorhand te laten 
weten dat de test begint. De stemvork kan op twee wijzen in trilling worden gebracht: 

o Door de twee armen naar elkaar toe te knijpen en dan snel los te laten; dit kan 
een scherp, soms wat pijnlijk gevoel geven aan de vingers van de onderzoeker 

o Maak gebruik van de stemvorkspanner die speciaal voor dit doel ontwikkeld is 
- Plaats de stemvork op het interfalangeale gewricht van de grote teen gewricht tussen de 

twee teenkootjes). Belangrijk: u houdt de stemvork met twee vingers vast aan de steel 
zonder de armen van de stemvork aan te raken. Raakt u dit wel aan, dan zal de trilling 
direct gedempt worden. Dit doet afbraak aan het testresultaat. 

- Vraag of de patiënt de trilling voelt en of hij/zij wil aangeven wanneer hij/zij de trilling 
niet meer voelt 

 
Interpretatie 

- Wanneer de trillingen tenminste tien tellen wordt waargenomen, is er geen afwijking van 
het diepe gevoel. Daarbij is van groot belang dat u zeker weet dat de stemvork ook tien 
seconden goed voelbaar trilt. Goede controle daarop bent u zelf: u houdt de steel van de 
stemvork vast en voelt zelf de trilling in de vingers. Bij twijfel kunt u de test een- of 
tweemaal herhalen. 

- Voor het verkrijgen van meer informatie over het diepe gevoel is aan te raden de 
stemvorktest ook uit te voeren op de zijkant van het 1e en 5e middenvoetsbeentje. 
Wordt daar binnen tien seconden aangegeven dat de trilling niet meer aanwezig is, 
terwijl de onderzoeker de trilling nog wel voelt, kan de test voortgezet worden op 
respectievelijk de binnenenkel en de buitenenkel. Indien daar wel de tien seconden-



trilling gevoeld wordt, is de conclusie dat er een stoornis is in het diepe gevoel, ook wel 
gevoelsgeleidingsstoornis genoemd. 

 


