
Test voor protectieve sensibiliteit (PS) 

De test wordt uitgevoerd met een 10-grams Semmes-Weinstein-monofilament (SWM).  
 

Het monofilament moet regelmatig gekalibreerd (dit kan op een keukenweegschaal, de druk moet 10 
gram zijn) en zo nodig vervangen worden. Tevens moet de nylondraad loodrecht staan t.o.v. de 
houder (90 graden). Materiaalmoeheid uit zich in het krom staan, het niet correct terugkomen in de 
oorspronkelijke stand. 

 
Het monofilament dient na gebruik bij de patiënt met alcohol te worden gereinigd. 
Uitgangshouding 

- De test moet uitgevoerd worden in een rustige en qua temperatuur aangename 
omgeving 

- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 
 
Technische uitvoering 

- Voordat met het monofilament op de voet getest wordt, moet eerst een 
herkenningskader voor de patiënt gecreëerd worden. Dit gebeurt ter hoogte van de 
elleboog, en niet op de hand in verband met een mogelijke neuropathie in de 
handschoenregio 

- Vraag de patiënt de ogen te sluiten tijdens het uitvoeren van de test. Mocht de patiënt 
dit als erg onaangenaam ervaren, dan dient het zicht op de test te worden geblokkeerd 
door een scherm of de niet-uitvoerende hand van de onderzoeker 

- Vraag de patiënt ‘ja’ te zeggen bij iedere aanraking (‘prikje’) die hij voelt 
- Het monofilament moet loodrecht op de huid geplaatst worden en in C-vorm buigen. 

Nadat de C-vorm bereikt is, kan het monofilament van de huid afgenomen worden (de 
aanraking duurt ongeveer 1.5 sec) 

- Op de voet wordt niet getest op plaatsen waar eelt zit. Dit dient eerst verwijderd te 
worden als er zoveel eelt aanwezig is dat er niet naast het eelt getest kan worden. Ook 
op plaatsen waar littekenweefsel of necrotisch weefsel zit of in wondgebieden, wordt 
niet getest.  

- Indien de onderzoeker twijfelt of de patiënt het  echt voelt, wordt gevraagd op welke 
voet het prikje gevoeld wordt 

- Zorg bij de uitvoering dat het tempo van de aanrakingen wisselt 
- Indien het monofilament wegspringt, telt deze meting niet mee. De meting wordt dan 

opnieuw uitgevoerd 
- Er zijn drie testplaatsen die ieder driemaal worden getest (zie tekening): 

o Plantaire zijde van de grote teen 
o Onder het kopje van het 1e middenvoetsbeentje 
o Onder het kopje van het 5e middenvoetsbeentje 

- Professionals die zeker willen weten of de voet zijn beschermende sensibiliteit niet heeft 
verloren, kunnen met het monofilament meer plaatsen testen. Aangeraden wordt om 
naast bovengenoemde punten onder de middenvoet en de hiel te testen. Ook op de 
voetrug kan het gevoel getest worden, evenals tussen de 1e en 2e teen, waar een aparte 
huidzenuw het gevoel verzorgd. 
 



Interpretatie 
 De test is negatief wanneer op de testplaats het monofilament twee of drie keer 

gevoeld wordt 
 De test is positief wanneer op de testplaats het monofilament nul of één keer 

gevoeld wordt 
 Zodra er op één plaats positief getest wordt, is er sprake van verlies van PS 

 
 

 
 
 


