
2. HET MATERIAAL

Naar aanleiding van het project ‘Vlaamse Groeicurven’ - onder leiding van een stuurgroep met 

vertegenwoordiging van de universiteiten VUB, KUL, UG, Belgian Study Group for Pediatric Endocrinology, 

Gezondheidscentrum Studenten van de VUB, Kind & Gezin en de VWVJ - werden materialen en techniek voor 

wegen en meten grondig bestudeerd.  Hieruit werd een advies geformuleerd m.b.t. het te gebruiken materiaal 

in de CLB en de techniek van het onderzoek.  In de standaard ‘Groei en Pubertaire Ontwikkeling’ worden deze 

adviezen overgenomen en, waar nodig, aangevuld.  

Meetlat 

Een geschikte meetlat heeft minstens een bereik van 80 tot 200 cm met onderverdelingen van 1 millimeter.  De 

aanwijzer moet vrij omhoog en omlaag bewegen en de hoek van de aanwijzer ten opzichte van de wandplaat 

moet steeds 90° zijn (de aanwijzer mag niet kantelen tijdens de meting).  De aanwijzer moet minimum 5 cm 

breed zijn zodat er voldoende zekerheid is dat hij op het hoogste deel van het hoofd rust. 

De meetlat moet worden bevestigd aan een wand zonder plinten en rusten op een stevige vloer, dus geen 

vloerkleed of vasttapijt.  De lat moet perfect verticaal staan, waterpas gecontroleerd.  Indien de aanwezigheid 

van de plinten onvermijdelijk is, wordt de dikte van de plinten geneutraliseerd door houten blokjes –van gelijke 

dikte als de plinten-  te plaatsen ter hoogte van de bevestigingspunten in de muur. In oude gebouwen is de vloer 

vaak niet waterpas.  Hier moet dan een standvlak worden gemaakt, waterpas, waarop de meetlat wordt 

bevestigd en geijkt.( http://seca-professional.be/producten.php ) 

Een meetlat waarbij de leerling niet tegen een wandplaat of een muur staat tijdens het meten, is niet geschikt.  

De automatische meetlatten waarbij de lengte wordt gescand met een infraroodstraal zijn bijgevolg niet aan te 

raden. Meetlatten voor op verplaatsing zijn - naast betrouwbaar in hun meting - licht, snel op te bouwen, handig 

om mee te dragen. Volgende meetlatten komen aan deze criteria tegemoet: 

• de “Leicester Height measure” van Invicta plastics (externe link)

verdeler in België: Baert nv (Schoolbenodigdheden), Essenestraat 16,1740 Ternat Tel. 02/583.56.56

• de "Seca 213 mobile stadiometer", te bekomen via de verdeler voor medische materialen, richtprijs

120 euro (incl. BTW)

Bij gebruik van ander verplaatsbaar materiaal zoals monteerbare staande lengtemeters moet men erover waken 

dat aan de basisvoorwaarden voor een correcte en betrouwbare meting wordt voldaan. 

Om kinderen met een ernstig beenlengteverschil correct te meten, moet men beschikken over een set plankjes 

in hout of kunststof.  De plankjes moeten minstens 30 cm groot zijn om de hele voet te ondersteunen.  Met een 

set plankjes van 1, 2 en 3 cm kunnen beenlengteverschillen van 1 tot 6 cm worden gecorrigeerd.  

Voor de klinische praktijk is een klein beenlengteverschil enkel relevant bij lengten grenzend aan de uitersten (te 

klein, te groot).  In dit geval is het zinvol om een beenlengteverschil te corrigeren met de plankjes.  Bij een 

belangrijk beenlengteverschil is het comfortabel indien er in een steun (plankjes) kan worden voorzien voor het 

kortste been. 

Weegschaal 

Een goede weegschaal heeft een bereik van 0 tot 120 kg met een onderverdeling tot op 100 gram.  In principe 

zijn zowel badkamerweegschalen als apothekerweegschalen geschikt.  De badkamerweegschaal moet voorzien 

zijn van een elektronische aflezing (geen wijzerplaat).  De apothekerweegschalen mogen elektronisch zijn of 

voorzien zijn van schuifgewichten. 

De weegschaal wordt steeds op een stevige horizontale ondergrond geplaatst, niet op een tapijt. 

Indien het oppervlak van de weegschaal het toelaat, kunnen markeringen worden aangebracht op de plaats waar 
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http://seca-professional.be/producten.php
http://www.invictaeducation.com/product/height-measure-portable
http://www.baert.com/print_prod_fiche.aspx?ArtikelId=149133&doPrint=false/
http://www.seca.com/en_be/products/all-products/product-details/seca213.html?tx_secasite%5Blinksource%5D=languagemenu
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het kind moet staan. 

Punten van aandacht bij de aankoop van een weegschaal: 

• Aanduiding gewicht (‘graduation’):  tot op 100 gr

• Bereik (‘maximum load’): minimaal tot 120 kg, maar meer mag ook (1 weegschaal per vestiging  of CLB die

een weegbereik heeft  tot 140-150 kg is zeker handig)

• Type:  zonder wijzerplaat

o Badkamerweegschaal met elektronische aanduiding gewicht  of

o Apothekerweegschaal met elektronische aanduiding gewicht of voorzien van schuifgewichten

• Precisie van de weegschaal (‘precision’):

o dient gedocumenteerd te zijn in de technische fiche van het toestel

o preciezer dan cut-off waarden van maximaal toelaatbare fout bij ijking (zie

document "Precisie en ijking weegschalen: overwegingen en tips.")

• (vanzelfsprekende) Bijkomende vereisten indien gebruik op verplaatsing:

o ergonomisch verantwoord (t.t.z. weegschaal zelf mag niet te zwaar zijn indien telkens mee

moet op verplaatsing)

o niet al te fragiel (cf. ‘modellen met glazen plaat’)

De eigenschappen van een weegschaal vind je terug op de technische fiches van de desbetreffende weegschaal 

(online terug te vinden of bijgevoegd bij levering).  



VWVJ Standaard Groei en Puberteit deel 3 Pagina 5 van 19 



VWVJ Standaard Groei en Puberteit deel 3 Pagina 6 van 19 

Orchidometer 

De Prader orchidometer is een snoer met 12 testismodellen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 , 20 en 25 ml.  

Orchidometers bestaan uit hout of uit stevige kunststof.  De kunststoffen modellen kunnen in de loop van de 

jaren wat krimpen, de houten modellen zijn stabiel. Daartegenover staat dat de kunststoffen orchidometers een 

pak goedkoper zijn en daarom ook sneller kunenn worden vervangen.  

  Figuur 1: Orchidometer 

Lintmeter 

De hoofdomtrek wordt gemeten met een niet-rekbare lintmeter. 

Lintmeters uit metaal of glasvezel genieten de voorkeur. De aanduiding moet tot op 1 millimeter nauwkeurig 

zijn. KaWe lintmeters van 150 cm worden geadviseerd.  Deze lintmeter laat toe zowel hoofdomtrek en indien 

vereist ook buikomtrek te meten. 

Groeicurven 

De Vlaamse Groeicurven 2004 worden gebruikt1. De online downloadbare curven zijn nog voorzien van 

percentiele lijnen. De groeicurven in LARS zullen ook beschikbaar zijn voorzien van SDS2-lijnen. 

In België zijn geen specifieke groeicurven beschikbaar voor kinderen van Turkse en Marokkaanse origine.  De 

groei van deze kinderen wordt genoteerd op de Vlaamse groeicurven.  In het geval van een kleine lengte kan het 

zinvol kunnen zijn om de lengte te plotten op de Nederlandse groeicurven voor meisjes en jongens van Turkse 

en Marokkaanse afkomst (groeionderzoek 1997)3. 

Scorekaarten voor puberteit 

Voor het scoren van de puberteit verdient het aanbeveling gebruik te maken van de foto’s die werden 

aangeleverd naar aanleiding van de groeistudie: 

• Geslachtsontwikkeling meisjes – mammae

• Geslachtsontwikkeling pubisbeharing meisjes

• Geslachtsontwikkeling pubisbeharing jongens

• Geslachtsontwikkeling jongens – genitaliën

© 2001, Vlaamse Groeicurven 
Laboratorium Antropogenetica Vrije Universiteit Brussel 

Naar J.M.Tanner, Growth at Adolescence, 2nd edotion, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1962 

1 www.vub.ac.be/groeicurven 

2 SDS = standaarddeviatiescore 

3 Te downloaden van: https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/groeidiagrammen-in-pdf-formaat  

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/groeidiagrammen-in-pdf-formaat



