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1 DOELSTELLINGEN VOOR DE CLB’S 

Het hoofddoel van de Standaard Groei is het monitoren van de groei (lengte en gewicht) 

• omdat het groeipatroon een indicator is voor de gezondheid van een individueel kind én van een 

populatie. 

• om te bevestigen wat goed gaat. 

Elk contactmoment heeft in functie van de leeftijd en het mogelijk voorkomen van een groeiprobleem, naast de 

monitoring van de groei een specifieke doelstelling. 

Subdoelen naar aanleiding van de monitoring van de gestalte en de puberteit 

• Groep 1ste kleuters of kinderen van 3 jaar 

→ detectie van een te kleine lengte 

• Groep 1ste leerjaar of kinderen van 6 jaar 

→ detectie van een te kleine lengte 

→ detectie van een groeiversnelling als signaal van een mogelijk onderliggende pathologie 

→ detectie van een groeivertraging als signaal van mogelijk onderliggende pathologie 

• Groep 4e leerjaar of kinderen van 9 jaar  

→ detectie van een te kleine lengte 

→ detectie van een groeiversnelling als signaal van een mogelijk onderliggende pathologie 

→ detectie van een groeivertraging als signaal van mogelijk onderliggende pathologie 

• Groep 6e leerjaar of jongeren van 11 jaar 

→ Detectie van een te kleine lengte 

→ informeren over behandelmogelijkheden bij een te grote gestalte 

• Groep 3e secundair of jongeren van 14 jaar 

→ detectie van te late ontwikkeling of trage progressie van de puberteit. 

… en dit omdat we weten dat gezondheidsproblemen inclusief mentale en sociale problemen de groei nadelig 

beïnvloeden; 

… omdat een afwijkend groeipatroon sociaal-emotionele gevolgen heeft; 

… om tijdig oorzaken te onderkennen en ondersteuning en behandeling in te stellen. 
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2 VERANTWOORDING  

Sinds einde 19e, begin 20e eeuw worden zuigelingen en kinderen met regelmaat gewogen en gemeten.  De 

oorspronkelijke doelstelling, detectie van ondervoeding, is nog steeds actueel in ontwikkelingslanden maar 

minder in de Westerse wereld.  Niettemin blijft het regelmatig wegen en meten van opgroeiende kinderen een 

universeel geldend advies (1) en is het een cruciale activiteit in de preventieve en curatieve gezondheidszorg en 

in het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheid van kinderen (2).  Het groeipatroon weerspiegelt de 

gezondheidstoestand en de ontwikkeling van een kind. Dit betekent dat talrijke gezondheidsproblemen (vb. 

nierziekte) en omstandigheden die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden (vb. psychosociale deprivatie) 

aanleiding kunnen geven tot een verstoorde groei.  Een verstoord groeipatroon is een gevoelig maar weinig 

ziektespecifiek klinisch teken. M.a.w. er zijn bijzonder weinig aandoeningen die zich uitsluitend presenteren door 

een groeivertraging of een groeiversnelling (3) . 

Hierdoor kan het regelmatig wegen en meten van kinderen bezwaarlijk gezien worden als een 

screeningsactiviteit naar één bepaalde ziekte, maar wordt deze activiteit in de literatuur omschreven als “growth 

monitoring”. 

2.1 De zoektocht naar evidentie voor de opvolging van groei 

Niettegenstaande “growth monitoring” wereldwijd geaccepteerd is en de noodzaak ervan evident lijkt, zoeken 

onderzoekers nog steeds naar de wetenschappelijke onderbouw.  Groeimonitoring verwijst naar een reeks van 

activiteiten met name  het wegen en meten van kinderen met een regelmaat,  de resultaten ervan plotten 

op een groeicurve,  het groeipatroon interpreteren als normaal of afwijkend,  het organiseren van 

diagnostisch onderzoek in geval van een afwijkend groeipatroon om  tot een vroege diagnose te komen met 

een gunstigere prognose door behandeling. Een suboptimaal proces van monitoring kan leiden tot onnodige 

verwijzingen en een te vermijden stijging van de onkosten ten gevolge van medische onderzoeken (4, 5).  

Strikt genomen zou de opvolging van groei zinvol zijn voor die aandoeningen waarbij: 

 (1e) het gestoorde groeipatroon een vroeg klinisch (alarm)teken is in afwezigheid van andere opvallende 

klachten  

 (2e) in elk geval de gestalte opvallend afwijkt van het normale.  

Deze criteria gaan slechts in grote mate op voor 2 aandoeningen namelijk, een geïsoleerd tekort aan 

groeihormoon en het syndroom van Turner (6).  

Daarnaast zijn er talrijke aandoeningen waarbij een verstoorde, veelal vertraagde, groei na verloop van tijd één 

van de vele expressies is van een ziekte.  

Tabel 1 inventariseert een aantal aandoeningen waarbij de groeistoornis een belangrijk symptoom is maar 

waarvoor het regelmatig volgen van de groei niet de unieke opsporingsmethode is. Bij deze aandoeningen zullen 

morfologische tekens, dysproporties, een gestoorde neuromotore of cognitieve ontwikkeling of andere klinische 

tekenen, naast het gestoorde groeipatroon, aanleiding zijn voor diagnostisch onderzoek. 

Tabel 1: Aandoeningen die de groei beïnvloeden. Bron: (6)  

De belangrijkste aandoeningen die de groei beïnvloeden 

Kleine gestalte of groeivertraging   Grote gestalte of versnelde groei   

Geïsoleerde groeihormoondeficiëntie    

Multipele hypofysaire hormoontekorten   

Syndroom van Turner   

Psychosociale deprivatie   

Marfan syndroom   

Klinefelter syndroom (XXY)   

XYY syndroom  

Sotos syndrome   
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Silver-Russell syndroom 

Skeletale dysplasieën en botafwijkingen  

Noonan syndroom   

Neurofibromatosis   

Hypothyroidie  

Inflammatoire darmziekten   

Coeliakie 

Chronisch nierlijden (falen) 

Thyrotoxicosis   

Congenitale bijnier hyperplasie   

Vroegtijdige pubertaire ontwikkeling   

Hypofysaire gigantisme 

Hoewel groeimonitoring in de strikte betekenis geen screening is, trachten wetenschappers toch verantwoording 

te zoeken in een aantal criteria van Wilson en Jungner (Tabel 2). 

Tabel 2: Criteria voor een screeningsprogramma. Bron: (6)  
NV = niet voldaan; O= onbekend; OK= voldaan aan het criterium 

A. Criteria met betrekking tot de aandoening 

1. Het moet om een belangrijk gezondheidsprobleem gaan (OK zie tabel 1) 

2. De epidemiologie en het natuurlijk verloop van de aandoening moeten goed gekend zijn en er moet een detecteerbare factor, een 
marker, een latentieperiode of een vroeg symptomatisch stadium zijn (OK voor een aantal aandoeningen, minder of niet voor andere). 

3. Alle kost-effectieve eerstelijns preventieve tussenkomsten moeten zijn geïmplementeerd (O). 

B. Criteria met betrekking tot de de test 

1. Er moet een eenvoudige, veilige, precieze en gevalideerde screeningstest zijn  (deel OK, deel O). 

2. De verdeling van de testresultaten moet bekend zijn en er moet overeenstemming zijn over de cut-off waarde (wat als normaal en wat 

als afwijkend moet worden beschouwd) (deel OK, deel NV). 

3. De test moet gemakkelijk toe te passen zijn op de bevolking (OK). 

4. Er moet overeenstemming zijn m.b.t. de verdere diagnostische stappen  (NV). 

C. Criteria met betrekking tot de behandeling 

1. Er moet een effectieve behandeling beschikbaar zijn; vroege behandeling moet betere resultaten opleveren dan laattijdige behandeling 

(OK). 

2. Er moet evidentie zijn over wie al dan niet behandeling verdient (OK). 

D. Criteria met betrekking tot het screeningsprogramma 

1. Er moet evidentie zijn dat door het screeningsprogramma de mortaliteit en morbiditeit dalen (O). 

2. Het volledig programma moet klinisch, sociaal en ethisch aanvaardbaar zijn voor gezondheidswerkers en het publiek (O). 

3. Het voordeel moet opwegen tegen het lichamelijke en psychologisch nadeel van de screening (O). 

4. De onkosten moeten in gunstige verhouding staan tot de globale onkost van de gezondheidszorg (O). 

5. Er moet een plan bestaan m.b.t. de uitwerking van het programma en er moet overeenstemming zijn over kwaliteitsvolle standaarden  

(OK). 

6. Er moet een adequate personeelsbezetting en logistiek voorhanden zijn voor testing, diagnostiek en management van het gehele 

programma (O). 



Pagina 5 van 27 

 

Enkele bedenkingen voor de Vlaamse context: 

Criterium B1:  Om groei te volgen moet op precieze wijze worden gemeten en gewogen, de bekomen waarden 

moeten correct op een curve worden geplot, een aangepaste curve (lengte-gewicht-groeisnelheid-BMI-….) moet 

worden gebruikt voor de doelgroep.  Tot slot moeten de resultaten correct worden geïnterpreteerd en moet er 

een gepast vervolgbeleid worden voorzien bij de positief-gescreenden.  In elke fase van dit proces kunnen fouten 

sluipen.   Het aandeel vals-negatieven en vals-positief-gescreenden is onbekend evenals de gerelateerde kosten 

van het volledige traject.  

Sinds de lancering van de Standaard Groei en Puberteit kan gesteld worden dat de CLB’s borg staan voor 

kwaliteitsvol wegen en meten van kinderen en jongeren. De interpretatie van de meetresultaten wordt 

gefaciliteerd door het elektronisch registratiesysteem LARS dat een aantal conclusies automatisch aanbiedt. De 

uniformiteit in werkwijze en materiaal is hier niet vreemd aan (7). De herziene systematiek van de 

contactmomenten, met name 5 in plaats van 7, heeft geleid tot aanpassing van de doelen en de beleidscriteria.  

Criterium B2: Aanvankelijk beschikten we over groeicurven waar P3 en P97 als uitersten werden aangetekend.  

Deze centiellijnen werden als cut-off waarden gehanteerd en stelden de grens tussen wat als normaal en 

afwijkend moest worden beschouwd.  Voor groeipatronen binnen de uiterste centielen waren nog geen 

éénduidige richtlijnen voor gebruik in de CLB’s beschikbaar.  De introductie van de Vlaamse Groeicurven 2004 

en de verwijscriteria van de standaard groei verfijnden het beleid van groeimonitoring door de uitbreiding van 

de centiele lijnen met de standaarddeviatiescores ± 2 en ± 2.5. Naar aanleiding van de revisie 2018 van de 

richtlijnen voor het opvolgen van de lengtegroei, worden de groeicurven met aanduiding van percentielen 

aangevuld door groeicurven met aanduiding van de standaarddeviatiescores (SDS) 0, ± 1, ± 2, ± 2.5. Het gebruik 

van de SDS in de plaats van percentielen laat ook toe een uniform en reproduceerbaar beleid te voeren voor 

opvallende toenames en afnames in lengte SDS. De Vlaamse Groeicurven 2004 zullen in LARS beschikbaar komen 

met lijnen op de standaarddeviaties 0, +/- 1, +/- 2 en +/- 2.5.  

Criterium B4: De beschikbaarheid van standaarden voor goede praktijkvoering zal aanleiding zijn van overleg 

met de curatieve sector (1e, 2e, 3e lijn) om tot overeenstemming te komen omtrent het opvolgbeleid na verwijzing 

vanuit de preventieve jeugdgezondheidszorg.  Deze consensus is actueel nog onbestaande. 

Criterium D5: Het wegen en meten van kinderen en jongeren is ingeschreven in de regelgeving die de opdrachten 

van de preventieve gezondheidszorg in het kader van de leerlingenbegeleiding door de CLB’s beschrijft. Voor de 

uitvoering van deze opdracht heeft de Vlaamse overheid de standaarden jeugdgezondheidszorg aanvaard.  

Naar aanleiding van het nieuwe Decreet voor leerlingenbegeleiding in het lager, het secundair onderwijs en de 

centra voor leerlingenbegeleiding, boog de werkgroep bevolkingsonderzoek van de Vlaamse gemeenschap zich 

in november 2018 over de vraag of aanpassingen aan het aanbod van systematische contacten en de aangepaste 

standaarden in het CLB onderworpen moeten worden aan een nieuw onderzoek en beoordeling door de 

werkgroep. De werkgroep kwam tot het besluit dat de huidige screeningsinitiatieven (visus, gehoor) geen nieuw 

advies vereisen voor zover het aanpassingen betreft aan de nieuwe frequentie van onderzoeksmomenten. Het 

opvolgen van de groei en ontwikkeling van de puberteit wordt niet als screening omschreven en hoeft geen 

beoordeling door de werkgroep want wordt gevat onder monitoring en surveillance (8). 
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2.2 Waarom opvolgen van groei zinvol is 

Het ontbreken van evidentie is niet hetzelfde als het bewijs van niet-evidentie (9). 

Er zijn goede redenen om de groei van kinderen en jongeren op te volgen, weliswaar gebaseerd op een 

combinatie van wetenschappelijke argumenten (‘evidence based’), praktijkevidentie (‘practice based’), 

consensus (10), het vermoedelijke voordeel van een vroege diagnose en behandeling, en de kosten-baten 

analyse (11). 

• Er is het algemeen maatschappelijk belang van het opvolgen van de groei van kinderen. Groei is een 

belangrijke gezondheidsindicator die niet alleen uitdrukking geeft aan de kwaliteit van leven van een 

populatie maar ook een reflectie is van het gebruik van beschikbare voorzieningen.   

• De interpretatie van biometrische gegevens in het licht van klinische bevindingen is een belangrijke methode 

in de vroegdetectie van aandoeningen die de groei verstoren. 

Ter gelegenheid van de groeimonitoring kunnen verstoorde groeipatronen worden opgemerkt. Hier sluit het 

opvolgen aan bij enkele principes van screening. Door het regelmatig wegen en meten worden kinderen 

opgemerkt die nood hebben aan bijkomend onderzoek, advies, ondersteuning of geen verdere actie (figuur 

1). 

 

Figuur 1: principe van de screeningtest als filter om kinderen te detecteren waarvoor verder nazicht wenselijk is. 
Toegepast op groeimonitoring, zullen we met de verwijscriteria enkele kinderen selecteren waarvoor verder 
nazicht wenselijk/nodig is.(bron: https://www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained) 

• Anderzijds kan men stellen dat een studie van de groei een essentieel onderdeel is van de oppuntstelling 

van elk kind dat zich aanbiedt met een zwakke gezondheid, een gestoorde ontwikkeling, onverklaarde 

klachten of twijfels over het emotionele en sociale welzijn. 

• De regelmatige contacten, waartoe groeimonitoring aanleiding geeft, zijn geschikte momenten voor 

individueel overleg met ouders en kinderen over diverse aspecten van gezondheidsopvoeding en 

ontwikkeling.  Naarmate kinderen ouder worden, groeit de persoonlijke interesse in hun groei en mogelijke 

eindgestalte. Omgekeerd stellen experts dat elk contact met kind en ouders aanleiding moet zijn tot wegen 

en meten. 

 

https://www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained
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Met gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde methode (RAND/UCLA methode1) werd uit een lijst van 

133 aandoeningen 8 ziekten weerhouden waarvan experts vinden dat ze door groeimonitoring moeten worden 

gedetecteerd (tabel 3) (12). Voor (verschillende van) deze aandoeningen werden bepaalde algoritmes2 voor 

selectie en verwijzing van kinderen onderzocht met als doel dàt algoritme te weerhouden met de grootste 

sensitiviteit, specificiteit en positief voorspellende waarde. Meer hierover in 3.1.3. 

Tabel 3: 8 ziekten die gepaard gaan met groeistoornis en die via groeimonitoring vroegtijdig moeten worden 
gedetecteerd. 

 

 

1 De aangepaste versie van de RAND/UCLA methode bestaat uit een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare 

wetenschappelijke data en wetenschappelijke en klinische expertise om op gefaseerde en beargumenteerde wijze een 

selectie van aandoeningen te maken die door monitoring van de groei moet kunnen worden opgespoord. Dit wordt 

inzichtelijk geïllustreerd in onderstaand schema. 

 

2 Een algoritme is een reeks van instructies om vanaf een beginpunt een bepaald doel te bereiken. 
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Door richtlijnen te ontwikkelen voor de methode van wegen en meten, de verwijscriteria en het opvolgbeleid, 

worden de werkers in de jeugdgezondheidszorg ondersteund in een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk 

onderbouwde zorgverlening.  Registratie van de biometrische bevindingen, het aantal verwijzingen volgens de 

richtlijn, analyse van het vervolgtraject en de uiteindelijke diagnose, leveren materiaal om het nut en de 

effectiviteit van de systematische opvolging van groei bijkomend te onderbouwen (10;11). 

2.3 Waarom de beoordeling van de pubertaire status zinvol is 

De menselijke puberteit wordt gekenmerkt door een combinatie van groei, lichamelijke maturatie en 

hersenrijping resulterend in het vermogen om zich voort te planten en ouderschap op te nemen (13). De 

puberteit kan worden beschouwd als een biologische trigger voor psychische en sociale ontwikkeling en de 

gedragsverandering die daaruit voortvloeit. Afgezien van de etnische variaties en discrete seculaire trends gelden 

de criteria vastgelegd door Marshall en Tanner (14) nog steeds als norm voor de timing van de puberteit (zie ook 

3.2). De lichamelijke veranderingen in een tijdsverloop van 4 à 5 jaar zijn in grote mate genetisch bepaald maar 

worden mee beïnvloed door voeding, de sociaal-economische status en de psychologische toestand van het 

individu (13). 

Detectie van een te vroege ontwikkeling van de puberteit (pubertas praecox) 

Er is sprake van een te vroege ontwikkeling van de puberteit wanneer de secundaire geslachtskenmerken 

(borstontwikkeling) zich bij meisjes ontwikkelen voor de leeftijd van 8 jaar of menarche optreedt op een leeftijd 

die jonger is dan 10. Bij jongens stelt men een toename van het teelbalvolume vast (> 4 ml) voor de leeftijd van 

9 jaar (15). Etiologisch wordt onderscheid gemaakt tussen een  centraal aangestuurd proces met activering van 

de hypothalamo-hypofysaire as en een ectopische, vaak tumorale, productie van geslachtshormonen, GnRH of 

HCG (tabel 4)(zie ook uitgebreid deel 1-theorie van groei en puberteit).  

De gevolgen van een te vroeg ontwikkelde puberteit zijn, bovenop de morbiditeit van de etiologie, de 

psychosociale gevolgen, een te vroege groeispurt met rijping van het bot, een voortijdige sluiting van de 

groeikraakbeenschijven en een eindgestalte die onder het genetisch potentieel valt. Dit kan problematisch zijn 

bij kinderen met een kleine gestalte door ziekte of prematuriteit. 

Tabel 4: oorzaken van een te vroege ontwikkeling van de uiterlijke geslachtskenmerken (16) 

Centrale pubertas praecox Pseudo pubertas praecox 

De hypothalamo-hypofysaire as is vroegtijdig ontwaakt en geactiveerd 
met een frequente pulsatiele vrijzetting van LH. Dit wakkert  de gonaden 
aan die respectievelijk oestrogenen en testosteron gaan produceren. 

De hypothalamo-hypofysaire as is nog in de prepubertaire ‘slaap’-  fase.  
De hypofyse produceert nog LH-pulsen met langdurige intervallen.  Er is 
een perifere productie van vrouwelijke of mannelijke geslachtshormonen.  
Deze zullen door een negatieve feed-back de hypothalamus en hypofyse 
onderdrukken. 

etiologie 

Elk hersenlijden kan de hypothalamo-hypofysaire as ‘triggeren’: 

• Infecties: meningitis, encefalitis 

• Overdruk: door tumoren, hydrocefalie (geblokeerde drain), spina 
bifida 

• Malformaties: microcefalie, anomalieën van de hypothalamo-
hypofysaire structuren 

Hormoonproducerende tumoren in de bijnieren, ovaria, testes. 
Deze tumoren kunnen vrouwelijke of mannelijke geslachtshormonen 
produceren maar eveneens GnRH of HCG. 

Teratomen en andere ectopische tumoren (hepatoblastoma) 

Congenitale adrenale hyperplasie 

In het kader van syndromen: McCune-Albright syndroom (polyostotische 
fibreuze dysplasie, pubertas praecox, café au lait vlekken, hyperthyroïdie) 
en Cushing syndroom. 

Een langdurige onbehandelde hypothyroïdie  

Idiopathisch  
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De prevalentie van de pseudo pubertas praecox valt samen met deze van de oorspronkelijke etiologische 

tumoren. De centrale, vaak idiopathische vormen van een te vroege puberteit zijn zeldzaam. Een beperkt aantal 

studies onderzocht de jaarlijkse landelijke incidentie van centrale pubertas praecox. Vergelijkingen tussen de 

studies zijn moeilijk door gebruik van verschillende inclusiecriteria. Het prevalentiecijfer3 van centrale pubertas 

praecox is voor Denemarken 20-23/10 000 meisjes en minder dan 5/10 000 jongens (17).  

Onderzoekers uit Frankrijk (18) en Denemarken (17) die gelijkaardige inclusiecriteria hanteren rapporteren een 

jaarlijkse incidentie4 van respectievelijk 2,68/10 000 (FR) en 1,5 à 2,9/10 000 (DK) meisjes jonger dan 9 en 0,24 

(FR) en 0,25/10 000 (DK) voor jongens jonger dan 10 jaar. Koreaanse cijfers beschrijven een jaarlijkse landelijke 

incidentie tussen 0,33 tot 5,04/10 000 meisjes jonger dan 8 jaar en 0,03 tot 0,12/10 000 voor jongens onder de 

9 jaar in de periode tussen 2004 en 2010 (19, 20). Hoewel de gebruikte inclusiecriteria strenger zijn, stellen ze 

een opvallende toename vast van idiopatische vormen van pubertas preacox, weliswaar in de wat oudere 

leeftijdscategorie (6 tot 8j), wat de vraag doet rijzen of het leeftijdscriterium voor de definiëring van centrale 

pubertas praecox moet worden aangepast. Tot een vergelijkbare conclusie komen clinici die het groeipatroon 

van meisjes met centrale pubertas preacox vergelijken met dat van meisjes met een vroeg-normale en een 

normale timing van de puberteit. De meisjes met de centrale pubertas praecox en de groep met een vroeg-

normale timing van de puberteit vertonen een identiek en kenmerkend vroeg versneld groeipatroon dan de 

groep meisjes met een pubertaire timing in de normale variatie (21, 22). 

Besluit voor de systematische contacten voor kinderen van de lagere school: 

Het zeldzame voorkomen van pubertas praecox, het hoge aandeel in de prevalentie- en incidentiecijfers van de 

idiopatische centrale pubertas praecox bij de relatief hogere leeftijdscategorie (6-9 jaar) en coïncidentie met de 

vroege groeispurt maken dat een klinische controle van de pubertaire status bij de kleuters van 3 à 4 jaar tijdens 

het systematisch contact niet als onderzoeksonderdeel wordt weerhouden. Daarentegen gaat er bij het 

systematisch contact voor de 6-7-jarigen (1ste leerjaar) en de 9-jarigen (4e leerjaar) bijzondere aandacht naar de 

mate van groeiversnelling (toename met méér dan 1 SDS) als mogelijke expressie van een onderliggende 

hormonale stoornis, waaronder de centrale pubertas praecox er één van is. 

Detectie van een late of vertraagde ontwikkeling van de puberteit 

Naast het monitoren van de (lichamelijke) ontwikkeling van jongeren, in casu de status van de puberteit, is de 

doelstelling van een controle van de genitalia (T- en G-score), borstontwikkeling en menarche, de detectie van 

een late of vertraagde ontwikkeling van de puberteit. 

Een late ontwikkeling van de puberteit wordt gedefinieerd als het uitblijven van secundaire geslachtskenmerken 

op een leeftijd die ouder is dan -2 SDS van de normale leeftijdsverdeling. Deze definitie impliceert een prevalentie 

van 2,3 % (-2 SD = P2,3) van de opgroeiende jongeren bij wie het zinvol is om de onderliggende reden te 

onderzoeken.  

Doorgedreven diagnostisch onderzoek bij 244 jongeren (174 jongens, 70 meisjes) met een late of afwezige 

puberteit levert een overzicht van weerhouden diagnoses (tabel 5) (23). De late of vertraagde puberteit wordt 

in 82% van de jongens en 56% van de meisjes toegeschreven aan een constitutionele achterstand in groei en 

puberteit (CDGP). Bij 18% van de jongens en 45% van de meisjes is een onderliggende pathologie aanwezig, 

doorgaans een chronische ziekte (FHH) waar het uitblijven van de puberteit één van de klinische tekens is. In 

mindere mate betreft het primaire vormen van hypo- en hypergonadotroop hypogonadisme. Cryptorchidie is in 

deze populatie sterk gecorreleerd met een permanent hypogonadotroop hypogonadisme (PHH). Een 

 

 

3 Prevalentie = het aantal gevallen van een ziekte per 1000 (of een andere proportie van de bevolking) op een bepaald 

moment in een bevolking 

4 Incidentie = het relatieve aantal nieuwe gevallen van een ziekte in een bepaalde tijdsperiode (vb. een jaar) 
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groeisnelheid < 3 cm/jaar correleert sterker met een chronische ziekte en minder met primaire oorzaken van late 

puberteit (centraal of perifeer). 

Deze publicatie is interessant door de grootte van de patiëntenreeks en om de aan het CLB vergelijkbare setting 

waarbij (ogenschijnlijk ‘gezonde’) schoolkinderen worden onderzocht, ongeacht de aanwezigheid van klachten. 

Dit verklaart waarom het aandeel CDGP ietwat hoger is dan in eerdere publicaties gebaseerd op een groep 

patiënten die zich wegens klachten in het ziekenhuis aanboden (24, 25). Anderzijds hanteerden de onderzoekers 

strengere inclusiecriteria voor jongens dan degene die in het CLB gangbaar zijn, met name een Tvolume < 3ml 

op 14 jaar of G2 op 15 jaar. Dit doet vermoeden dat het aandeel van CDGP in een Vlaamse populatie van 14-

jarige jongens met een T-volume van 4ml of minder op 14 jaar toch nog iets hoger kan zijn dan in de 

gepresenteerde studie. Met andere woorden, we kunnen verwachten dat er minder jongens van 14-15 jaar zullen 

zijn met T-volumes van 1 en 2 ml dan van 1, 2 en 3ml. 
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Tabel 5: oorzaken van verlate puberteit, onderverdeeld in de 4 grote diagnostische categorieën(23) 

 

Onderzoek naar de impact van CDGP bij (jong)volwassenen op eindlengte, emotionele status, botdensiteit, het 

risico op borstkanker/testiskanker en het cardiovasculair risico levert argumenten contra ‘watchfull waiting’ (26). 

In principe geldt de latere timing van de groeispurt als inhaalmanoever op het genetisch groeipotentieel en het 

bereiken van de verwachte eindlengte. Bij jongeren met een CDGP stelt men vast dat de groeisnelheid 

prepubertair gemiddeld trager is (echter geen vertraging > 1SD) en dat de kans bestaat dat de inhaalgroeispurt 

de hierdoor opgelopen achterstand niet volledig compenseert. Dit betekent daarom niet steeds dat de 

eindlengte onder het doellengtegebied valt. Echter, kinderen met een familiaal kleine gestalte en CDGP lopen 

wél een reëel  risico op een eindlengte onder het doellengtegebied. Hieruit leren we dat een combinatie van 

factoren als een familiaal kleine gestalte en een constitutioneel late timing van de puberteit bijzondere aandacht 
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vraagt. 

Een CDGP blijkt een voorspeller te zijn van een verminderde botdensiteit en een toename van het aantal 

fracturen op (jong)volwassen leeftijd.  

De psychosociale impact van CDGP op meisjes is beperkt tot verwaarloosbaar. Jongens daarentegen lijden hier 

wel onder en vertonen meer internaliserend gedrag en middelengebruik als jongvolwassene en depressie en 

angststoornissen op volwassen leeftijd. 

Het cardiovasculair risico op volwassen leeftijd is bij meisjes verhoogd bij zowel een te vroege als een verlate 

ontwikkeling van de puberteit (figuur 2). 

 

Figuur 2:het relatief risico en 95 % confidence interval op coronair hartlijden volgens menarcheleeftijd.(26) 

Eén van de oorzaken van een afwezige puberteit bij jongens is het klinefeltersyndroom (hypergonadotroop 

hypogonadisme), ook wel de ‘hidden disease’ genoemd. Het syndroom van Klinefelter kent een prevalentie van 

1/600 jongens.  

Een vergelijking van het aantal prenatale karyotyperingen met een XXY-uitkomst met postnatale 

prevalentiecijfers doet vermoeden dat minstens 25% van de patiënten nooit worden gediagnosticeerd en dat 

slechts 10% een diagnose krijgt in de leeftijdsrange 10-14 jaar (27). Voor jongens onder de 11 jaar is de aanleiding 

voor diagnostiek met karyotypering een (vermoeden van) ontwikkelingsvertraging. Vanaf 11 jaar zijn de kleine 

consistente teelballen de meest voorkomende aanleiding tot verwijzing en bijkomend onderzoek (tabel 6). De 

grote gestalte is minder karakteristiek dan verwacht voor de aandoening: slechts 25% van de kinderen jonger 

dan 11 jaar heeft een lengte > P90, versus 32 % voor jongens ouder dan 11 jaar (28). Dit maakt de grote lengte 

onvoldoende gevoelig als indicator voor vroegdetectie van het syndroom.  

Concluderend kan worden gesteld dat voor vroegdetectie van het syndroom van Klinefelter gestalte noch het 

teelbalvolume doorslaggevende klinische clues zijn bij lagere schoolkinderen. Signalen van een 

ontwikkelingsstoornis, in het bijzonder de taalontwikkeling, het ASS-like gedrag en een vermoeden van 

leerstoornis moeten aan het syndroom doen denken. Op adolescente leeftijd is een controle van het 

testisvolume wél een effectieve methode voor detectie. Experts breken dan ook een lans voor een genitaal 

onderzoek in de vroege adolescentie (29, 30). 
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Tabel 6: leeftijd bij diagnose van 47, XXY en reden voor de karyotypering (n= 153) (28) 

 

De correlatie tussen het voorkomen van het klinefeltersyndroom en een stijgende maternele leeftijd doet 

vermoeden dat de prevalentie nog zal toenemen (27, 31) rekening houdende met de verlate kinderwens van 

jonge koppels. 

Aandacht voor de gezondheid en ontwikkeling van de adolescent 

In ontwikkelingslanden leidt de puberteit een relatief korte fase van adolescentie in waarbij de biologisch 

aangestuurde lichamelijke veranderingen de jongere in staat stelt een volwassen rol op te nemen in de 

maatschappij, te trouwen en kinderen te krijgen. In onze moderne maatschappij duurt de adolescentie ruim een 

decade en is de link tussen de lichamelijke ontwikkeling en het reproductief worden enigszins verbroken. De 

langdurigere opleiding waarvan jongeren genieten, de beschikbaarheid van contraceptie en het hebben van 

meerdere opeenvolgende partners maakt dat een kinderwens wordt uitgesteld en dat het langer duurt alvorens 

de adolescent een volwassen rol en de hiermee gepaard gaande verantwoordelijkheden opneemt (13). Deze 

evolutie, gevisualiseerd in figuur 3, illustreert de gewijzigde relatie tussen de biologie, de lichamelijke 

veranderingen en het gedrag van jongvolwassenen. Gesuggereerd wordt dat deze discrepantie een determinant 

is voor de toename van mentale problemen en middelengebruik bij adolescenten. Deze evolutie confronteert 

ons met een nieuwe complexiteit die het onderzoek van de pubertaire status in een ruimer kader van 

maatschappelijk functioneren plaatst. 

 

Figuur 3: veranderende relatie tussen de leeftijd bij menarche en de psychosociale transitie naar volwassenheid 
(13). Aangepast naar Gluckman en Hanson ‘Psychosocial transitionrange from the first sexual activity trough to 
marriage and parenthood’ (32). 
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Talrijke gerenommeerde instanties waaronder de WHO bevelen, in het kader van een preventief 

gezondheidszorgaanbod, een genitaal onderzoek aan (33). Sommigen raden dit minstens éénmalig aan in de 

vroege adolescentie (33), anderen verdedigen een jaarlijks onderzoek (30). Doel is te bevestigen wat goed gaat, 

informatie te verstrekken over lichaamsfuncties en seksualiteit en om tijdig signalen van pathologie of een 

verstoorde ontwikkeling te detecteren. Het genitaal onderzoek waarover sprake, bestaat dan niet alleen uit het 

monitoren van de status van de puberteit (detectie van een verlate puberteit) maar omvat ook uitgebreider 

teelbalonderzoek (screening testeskanker, varicocoele, hydrocoele,…) en onderzoek van de penis (hypospadias). 

Elke vraag of bezorgdheid van een adolescent over zijn/haar puberteit, voorplanting, seksualiteitsbeleving en 

contraceptie moet, volgens de auteurs, aanleiding zijn tot een genitaal onderzoek.  

Net als de Society of Adolescent Health (30) breekt de WHO in haar publicatie -‘Health for the world’s 

adolescents: a second chance in the second decade’- een lans voor een aangepast beleid en preventief 

programma voor deze doelgroep (34). Ze benadrukken de invloed van de lichamelijke veranderingen tijdens de 

puberteit op het gedrag en zien de professional in de preventieve gezondheidszorg als betrouwbare bron van 

informatie over de normale ontwikkeling, de menarche en spermarche en alle emoties die hiermee gepaard 

(kunnen) gaan. 

De Nederlandse richtlijn ‘Seksuele ontwikkeling’ behandelt hoofdzakelijk de ontwikkeling van seksueel gedrag 

bij kinderen en jongeren en de informatie en opvoedingsondersteuning die de JGZ kan bieden tijdens de 

systematische contacten of in het geval van grensoverschrijdend gedrag. Hoewel de richtlijn geen concrete 

beschrijving biedt over de werkwijze, stelt ze dat het signaleren van problemen bij de lichamelijke ontwikkeling, 

met name de late puberteit, een opdracht is voor de JGZ (35). 

Wat wordt weerhouden voor het systematisch contact van jongeren van 14 jaar (3e secundair) is het bevragen 

en het onderzoek van de puberteit met als doel: 

• Bevestigen dat de ontwikkeling van de puberteit goed verloopt met aandacht voor de complexe relatie 

tussen de lichamelijke en geestelijke maturatie; 

• Tijdige detectie van een late start of vertraagde evolutie van de puberteit, met bijzondere aandacht 

voor het Klinefelter syndroom; 

• Aanleiding voor een gesprek over groei en seksueel ontwikkelen tussen adolescent en professional als 

betrouwbare bron van informatie; 

• Uitgebreider onderzoek van de genitalia bij een vraag van de adolescent. 



Pagina 15 van 27 

3 DE WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUW VAN DE VERWIJSCRITERIA 

Het wegen en meten tijdens de opeenvolgende systematische contacten is in eerste instantie bedoeld als 

monitoring (en bevestiging) van een gezond groeitraject. Pas in tweede instantie is het een gelegenheid om 

problemen te detecteren. In de context van de CLB’s, die zich richten tot alle leerplichtige kinderen en jongeren, 

kan deze algemene doelstelling aangevuld worden met een aantal bijkomende doelstellingen. Om deze te 

bepalen laten we ons leiden door wat internationaal wordt uitgevoerd en wat de wetenschap hierover te zeggen 

heeft. Wereldwijd worden verschillende klinische en/of statistische algoritmes gebruikt al dan niet 

gecombineerd met het gebruik van lokale groeicurven of WHO-groeicurven (5). Deze algoritmes (= een 

beslissingstraject voor bijkomende zorg) zijn niet of beperkt gevalideerd. De gebrekkige validering heeft onder 

meer te maken met het feit dat er slechts relatief recent een consensus is over de aandoeningen die men via 

groeimonitoring wil opsporen (12). Bij de validering van een algoritme is het belangrijk om te weten welke 

aandoening(en) men wil opsporen.  Bovendien zijn er duidelijke criteria vereist voor lengte, gewicht, BMI en 

eventuele andere auxologische5 indicatoren. Doel van de validering is de sensitiviteit en specificiteit in kaart te 

brengen en na te gaan of een bepaald algoritme een vroege(re) diagnose toelaat. 

3.1 Criteria voor de beoordeling van de gestalte en het groeipatroon 

3.1.1 Sensitiviteit en specificiteit 

Om de doelstellingen van de standaard Groei op een verantwoorde manier te realiseren, moeten criteria worden 

vastgelegd die ervoor zorgen dat: 

• alle kinderen worden geselecteerd voor wie doorverwijzing zinvol is; m.a.w. het criterium moet sensitief 

(gevoelig) zijn; 

• er geen kinderen worden doorverwezen waar geen pathologie of andere reden tot verwijzing aanwezig is; 

m.a.w. het criterium moet specifiek zijn. 

 

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 = 𝐴
𝐴 + 𝐵⁄   𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 = 𝐷

𝐷 + 𝐶⁄  

Een sensitieve test streeft ernaar alle kinderen te capteren bij wie de aandoening aanwezig is.  

Bij een hoog sensitieve test is het risico reëel dat er ook gezonde kinderen verkeerdelijk worden geselecteerd. 

Een specifieke test streeft ernaar alle kinderen bij wie de ziekte niet aanwezig is, niet te capteren. 

Bij een test met hoge specificiteit is het risico reëel dat er zieke kinderen worden gemist. 

Welk criterium en algoritme men ook kiest, steeds zal het aanleiding geven tot een aantal fout positieven (= 

volgens het criterium moet het kind worden doorverwezen terwijl er in werkelijkheid geen onderliggende 

pathologie is) en een aantal fout negatieven (= volgens het criterium hoeft het kind niet te worden verwezen 

 

 

5 Auxologie = de studie van de groei. Auxologische indicatoren zijn lengte, gewicht, hoofdomtrek, lengte dijbeen,… 
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terwijl er in werkelijkheid toch pathologie aanwezig is). De vals positieven zullen aanleiding geven tot nodeloze 

verwijzingen, terwijl bij een vals negatieve test een kind niet zal worden doorverwezen hoewel het baat zou 

hebben bij opvolging of behandeling. Beide aantallen moeten tot een aanvaardbaar en werkbaar minimum 

worden beperkt.   

3.1.2 De basis voor de verwijscriteria 

De basis voor de verwijscriteria werd gezocht in: 

• de internationale wetenschappelijke literatuur waarin de ervaring met, en de evaluatie van een 

verwijsbeleid binnen een bepaald gezondheidszorgsysteem wordt beschreven.  Sinds de lancering van de 

standaard Groei in 2005 werkten wetenschappers verder aan de validering van verwijscriteria en algoritmes 

voor een adequate monitoring en vroegdetectie van verstoorde groeipatronen(5, 12, 36, 37). 

• de mogelijkheden van de Vlaamse gezondheidszorgstructuur. 

Eén van de domeinen waarbinnen de CLB opdrachten heeft is de preventieve gezondheidszorg.  Na Kind & 

Gezin (voor kinderen van 0 tot 2.5 à 3 jaar) nemen de CLB’s de taak in de preventieve jeugdgezondheidszorg 

over, onder meer door middel van periodieke contacten.  Tijdens deze contacten wordt een welomschreven 

aanbod gedaan. Deze organisatiestructuur biedt de mogelijkheid om grote groepen leerlingen met een vaste 

regelmaat te onderzoeken. Het laat eveneens toe initiatieven te ontwikkelen om kinderen en jongeren 

buiten dit vastgelegde stramien ter controle terug te zien. 

Dit aanbod in het domein van de preventieve gezondheidszorg maakt integraal deel uit van de globale 

gezondheidszorgstructuur en moet aansluiting vinden bij de curatieve 1e, 2e en 3e lijns-gezondheidszorg.   

Kennis van deze structuur, de kostprijs van doorverwijzing voor een specialistisch consult, de drempel voor 

de patiënt om op een verwijzing in te gaan, bepalen de keuze van de richtlijn en het beslissingstraject mee. 

• de werking en de haalbaarheid voor de CLB’s. 

De groeidata verzameld ter gelegenheid van de systematische contacten worden geregistreerd in het 

elektronisch leerlingendossier. Jaarlijks worden geanonimiseerde data overgedragen naar het Departement 

Onderwijs vanwaar de data, die betrekking hebben op de standaarden Jeugdgezondheidszorg en beschreven 

zijn in de nom-fiches, naar het Agentschap Zorg en Gezondheid worden overgedragen voor analyse (7).  

3.1.3 De wetenschap over een geschikt criterium en algoritme kleine lengte en 
groeivertraging 

In een zoektocht naar de meest effectieve methode voor vroegdetectie van kleine lengte en groeivertraging 

werden 7 algoritmes (tabel 7) met elkaar vergeleken (37). 

Tabel 7: de algoritmes onderworpen aan een vergelijking van hun validiteit voor de detectie van groeistoornissen 
(37). 

WHO-criterium 

Coventry consensus 

Nederlandse consensus 

De criteria van de Growth Hormone Research Society 

Grote klinische besluitregel 

Saari klinische besluitregel voor Turner syndroom 

Saari klinische besluitregel voor coeliakie 

De gebruikte indicatoren voor de groei zijn lengte, BMI, afstand tussen de lengte van het kind en de doellengte, 

afname en toename van lengte en BMI, alles in SDS. Deze indicatoren worden aangevuld met klinische informatie 

over de afwezigheid van een inhaalgroei na intra-uteriene groeivertraging, dysproportie en dysmorfie. Tabel 8 

geeft een overzicht van de verschillende algoritmes en de groeiindicatoren die voor de respectieve algoritmes 

zijn gebuikt (linkse kolom). In de diverse algoritmes worden meerdere indicatoren van de groei in wisselende 

combinaties opgenomen. Doel van het onderzoek is om na te gaan welk van de algoritmes het beste in staat is 
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om kinderen met een groeistoornis te detecteren in een populatie van hoofdzakelijk gezonde kinderen 

Tabel 8: De gebruikte indicatoren en parameters van de 7 algoritmes uit (37) 
Alle algoritmes gebruiken lengte. De meesten voegen hier de doellengte aan toe (m.n. verschil lengte en 
doellengte), enkelen voegen hierbij nog lengte-deflectie, groeisnelheid en/of het uitblijven van inhaalgroei en 
morfologische kenmerken. 

 

De 7 algoritmes werden toegepast op groeigegevens van kinderen met het syndroom van Turner (n=112), 

groeihormoon tekort (GHD-PSIS)(n=163), coeliakie (n=66) en een groep ogenschijnlijk gezonde kinderen 

(n=3406). De absolute lengtes, gewicht en BMI werden omgezet in standaarddeviatiescores (SDS) volgens de 

WHO-curves en nationale Franse6 groeidata. Werden eveneens mee genomen in de vergelijking: de afstand 

tussen de lengte SDS van het kind (Hsds) en de doellengte SDS (THsds) en de theoretische reductie van de leeftijd 

waarop de diagnose zou kunnen worden gesteld. 

Van de 7 algoritmes werden deze weerhouden met een specificiteit die groter is dan 98%. Dat betekent dat er 

maximum 2% van de kinderen als vals negatief mogen worden verwacht. Vervolgens werd naar de sensitiviteit 

van het algoritme gekeken voor elk van de 3 aandoeningen. 

Als beste algoritme werd de Grote klinische besluitregel weerhouden. Dit is een algoritme dat in Nederland werd 

opgesteld na grondige mathematische analyse van groeidata van kinderen met het syndroom van Turner, GHD 

en mucoviscidose. Naargelang de aandoening, varieert de specificiteit tussen 98 en 99% en de sensitiviteit tussen 

27 en 85%. De leeftijdsreductie van de diagnose is afwezig tot zeer bepekt is (0-0.9jaar). De sensitiviteit wordt 

opgedreven wanneer de WHO-groeicurven worden gebruikt in de plaats van de nationale curven. 

 

 

6 De groeidata van de ogenschijnlijk gezonde kinderen komen uit 3 grote Franse studies. 
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Figuur 4: Grote klinische besluitregel toegepast in de Nederlandse JGZ  
bron: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=13&rlpag=701  

3.1.4 Keuze voor Vlaanderen 

Gebaseerd op deze studie van algoritmes, de analyse van de groeidata over het gevoerde verwijsbeleid in de 

CLB’s (7), overleg met experts uit de kinderendocrinologische praktijk en de groeistudie werd besloten tot een 

algoritme voor Vlaanderen.  De opeenvolgende redeneerstappen worden in figuur 5 samengevat. 

Figuur 5: algoritme voor monitoring van de groei in het kader van de systematische contacten in het CLB. 

 

 

 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=13&rlpag=701
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Het criterium -2,5 SDS 

Een absoluut verwijscriterium voor kleine lengte op -2.5 SDS betekent dat theoretisch 0,6% van de 

onderzoekscohortes voor verder nazicht moet worden verwezen. Niettegenstaande zal een deel van de meisjes 

met het syndroom van Turner door dit criterium niet worden opgepikt. Figuur 6 illustreert dat ongeveer ¼ van 

de Turner patiëntjes een lengte heeft binnen de normale variatie.  

Tabel 9 geeft aan dat de toepassing van het criterium – 2,5 SDS een sensitiviteit heeft van 74 om Turner syndroom 

te detecteren. Zouden we ons absoluut criterium verlagen naar – 3 SDS (verhoogt de specificiteit) zal men bij een 

groter aantal meisjes met Turner een lengte binnen de normale variatie noteren en zal de sensitiviteit bijgevolg 

dalen. 

 

Figuur 6: visualisering van de overlap tussen de groeicurve van kinderen zonder groeistoornis en meisjes met het 
syndroom van Turner (6) 

Tabel 9: de sensitiviteit van de geïsoleerde auxologische parameters voor de detectie van o.a. Turner syndroom 
(38) 
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De doellengte en het doellengtegebied 

Mathieu Roelants 

Omgeving en gezondheid/Jeugdgezondheidszorg, Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg KU 

Leuven. 

 

Om de sensitiviteit van het algoritme te verhogen, wordt niet alleen naar de lengte gekeken maar ook naar de 

doellengte (target height, TH) en de afstand van de lengte van het kind tot de doellengte (doellengtegebied).  

Niettegenstaande de lengtegroei van een kind het resultaat is van een complexe interactie tussen de genetische 

achtergrond en omgevingsfactoren groeien de meeste kinderen volgens een zeer specifiek gemeenschappelijk 

patroon met een relatief kleine biologische variatie. Door het opvolgen van de groei en aandacht te hebben voor 

de doellengte kunnen we een verhoogd risico op een genetische afwijking (bv. primaire groeistoornissen) of een 

minder optimale omgeving opsporen. De uitdaging is echter om te voorspellen hoe een kind verwacht wordt te 

groeien rekening houdende met de lengte van de (biologische) ouders. 

Ongeveer 80% van de variatie in lengtegroei is genetisch bepaald (39).  Een voor de hand liggende bron van 

informatie, om enige voorspelling te doen, is dus de lengte van de ouders. Francis Galton gebruikte het verband 

tussen de lengte van ouders en hun nakomelingen om de overerfbaarheid van fysieke karakteristieken (alsook 

de regressie naar het gemiddelde) te beschrijven (40) en introduceerde daarbij de term mid-ouderlengte. Dit 

concept wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt voor de klinische evaluatie van de groei van kinderen. De mid-

ouderlengte (het gemiddelde van de lengte van beide ouders) is als dusdanig echter geen bruikbare parameter 

omwille van het verschil in volwassen lengte tussen mannen en vrouwen. De doellengte wordt gedefinieerd als 

de mid-ouderlengte gecorrigeerd voor het geslachtsverschil (ongeveer 13 cm), en eventueel een seculaire 

toename (41). Dit is een puntschatting die echter niet aangeeft welke variatie of afwijking kan beschouwd 

worden als ‘normaal’. De normale variatie (95% van de populatie) wordt aangeduid als het doellengtegebied en 

werd initieel vastgesteld als de doellengte ± 8.5cm (41), nadien bijgesteld als ± 9 cm voor meisjes en ± 10 cm 

voor jongens (1). Dit is uiteraard een voorspelling voor de volwassen lengte van de nakomelingen. Het is 

gebruikelijk om deze in het (jong)volwassen gebied van de referentiecurve aan te duiden en te extrapoleren naar 

jongere leeftijden. Op de Vlaamse Groeicurven 2004, is aan de rechterzijde een afzonderlijke as voorzien om de 

doellengte en het doellengtegebied aan te duiden (2). 

Tegenwoordig wordt de lengte meestal uitgedrukt als een z-score (= SD score, het aantal standaard deviaties 

onder of boven het gemiddelde). Wanneer we ook de lengte van de ouders als een z-score uitdrukken vervalt de 

noodzaak om te corrigeren voor geslachts (en – afhankelijk van de curve die wordt gebruikt – ook de 

correctiefactor voor seculaire toename). De doellengte uitgedrukt als z-score is dan het gemiddelde van de lengte 

z-scores van vader en moeder (de mid-ouder z-score) (3). Deze waarde moet echter worden gecorrigeerd voor 

regressie naar het gemiddelde (de correlatie tussen de lengte van de ouders en hun kinderen) alsook voor gelijke 

partnerkeuze (assortatieve paring, de correlatie tussen de lengte van beide ouders). De correlatie tussen de 

lengte van ouders en die van hun kinderen wordt geschat op ongeveer 0.6, en die tussen de ouders onderling op 

ongeveer 0.3 (4). Hermanussen en Cole (5) kwamen aan de hand van deze cijfers op een correctiefactor van 0.72, 

en stelden verder vast dat de predictiefout ongeveer 0.82 SDS bedraagt. De conditionele doellengte uitgedrukt 

als z-score is dus de Mid-ouder z-score x 0.72. Het conditioneel doellengtegebied is het 95% predictie-interval 

(goed voor 95% van de voorspellingen = gemiddelde ± 2xpredictiefout) dat wordt begrensd door de conditionele 

mid-ouder z-score x 0.72 ± 1.64. 

Samengevat: 

• Gemiddelde ouderlengte (MPH, Mid-parent height) = (lengte vader + lengte moeder)/2 

• Doellengte (TH, Target height): (lengte vader + lengte moeder)/2 + 6.5 (jongens) of – 6.5 (meisjes) 

• Doellengtegebied (TR, Target range): Doellengte ± 9cm (meisjes) of ± 10cm (jongens) 

• Gemiddelde ouderlengte z-score (MPHZ) = THz = (HAZ(v) + HAZ(m))/2 

• Conditionele doellengte z-score (cTHZ) = MPHZ x 0.72 

• Conditioneel doellengtegebied z-score (cTRZ) = cTHZ – 1.6, cTHZ + 1.6 
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Groeivertraging en groeiversnelling 

Als kinderen opnieuw worden gemeten na een tijdsinterval van 3 jaar is 

het belangrijk om weten of een toename of een afname in z-score 

zorgwekkend is of niet en of nader onderzoek vereist. De groeicurve 

geeft dit niet aan. In normale omstandigheden is er een sterke 

correlatie tussen een meting op tijd-1 en tijd-2. Bij een interval van 12 

maanden is bekend dat de correlatie tussen beide meetresultaten 

minstens 0.9 is (dit is erg hoog). Dit maakt het mogelijk om de lengte op 

tijd-2 te voorspellen, rekening houdend met een zekere 

variatie/schommeling rond de voorspelde lengte. Dit wordt de 

conditionele toename in lengte genoemd. Bijgevolg kunnen criteria worden opgesteld voor een toename of 

afname in lengte die buiten de voorspelde variatie valt en dus zeldzamer is. Hoe groter het interval, vb. 3 jaar in 

de plaats van 1 jaar, hoe minder sterk de correlatie wordt tussen de lengte op tijd-1 en de lengte op tijd-2.  

 De conditionele toename in lengte wordt berekend met kennis 

van de variatie (de standaarddeviaties) van de lengte op tijd-2 en 

de correlaties tussen lengtemetingen volgens de formule: Z2 = r 

* Z1 ;  Var(Z2) = 1 – r2 (Z2 = Zscore op tijd-2, r=correlatie, variatie 

rond lengtemeting op tijd-2). De correlaties van de Franse 

longitudinale groeistudie (tabel 10) zijn getoetst aan de Vlaamse 

data van de groeistudie 2004 en kunnen worden gebruikt voor 

de Vlaamse populatie. 

 

Tabel 10: correlaties tussen lengtemetingen op verschillende leeftijden, gebaseerd op een Franse longitudinale 
groeistudie (42). 

Op deze manier werd berekend dat de correlatie tussen een lengtemeting op 6j en een meting op 3 jaar 0.91 is. 

De correlatie tussen een lengtemeting op 9 jaar versus een meting op 6 jaar is 0.95 (tabel 10). 

Met kennis van de conditionele groei kunnen uitspraken worden gedaan over de ‘normale’ variatie rond een 

voorspelde lengte op tijd-2 en kan worden gesteld dat voor kinderen tot de leeftijd van 10 jaar een toename of 

afname in lengte van meer dan 1 SDS op een tijdsinterval van 3 jaar zeldzaam is. Deze variatie komt voor in 

minder dan 1% van de metingen en maakt dat het bruikbaar is als criterium voor verwijzing en nader onderzoek. 

Gezien de variatie in timing en intensiteit van de pubertaire groeispurt wordt dit criterium niet toegepast bij 

kinderen ouder dan 10 jaar. 
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Het criterium + 2,5 SDS 

Bij lengtemetingen die boven + 2,5 SDS vallen, spreken we van een (te) grote lengte. De meest voorkomende 

oorzaken zijn de familiaal grote lengte of een constitutionele voorsprong in de groei. Met uitzondering van 

obesitas zijn andere oorzaken van overgroei zeldzaam (43). Dit maakt de positief voorspellende waarde van een 

grote lengte voor een specifieke pathologie klein.  

Tenzij er een pathologische oorsprong is, behoeft een grote lengte geen behandeling. Een behandeling, i.c. een 

reductie van de verwachte volwassen lengte, kan wenselijk zijn wanneer de eindlengte boven + 2,5 SDS wordt 

geraamd. De beschikbare methodes voorspellen de eindlengte met een zekere foutenmarge die tot 4 à 5 cm kan 

oplopen. Om deze foutenmarge te beperken, beveelt men groeipredicties pas aan vanaf de leeftijd van 10 à 12 

jaar.  

Naargelang de pubertaire status kan een behandeling bestaan uit een hormonale inductie van de puberteit of 

een heelkundige ingreep op de groeikraakbeenschijven.  

Besluit voor de systematische contacten 

De kleine postitief voorspellende waarde van de grote lengte voor onderliggende pathologie, de variabele 

wens/noodzaak aan behandeling en de lage betrouwbaarheid van een  te vroeg (te jong) 

eindlengtevoorspellingsonderzoek maken dat dit criterium niet stelselmatig moet worden toegepast tijdens de 

systematische contacten. Dit ontslaat de CLB-medewerker niet om, in het geval van grote lengte, bijzondere 

klinische aandacht te hebben voor de morfologische kenmerken van een kind die mogelijk expressie kunnen zijn 

van onderliggende (hormonale) pathologie of syndromaal lijden. 

De grote lengte blijft wel een bijkomend aandachtspunt voor kinderen van 11-12 jaar (6e leerjaar) omdat een 

eindlengtevoorspelling vanaf deze leeftijd aan betrouwbaarheid wint en de behandelmogelijkheden tijdig 

kunnen worden overwogen. 
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3.2 Criteria voor de beoordeling van de pubertaire ontwikkeling 

De criteria om de kunnen spreken van een verstoorde pubertaire ontwikkeling zijn gebaseerd op de 

leeftijdsvariatie van een normale pubertaire ontwikkeling zoals die door Tanner en Davies werden beschreven 

(28). De data van de Vlaamse groeistudie 2004 onderschrijven deze variatie (44). 

3.2.1 TE VROEG 

Men spreekt van te vroege tekens van pubertaire ontwikkeling bij meisjes wanneer vóór de leeftijd van 8 jaar 

een B2-score wordt genoteerd. Een B2-score komt overeen met een knopvormige, duidelijk palpeerbare zwelling 

onder de areola in afwezigheid van volumetoename van de peri-areolaire zone.  

Men spreekt tevens van een te vroege puberteit bij meisjes wanneer vóór de leeftijd van 10 jaar menarche 

optreedt. 

Men spreekt van te vroege tekens van pubertaire ontwikkeling bij jongens wanneer vóór de leeftijd van 9 jaar 

een G2-score SAMEN MET een testikelvolume van 4 ml of meer ( ≥ T4ml) wordt genoteerd. 

Wanneer men ter gelegenheid van een klinisch onderzoek, dat plaats vindt in het kader van een systematisch 

contact of op vraag van ouders/leerling of in een bijkomend aanbod, één of meerdere van de beschreven 

klinische tekens vast stelt, dan verdient het aanbeveling om in alle bovenstaande gevallen te verwijzen. 

3.2.2 TE LAAT 

Men spreekt van een te late pubertaire ontwikkeling bij meisjes wanneer op 13,5 jaar of ouder nog geen enkel 

teken van borstontwikkeling te zien is of m.a.w. niet minstens een B2-score kan worden genoteerd. 

Men spreekt tevens van een te late pubertaire ontwikkeling bij meisjes wanneer op 16 jaar of ouder nog geen 

menarche is opgetreden.  

Men spreekt van een vertraagde puberteit bij meisjes wanneer er geen menarche optreedt uiterlijk 4 jaar of 

méér na het B2-stadium. 

Men spreekt van een late pubertaire ontwikkeling bij jongens wanneer op 14 jaar of ouder het testikelvolume 

niet minstens 4 ml heeft bereikt EN er niet minstens een G2-score kan worden genoteerd. 

Concreet betekent dit dat jongens ≥ 14 jaar met een T3mlG1, T4mlG1 of T3mlG2 moeten worden verwezen. 

Wanneer men ter gelegenheid van een klinisch onderzoek, dat plaats vindt in het kader van een systematisch 

contact of op vraag van ouders/leerling of in een bijkomend aanbod, één of meerdere van de beschreven 

klinische tekens vast stelt dan verdient het aanbeveling om in alle bovenstaande gevallen te verwijzen. 
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3.2.3 Keuze voor Vlaanderen 

Zoals in de ‘Verantwoording’ (hfst. 2) werd beargumenteerd, zal de detectie van een te vroege ontwikkeling van 

de puberteit ter gelegenheid van de systematische contacten gebeuren via de groeimonitoring. Een toename 

van de lengte met méér dan 1 SDS over het driejaren-interval, van 3 naar 6 jaar en van 6 naar 9 jaar, zal als 

indicator dienen om een verdiepend onderzoek aan te bieden als eerste stap in de differentiaal diagnostiek en 

de verantwoording van de verwijzing. In het bijkomend aanbod zal een onderzoek en scoring van de pubertaire 

status een vast onderdeel zijn. 

De detectie van een late of trage ontwikkeling van de puberteit wordt gerealiseerd door een onderzoek en 

scoring van de pubertaire status tijdens het systematisch contact voor leerlingen van 14-15 jaar. 
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