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We werken zeer veel op verplaatsing, hoe is kwaliteitsvol en
betrouwbaar werken mogelijk?

Gebruik zowel op het centrum als op verplaatsing materiaal dat aan de opgesomde kwaliteitscriteria
voldoet. Het materiaal dat in het centrum wordt gebruikt, hoeft niet hetzelfde te zijn als het materiaal
voor op verplaatsing. Probeer om binnen één CLB hetzelfde materiaal te gebruiken.

Meetlat - kwaliteitsvoorwaarden

Øbereik van 80 tot 200 cm

Ømeet tot op 1 mm nauwkeurig

Øbrede aanwijzer om op het hoofd van het kind te laten rusten,

Ø 90° met wandplaat en mag niet wiebelen

Meetlat op het centrum: Referentie meetlat: TB I Hyssna 4205

90°
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Meetmateriaal voor op school:

Deze monteerbare lat kan overal worden gebruikt, in gelijk welk lokaal. Dit is een absoluut voordeel.

Nadeel is dat de lat naar achter kan overbuigen wanneer een kind tegen de lat leunt. Dit kan worden
voorkomen door de lat tegen een (voldoende zware) tafel of tegen de vensterbank te plaatsen.

Een alternatief voor de monteerbare lat is het microtoise
rollint. Dit rollint wordt aangehaakt op een vooraf geplaatste
houten lat. De houten lat dient tegelijk als geleider en als
‘stevige’ bevestiging aan de muur
Let op! De hoogte waarop het rollint wordt ingehaakt, moet
correct geijkt zijn.

In het voorbeeld op deze foto’s ziet u dat het rollint niet tot op de
vloer is geijkt maar wel tot op een harde kist die over de plint
grijpt.

Als het rollint volledig is uitgerokken om te ijken moet u wel
opletten dat de blanco strook niet mee in de hoogte wordt
opgenomen.

Een microtoise is nuttig wanneer u op school in één vast lokaal
(of enkele lokalen) kan werken. De houten lat blijft namelijk ter
plekke, het rollint wordt meegenomen.

Plaats tegen tafel
of vensterbank
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Weegschalen – Kwaliteitsvoorwaarden

Ø moet tot op 100 gram nauwkeurig wegen

Ø moet steeds op harde ondergrond staan

Voorbeelden zijn Seca Bella (840) en Belissima (841), maar andere merken kunnen ook voldoen.

Apothekersweegschaal met gewichten                  met elektronisch display
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Badkamerweegschaal met elektronisch display

Lintmeter – Kwaliteitsvoorwaarden

Ø moet tot op 1 mm nauwkeurig meten

Ø bestaat bij voorkeur uit metaal of glasvezel.

Vb. KaWe lintmeter

Voor concrete meetinstructies zie: www.vub.ac.be/groeicurven . Ga naar meetinstructies

en kies lengte/gestalte en gewicht of hoofdomtrek, arm en buikomtrek

Ø Het kind moet een fikse houding aannemen en deze voldoende lang aanhouden

Ø Controleer de juiste positie van onder naar boven (bouw op) : voeten (hielen tegen elkaar en
tegen de lat), kuiten (tegen de lat), billen (tegen de lat), schouders (fiks recht en tegen de lat)
en hoofd (Frankfurter vlak)

Ø Wanneer het kind de houding niet lang genoeg kan aanhouden, meet men 3 keer en neemt
men het gemiddelde van de 3 metingen

Ø Bij twijfel (ging het kind nu even door de knieën of op de tippen staan), wordt de meting
gewoon herhaald en hoeft men geen 3 maal te meten

In de standaard ‘Groei en Pubertaire Ontwikkeling’ worden kwaliteitscriteria voor weegschalen en
meetlatten en type-voorbeelden voorgedragen.  Andere dan de voorgedragen merken die aan
dezelfde criteria voldoen, komen eveneens in aanmerking.

Dit materiaal kan worden aangekocht bij elke handelaar in medisch materiaal.
Vanuit de VWVJ wordt geen groepsaankoop georganiseerd.


