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Bijgewerkt januari 2013 

 

Precisie en ijking weegschalen: enkele tips en 

overwegingen 

PRECISIE INHERENT AAN HET TYPE VAN WEEGSCHAAL 

In de Standaard Groei en Puberteit (2005) zijn volgende weegschalen als voorbeeld 

aangehaald: de Seca Bella 840 en de Seca Bellissima 841. Van deze weegschalen 

garandeert de fabrikant (cf. technische fiche van het product) dat ze bij aanschaf tot op +/- 

0,5 % nauwkeurig meten (= de precisie): een grotere nauwkeurigheid dan dat mogen we dus 

niet verwachten van de meetresultaten van deze weegschalen.  

Concreet: wanneer je op de Seca Bella een ‘werkelijk gewicht van 20 kg’ afweegt, dan kun 

je erop rekenen dat de afgelezen waarden zullen liggen tussen 19.9 kg en 20.1 kg (= 20 kg  

+/-0.5%). Deze weegschalen hebben dus een heel behoorlijke precisie voor CLB-doeleinden. 

Bemerk: anno 2013 worden deze types weegschalen niet meer verkocht. In het 

afzonderlijk schrijven “Weegschalen en hun eigenschappen: afwegingen bij de aan- 
koop van een nieuwe weegschaal.” vind je de bespreking van enkele alternatieven. 

INHERENTE PRECISIE KAN TANEN DOOR GEBRUIK 

Door gebruik kunnen de weegschalen minder nauwkeurig worden. Deze weegschalen 

kunnen echter niet terug ‘nauwkeuriger’ gemaakt worden door 1 of andere ingreep. Vanaf 

een bepaald moment zullen zij dan ook als té onnauwkeurig beschouwd moeten worden en 

dienen ze vervangen te worden. 

Daarom is het goed regelmatig  (bv. 1 keer per jaar, of eerder als er vragen rijzen over de 

nauwkeurigheid) de eigenschappen van de weegschaal na te gaan: het zgn. ijken of 

‘documenteren van de eigenschappen van de weegschaal’. 

IJKEN OF DOCUMENTEREN VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE WEEGSCHAAL 

Idealiter gebeurt dit door ijkinggewichten van verschillende (relevante) maten op de 

weegschaal te plaatsen en te noteren wat je weegschaal weergeeft. Gietijzeren 

ijkinggewichten – dit zijn de minst dure - zouden voor dit doeleind volstaan. Doch deze zijn 

nog steeds als prijzig te beschouwen: een gewicht van 10 kg kost 67 euro, een gewicht van 

20 kg kost 109 euro (anno 2006). Met 1 gewicht van 10 kg en 2 van 20 kg kun je testen op 10, 

20, 30, 40 en 50 kg, wat reeds een goed bereik is voor CLB-doeleinden. (Firma’s die dergelijke 

ijkinggewichten aanbieden zijn o.a. de firma Clasal, Zedelgem; de firma Verbrugghe, 

Kuurne).  



Bemerk: mogelijks kan dit ‘documenteren van de eigenschappen’ van je 

weegschaal tegen ijkinggewichten, gebeuren via de leverancier van je weegschaal. 

Dit valt na te vragen bij je leverancier. 

Een waardig alternatief voor de aanschaf van ijkinggewichten is: steeds een nieuwe 

weegschaal (met een voldoende inherente precisie, bv. Seca 840, 841, 808, 877) in reserve

te hebben (die komt toch ooit van pas als 1 of andere weegschaal  aan vervanging toe is). 

Deze nieuwe weegschaal kan dan gebruikt worden als zgn. vergelijkingspunt (er dan zeker

ook op letten dat er nieuwe batterijen in zitten!).  

Hoe ga je dan te werk? Gewichten van diverse grootte (met relevantie voor CLB-doeleinden, 

zie hierboven) worden dan op zowel de ‘nieuwe’ als op de ‘in gebruik zijnde’ (te evalueren) 

weegschalen geplaatst. De gewichten moeten dan geen ijkinggewichten zijn, maar gewoon 

wat je voorhanden hebt: bv. een emmer water voor een gewicht van  +/- 10 kg, een 

plasticbak gevuld met dossiers,  2 gestapelde plasticbakken gevuld met dossiers,  een kind, 

jezelf). Je weegt elk gewicht op de nieuwe weegschaal (minstens 1 keer) en 3 keer op de 

weegschaal die je wil evalueren.
  
Je noteert alle gegevens best in een tabelletje, bv.: 

Gewicht 

aangegeven op 

nieuwe 

weegschaal met 

goede inherente 

precisie 

OF waarde van 

ijkingsgewicht 

Gewicht 

aangegeven op 

weegschaal  1 

Gewicht 

aangegeven op 

weegschaal 2 

Gewicht 

aangegeven op 

weegschaal 3 
… 

10 kg 10 10 10 10.1 10 10.1 …    
21 kg 21.1 21.1 21.1 …       
40 kg 40.1 40.1 40.1        
59 kg 59.2 59.2 59.3        
…     

 

Let wel: merk je dat een weegschaal de neiging heeft nogal af te wijken, 

hercontroleer dan na inbrengen van een nieuwe batterij. 

 

WANNEER IS JE WEEGSCHAAL AAN VERNIEUWING TOE? 

Dit hangt vnl. af van de grootte van de gemeten afwijking. Maar ook van de manier waarop 

de afwijking zich manifesteert. We leggen dit nader uit: 

1. Een weegschaal kan erg ‘wispelturig’ doen: als je merkt dat 1 bepaald gewicht 3 keer 

een nogal verschillend meetresultaat geeft op dezelfde weegschaal, dan zul je 

sneller besluiten dat dergelijke weegschaal niet meer betrouwbaar is (bv. als je bij een 

gewicht van 60 kg eerst 60,1 kg, dan 58,8 en dan eens  60,6 kg bekomt) 



2. Het gewicht kan ook 3 keer hetzelfde resultaat geven, maar afwijken van het 

resultaat gemeten met de nieuwe weegschaal: hier kun je 3 soorten ‘fouten’ in 

onderscheiden (zie voorstelling in grafiek) 

a. een willekeurige fout: bv. eens 0.3 kg teveel, bij een volgend gewicht 0.3 kg te 

weinig 

b. een constante fout: bv. voor alle gewichten steeds - 0.3 kg 

c. een procentuele fout: bv. bij een gewicht van 10 kg + 0.1 kg, bij een gewicht 

van 30 kg + 0.3 kg 

 

Een willekeurige fout geeft weer eerder blijk van ‘onbetrouwbaarheid’ en moet sneller 

leiden tot vervanging van de weegschaal. 

Bij een constante of procentuele fout  is de weegschaal ‘als het ware’ betrouwbaar in 

haar ‘afwijking’ (want afwijking is wellicht verklaarbaar vanuit ‘een fysisch 

voorspelbaar gegeven’). Ken je de ‘constante’ fout van je weegschaal, dan kun je 

dit in rekening brengen bij het wegen in de CLB-praktijk. Bij procentuele fouten is dit 

praktisch moeilijker om doen. (En bij willekeurige fouten al helemaal niet.) 

In elk geval: lijken afwijkingen té uitgesproken, dan is de weegschaal aan vervanging toe. 

Het lijkt ons aanvaardbaar te stellen dat de nog te tolereren afwijking teweeg gebracht door 

de weegschaal (de onnauwkeurigheid)  1 tot maximaal 1,5 % (voor gewichten vanaf 20 kg) 

à 2 % (voor gewichten onder de 20kg) mag bedragen. Dit wil zeggen dat we volgende 

afwijkingen tolereren: 



 Wanneer de afwijking meer dan 1 % bedraagt, afwegen of de weegschaal aan 

vernieuwing toe is: soort afwijking kan helpen doorslag geven (als willekeurig of 

‘wispelturig’: eerder vernieuwen). 

 Wanneer de afwijking meer dan 1,5 %/2% voor resp. gewichten > of = 20kg/ <20kg 

bedraagt: vernieuwen. 

 

Werkelijk 

gewicht  
Te tolereren afwijking 

van 1-1,5/2 %   

 Afgelezen* op weegschaal als een afwijking van:  

(*gewichten kunnen enkel per 100 gr worden 

afgelezen en bv. niet per 50 of 75 gr) 

10 kg 100-200 gr +/- (0.1 à 0.2 kg) 

15 kg 150-300 gr +/- (0.1  à 0.3 kg) 

20 kg 200-300 gr +/- 0.2 à 0.3 kg     

25 kg 250-375 gr +/- (0.2  à 0.4 kg) 

30 kg 300-450 gr +/- (0.3 à 0.5 kg)                   

40 kg 400-600 gr +/- 0.4 à 0.6 kg 

50 kg 500-750 gr +/- (0.5 à 0.8 kg) 

60 kg 600-900 gr +/- (0.6 à 0.9 kg) 

80 kg 800-1200 gr +/- (0.8 à 1.2 kg) 


