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Aandachtspunten bij dit stroomdiagram 

• Deze beslisboom is van toepassing voor kinderen met een gestalte binnen de normale variatie. 

• Deze beslisboom geldt voor kinderen die in het voorgaande jaar werden gemeten (let op! niet korter dan 10m 
of niet langer dan 14m geleden) en waarbij nu ( en nog niet eerder) een groeivertraging wordt vastgesteld 
(neerwaarts afbuigen op de groeicurve), ongeacht de omvang van de afbuiging. 

• Het correcte interval tussen de huidige en de vorige meting laat toe de groeisnelheid te berekenen en te plotten 
op de curve ‘jaarlijkse toename in gestalte’ 

• Bij een groeisnelheid ≤ P3 zal, aan de hand van verzamelde gegevens moeten worden geoordeeld of dit kind 

o Onmiddellijk moet worden doorverwezen wegens alarmerende elementen in de anamnese en het 
klinisch onderzoek    OF 

o Na een jaar zal worden hermeten en gewogen in een selectief consult omdat er nu geen redenen zijn 
voor dringende verwijzing. 

o Wanneer bij het selectief consult, de berekende groeisnelheid < P25 valt, betekent dit dat de 
groeivertraging aanhoudt (er was vooraf reeds een afbuiging).  Dan zal het kind worden 
doorverwezen met een gedocumenteerd verslag. 

 

• Voor kinderen met een gestalte binnen de lage ‘aandachtszone’, primeert de beslisboom ‘te klein’.  
Een groeisnelheid ≤ P3 zal dan geen aanleiding geven tot een selectief consult maar wèl tot een verwijzing. 

 

Aan de hand van de groeisnelheid, de anamnese en klinische informatie, zal de arts oordelen over het te volgen 
beleid 


