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Aandachtspunten bij dit stroomdiagram 

• Deze beslisboom geldt in principe voor alle kinderen ongeacht hun gestalte: 

o Kinderen met een gestalte binnen de normale variatie (≥ – 2 SDS  tot ≤ + 2SDS ) 

o Kinderen met een gestalte in het hoge aandachtsgebied ( > + 2 SDS tot ≤ + 2,5 SDS)  

o Indien een kind met een gestalte in de onderste aandachtszone een groeivertraging vertoont 

van minstens één volledige interpercentielbreedte na een meetinterval van 2 jaar, dan verwerft 

het een gestalte onder –2.5 SD en moet het dus volgens de beslisboom ‘te klein’ worden 

verwezen.  Bijgevolg primeert de beslisboom ‘te klein’ op de beslisbomen ‘groeivertraging’ en 

‘groeivertraging-bis’. 

• Om te kunnen spreken van ‘afbuigen met minstens één volledige interpercentielbreedte bij een 
meetinterval van 2 jaar’, moet het kind reeds eerder zijn gemeten ter gelegenheid van een consult, 2 

schooljaren geleden.  

• Indien er sprake is van hoger genoemde afbuiging dan 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. 

o Wanneer bij het selectief consult, de berekende groeisnelheid ≥ P25 valt, betekent dit dat de 

groeivertraging niet aanhoudt.  Dan is er geen bijzondere opvolging voorzien. 

• Het afbuigen van de groeicurve na de leeftijd van 8 jaar voor meisjes en 9 jaar voor jongens behoeft niet 

steeds een selectief consult omdat dit meest waarschijnlijk het gevolg is van een relatief late start van de 

pubertaire groeispurt.  Daarom is het belangrijk het groeipatroon te toetsen aan de pubertaire status, de 

anamnese en het klinisch onderzoek.  Waar de afbuiging niet kan worden verklaard door een relatief 
late puberteit, blijft de beslisboom gelden. Dit zal meestal het geval zijn voor de kinderen van het 3e 
leerjaar die nog maar net 9 jaar zijn geworden. De gestalte die ze op 9 jaar hebben is het resultaat van 
het groeipatroon tijdens de 2 voorgaande jaren. Een afbuiging op de groeicurve kan op deze jonge 
leeftijd niet het effect zijn van een late puberteit. Het zal namelijk een kleine minderheid zijn die reeds 
start met de pubertaire ontwikkeling. Bij afbuiging moet het dossier aan de arts worden voorgelegd. 

• Afbuigen van de groei op het einde van de pubertaire ontwikkeling is het gevolg van een uitdeinende 

groeispurt. 

• Tussen de 1e en de 2e kleuterklas of t.g.v. zitten-blijven worden kinderen soms gemeten na een tijdsinterval 
van ± 1 jaar (tussen 10m en 14m) en dus niet van 2 jaar. Indien er zich dan een afbuiging aftekent op de 

groeicurve, ga dan naar de aangepaste werkkaart ‘groeivertraging-bis’. 


