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Aandachtspunten bij dit stroomdiagram 

 

• Deze beslisboom is een leidraad voor kinderen met een gestalte in de onderste ‘aandachtszone’ van de 
Vlaamse Groeicurven 2004, en voor kinderen met een gestalte kleiner dan –2.5 SDS. 
Deze beslisboom zal doorgaans van toepassing zijn bij een eerste contact wanneer er geen voorgaande 
biometrische gegevens bekend zijn. 

• Kinderen met een gestalte binnen de normale variatie verdienen ook onze aandacht: toets hun gestalte aan 
het doellengtegebied, observeer de morfologie, bestudeer de anamnese… 
Let op! kinderen met het syndroom van Turner, maar ook met andere pathologie, kunnen een gestalte binnen 
de normale variatie hebben en toch onder het doellengtegebied vallen. 

• Kinderen met een gestalte < - 2.5 SDS worden in principe verwezen. 
Indien een kind reeds een diagnose heeft, wordt behandeld of opgevolgd voor de kleine gestalte, is een 
verwijzing niet meer noodzakelijk.  Stimuleer wel actief de opvolging.  Noteer in het dossier zowel de 
argumenten voor verwijzing als voor niet-verwijzing. 
Dit dossier moet aan de arts worden voorgelegd 

• Kinderen met een gestalte in de onderste aandachtszone en binnen het doellengtegebied verdienen ook 
onze aandacht: observeer de morfologie, bestudeer de anamnese… 

• Kinderen met een gestalte in de onderste aandachtszone EN onder het doellengtegebied verdienen een 
bijzonder beleid: oordeel aan de hand van de verzamelde informatie 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 een selectief consult groeivertraging, d.w.z. groeisnelheid ≤ P3) wordt vastgesteld, zal 
het kind worden doorverwezen met een gedocumenteerd verslag. 

• Voor een kind met een gestalte in de onderste aandachtszone én onder het doellengtegebied waarvan er 
voorgaande gestaltemeting(en) bekend zijn (van K&G of ander CLB) die toelaten om de groeisnelheid te 
berekenen (let op! interval tussen 10m en 14m), kan de beslisboom meteen worden toegepast vanaf het niveau 
‘selectieve meting’.  Bij een groeisnelheid ≤ P3, tussen de huidige en voorgaande meting met een correct 
interval, zal er worden verwezen. 
Bij deze kinderen primeert de beslisboom ‘te klein’ op de beslisboom ‘groeivertraging-bis’. 

 

Dit dossier moet aan de arts worden voorgelegd. Probeer het dossier te vervolledigen met de gestalten van de 
ouders. Deze informatie is noodzakelijk voor een correcte interpretatie. Indien ouders aanwezig zijn bij een 
algemeen of een selectief consult kan de aanwezige ouder worden gemeten. Uit onderzoek blijk namelijk dat 
ouders zich hun gestalte niet meer herinneren of dat ze hun gestalte fout inschatten. 
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