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Wat is groei? 

Een verandering in omvang (L, G, HO) in de tijd 

→ ‘snelheid’ 

Lengte/gestalte, gewicht, HO die op een bepaald 
moment wordt bereikt 

→ ‘afstand’ 
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Wat is normale groei? 

Groei die gezien wordt in de meerderheid (95%) van 
gezonde kinderen (± 2 sd) 
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Wat is normale groei? 

Er is variatie in amplitude, timing, snelheid, acceleratie 
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Wat is abnormale groei? 

Groeipatronen die buiten de normale variatie vallen 

→ zeer veel oorzaken van verstoorde groei 

→ niet specifiek voor een bepaalde aandoening 

→ geen goede scheiding tussen normaal en verstoord 
(sensitiviteit – specificiteit) 
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Motoren van groei 

Foetale groei 
→ maternele factoren: placenta en uterusruimte 

→ na geboorte: genetisch potentieel (voor 50 à 90%) + … 

Eerste 2 à 3 j 
→ voeding, insuline en goed werkende organen 

Lagere schoolkind tot puberteit (8 à 9j) 
→ orgaansystemen + hormonen (SK en GH!) 

Puberteit  
→Orgaansystemen + hormonen (GH!) + gonadale steroiden 

Groeistop 
→ in functie van botleeftijd: ♀ 15.5 j, ♂ 17.5 j 
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Groeisnelheid  

1. Dramatisch daling van 
groeisnelheid 

2. Kleuter- en lagere 
school-leeftijd: rustige 
groei 

3. Puberteit: acceleratie 
van de groei 
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Waarom groei monitoren? 

Normale groei is een ‘biomarker’ van gezondheid 
→ relatief gevoelige indicator bij zuigeling 
→ minder gevoelige indicator (gewicht>lengte)  bij kind en jongere 

Een normaal groeipatroon ~ normale ontwikkeling 
Groei & ontwikkeling zijn belangrijk voor vorming van het 
zelfbeeld 
Ontwikkeling naar een seksueel gezond lichaam 
→… is een staat van lichamelijk, emotioneel, mentaal en sociaal 

welzijn op het vlak van seksualiteit, en dus meer dan 
afwezigheid van ziekte. 

 Seksualiteit = mensenrecht 
→..is een centraal aspect van het mens-zijn  
→het omvat seks, genderidentiteiten, genderrollen, seksuele 

oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting… 
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Opvolgen groei = kernopdracht 
jeugdgezondheidszorg 

Kind en Gezin 

CLB 

Doel: 

→Tijdige detectie van een afwijkend groeipatroon 

→Afwijkend groeipatroon als indicatie voor ziekte 
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Oorzaken kleine gestalte 

Normaal of 
idiopatisch klein 

Primaire groeistoornis Secundaire  
groeistoornis 

Familiaal klein Met dysmorfie Orgaanafwijkingen  

• met nmle puberteit 
• met verlate puberteit 

• syndromen met numerieke 
chromosoomafwijkingen 
• syndromen zonder 
numerieke 
chromosoomafwijkingen 

• Hart 
• LW 
• Lever 
• GI – malabsorptie 
• Renaal 
• Chron. Inflamm. ziekten 

Niet-familiaal klein Met disproportie Endocriene/metabole afw. 

• met nmle puberteit 
• met verlate puberteit 

• skeletdysplasie 
• stoornis in botmetabolisme 
• stoornis in kraakbeen en 
fibreus weefsel 

• SK 
• Bijnier 
• DM, GHD 

Klein voor 
zwangerschapsduur 

Psychogeen  

Medicatie  

Bron: http://www.ncj.nl/programmalijn-kennis/landelijke-werkdocumenten/richtlijn/?item=29  
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Hoe volgen we groei op? 

Meten van… 
→Lengte/Gestalte 

→Gewicht 

→Hoofdomtrek  

Berekenen van… 
→BMI 

→Groeisnelheid 

Scoren van puberteit.. 
→M, P, G, T-volume 

Toets aan doellengte (DL) 
 en doellengtegebied (DLG) 
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Vlaamse groeicurven 
http://www.vub.ac.be/groeicurven/  
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Principe groeicurven 
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Opvolgen van groei (longitudinaal) 

Lengte / gestalte op een bepaalde leeftijd 
1 meting 

 

 

 

 

 

 

Groei = dynamisch 
meerdere metingen 

+ 

OK of NIET OK ? 

+ 
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Dynamische instrumenten 

Groeisnelheidscurven  

→ tabellen die de variatie van het normale aangeven voor de 
toename in lengte/gestalte over een bepaalde tijd 

K&G:tabellen  
conditionele groei 

voor relatief korte meetintervallen 

CLB:curve 
jaarlijkse toename in gestalte, 
voor meetintervallen tussen 10 en 14 m 

2.5% 2.5% 
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Groeimonitoring bij K&G 

Vaste contactmomenten: 
→ 1m, 2m, 3m, 4m, 6m, 9m, 12m, 15m, 24m , 30 m 

Toets aan Vlaamse groeicurven: 
→ meisjes/jongens 0-1jaar: L, G, HO 

→ meisjes/jongens 1-5jaar: L/Gestalte, G, HO 

Elektronisch dossier 
→ automatisch alert bij problematische 

lengte/gewichtsevolutie 
gebaseerd op de conditionele groei-tabellen 

→ toets aan anamnese en klinische info 

Beleid volgens aanbeveling (beslisbomen) 
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Borstvoeding 

Bron: presentatie Mathieu Roelants, nieuwe Vlaamse Groeicurven 
dienst jeugdgezondheidszorg KULeuven 
Laboratorium Antropogenetica, Vrije Universiteit Brussel 
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Borstvoeding  

Borstvoeding 

Flesgevoede kinderen groeien anders dan 
borstgevoede kinderen (BV is norm) 

Vlaamse groeicurven zijn ook voor BV-kinderen het 
beste instrument 

20 



Zwangerschapsduur: 34 weken 

Gewicht: 1890 g 
Lengte: 40 cm 
 



Groei van prematuren 

Link groei & ontwikkeling: 

→ geboortegewicht en geboortelengte prognostisch voor 
ontwikkelingsuitkomst! 

→(inhaal)groei stimuleren = ontwikkeling stimuleren 

Groei van matig prematuren (32w – 36w6d) is 2x zo 
vaak vertraagd dan bij a-term geboren kinderen 

Prematuur + SGA + kleine mama  groter risico op 
groeivertraging 

Bron: Growth of preterm-born children – Proefschrift   Inger Bocca-Tjeertes - 2013 
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Prevalentie van prematuriteit  
in Vlaanderen 
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Prematuriteit  

Geen Vlaamse curven voor prematuren 

K&G : correctie voor prematuriteit mogelijk in e-
dossier 

Extrapolatie van foetale groeicurven? 

Ndl: 
https://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=prop_case&laa
g1=891&laag2=902&laag3=69&item_id=1321  

24 

https://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=prop_case&laag1=891&laag2=902&laag3=69&item_id=1321
https://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=prop_case&laag1=891&laag2=902&laag3=69&item_id=1321


Groeimonitoring in CLB 

Vaste contactmomenten: 

→ 1e KK, 2e KK, 1e lj, 3e lj, 5e lj, 1e sec, 2e secundair 

Toets aan Vlaamse groeicurven: 

→ meisjes/jongens 2-20jaar: L, G, BMI, jaarlijkse toename in 
gestalte 

Elektronisch dossier 

→ automatisch alert bij problematische lengte/gewichtsevolutie 

→ toets aan anamnese en klinische info 

Beleid volgens aanbeveling (beslisbomen): 

http://www.vwvj.be/index.php?page=117  
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Kinderen identificeren die… 

Te groot zijn 

Te klein zijn (GHD, Turner) 

Een abnormale groeiversnelling vertonen 

Een abnormale groeivertraging vertonen 

Te vroeg puberen 

Te laat puberen 

… om tijdig behandeling in te stellen en omwille van de  
sociale en emotionele implicaties 

Strategische doelstellingen voor het CLB 
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Meer specifieke doelen 

Detectie van groeihormoondefficiëntie 

Detectie van Turnersyndroom 

Detectie van Klinefeltersyndroom 
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Systematiek in het kijken naar groei 

1. Meet en weeg nauwkeurig! 

2. Plot nauwkeurig op de groeicurve 

3. Volg hiërarchie van criteria 
i. Absoluut criterium: groter dan +2.5 sds of kleiner dan -2.5 sds 

ii. Relatief criterium: toets aan het doellengtegebied 

iii. Dynamisch criterium: hoe groot is de vertraging/versnelling 

4. Controleer puberteit 

5. Kijk naar de morfologie van een kind 
i. Systematiek: 

http://www.vwvj.be/uploads/documentenbank/a43bd09e409607c91685eba83ec70
bae.pdf   

6. Zoek naar klinische tekens ter verklaring 
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Indicatoren voor groeipotentieel 

Doellengte (DL) 

→  ♂ (gestalte ma + gestalte pa + 13 cm*)/2 

→ ♀ (gestalte ma + gestalte pa - 13 cm)/2 

Doellengtegebied (DLG) 

→ ♂ DL ± 10 cm 

→ ♀ DL ± 9 cm 

* Mannen zijn gemiddeld 13 cm groter dan vrouwen 
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Adil  

Adil is 1e kleuter van Turkse afkomst 

Morfologie: nmle proporties 
geen bijzondere dysmorfie 

Vriendelijke kleuter, nog wat 
verlegen 

CLB-beleid: 
→ Wegen en meten 

→ Plotten noodzakelijk voor interpretatie 

→ Check beslisboom ‘kleine gestalte’ 

→ Doellengte berekenen: 172.5 cm 

→ Doellengtegebied tekenen: 172.5 ± 10 cm 

Datum Leeftijd Gestalte gewicht 

1e KK 24.05.05 4j3m 92,3 14 

+ 

+ 

170 cm 162 cm 22/02/01 172,5 cm 
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Betekenis van DLG 

Geeft idee over genetisch potentieel 
→ let op! zekerheid vaderschap? 

→ gemeten of geschatte gestalte van ouders? 

→ niet bruikbaar bij adoptiekinderen 

Is een toets van het groeipotentieel, te doen op 
kleuterleeftijd (niet meer bij adolescent!) 

Is geen voorspeller van eindlengte! 
→ geef genuanceerde info over eindlengte 

Voorspelling eindgestalte: RX linker hand – botmaturatie 
→ diverse mathematische modellen: Greulich and Pyle Atlas, 

Tanner-Whitehousetechniek, computer assisted technieken 

→ betrouwbaarheid redelijk vanaf 8jaar 
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CLB-beleid bij Adil 

Gestalte valt onder – 2.5 sds 

Dit is een absoluut verwijscriterium 

→ ongeacht het doellengtegebied 

Is er een behandeling lopende? 

→ was Adil prematuur? 

→ zijn er klinische tekens die wijzen op oorzaken van de 
kleine gestalte? 
• Voeding, psychosociale context, klinisch onderzoek 

→ zijn er Turkse groeicurven beschikbaar? 
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+ 

Adil – CLB-beleid 

Verwijzen naar HA voor DD 

Wat verwachten we? 
→constitutionele en familiale 

kleine gestalte te 
onderscheiden van de 
pathologische oorzaken van 
een kleine gestalte. 

In functie van de gegevens 
uit het klinisch onderzoek 
en de leeftijd van het kind: 
→Bepaling van de botleeftijd 

→Hormonaal bilan 

→Een internistisch nazicht in 
functie van de hypothesen 
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Jef  

+ 

+ 

+ 
+ 

Datum Leeftijd Gestalte gewicht 

1e KK 24.04.05 3j2m 97,2 14 

2e KK 27.04.06 5j2m 107,3 17 
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Jef  

+ 

+ 

+ 
+ 

Datum Leeftijd Gestalte gewicht 

1e KK 24.04.05 3j2m 97,2 14 

2e KK 27.04.06 5j2m 107,3 17 

3e KK 16.02.07 6j 111.1 19.3 

+ 

+ 

JTG: Interval respecteren! 
3,8 cm op 10m = 
4,6 cm op 12m 
 

+ 
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Jef  

Groeihormoon tekort 
→Aangeboren 
→Verworven 

Morfologie 
→ pafferig 
→ baby-face 
→ oculair hypertelorisme 
→bossing 
→ fijn haar 
→ hoge stem 
→ kleine penis 
→ latere tandenwissel 
→ crowding van tanden 
→ nmle 

lichaamsverhoudingen 
→ late puberteit 
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Groeihormoondefficiëntie  

Prevalentie 1/5600 (Belgische studie 1986-2000) 
USA (1994): 1/3480 – Schotland 1/3700 

Geïsoleerd of multiple hormoondefect 

→ ratio 60/40 

♂/♀ = 2.5/1 globaal 

♂/♀ = 4/1 voor congenitaal GHD 

Kleine gestalte! 

Neonataal: apnee, cyanose, langdurige icterus 
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Diagnose GHD 

Studie van groeicurve + morfologie 

Anamnese: geboortegewicht en lengte normaal, 
neonatale hypoglycemie, verlengde incterus, 
micropenis; hoofdpijn, visusdaling 

Botmaturatie :  

→ botleeftijd achter op kalenderleeftijd 

→ lengteleeftijd achter op botleeftijd 

Evaluatie hormonen / hypofysaire functie 

GH-provocatietest 
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Botleeftijd, 
lengteleeftijd 

Vb. jongen van 13j3m 
met 138,5 cm 

Kalenderleeftijd= 9j8m 

Lengteleeftijd = leeftijd 
waarbij 138,5 = P50 

Botleeftijd = gebaseerd 
op RX linker hand = 
10j2m 
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Behandeling GHD 

Doel: normalisatie van groei & metabolisme 

Dagelijkse injectie tot sluiten groeikraakbeenschijven 

Als GHD aanhoudt, loopt behandeling door  

Zonder behandeling, slechte prognose voor de 
eindgestalte 
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dd. Familiaal klein 

kleine ouders/familie, 
geboortegewicht & lengte 
laag, geen fam.ana. van 
hormoon- of 
skeletpathologie 

nmle lichaamsproporties 

botleeftijd (BL)= 
kalenderleeftijd (KL) 

lengteleeftijd (LL) < BL 

kleine eindgestalte binnen 
DLG 
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dd. Constitutionele 
achterstand in groei&pub 

nml geboortegewicht & 
lengte 

Progressief afbuigen van 
groeicurve prepub (soms 
veel vroeger) 

Late pub (ook familiaal, 
vader!) 

Gestalte  eerst < DLG 
eindgestalte binnen DLG 

BL ± 2j achter op KL 

 LL = BL 
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dd. Idiopathisch kleine 
gestalte 

nml geboortegewicht & 
lengte 

Niet familiaal klein! 

Systeem-, genetische- 
en skeletpathologie 
uitgesloten 

Gestalte  < -2.5 sds 

Eindgestalte verwacht  
♂< 164 cm, ♀ < 152 cm 
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Vera 

Tijdens het zorgoverleg wordt Vera door de juf van 
de 1e lj aangemeld voor: 

→ moeilijk met rekenen, lezen is ok 

→ erg druk en vermoeiend in de klasgroep 

→ crea-activiteiten in de klas lopen moeilijk 

In CLB-team wordt de  
beschikbare informatie samengelegd 

In functie daarvan wordt verder  
onderzoek gepland  

45 
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 Small for dates 

 Progressieve groeivertraging  

 gestalte onder DLG 

 ovariële dysgenesie 
•30%  heeft wat spontane 
puberteit 

•10% heeft menarche 

•2.5% zwangerschap 
(vaak 
miskraam/chron.afwijkingen) 

•90% progressief gonadaal falen 
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+ 

+ 

+ 

03-12-98 175 175 188 

Turner Syndroom 
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Geassocieerde problemen 

Nierproblemen (40-59%) 
→Hoefijzernier, aplasie, nierbekken en ureterafwijkingen, 

gestoorde vascularisatie 

Ogen (20-39%) 
→Ptose, downslanting eyes, epicathus, hypertelorismemyopie, 

stabisme, nystagmus, kleurenblindheid 

Auto-immune pathologie (SK, GI) 

Overgewicht 

Gonadoblastoom  

Meer lezen: deel1 standaard groei & puberteit: 
http://www.vwvj.be/uploads/documentenbank/2ebdbb7730b58e974d6e
49731d2dd1f8.pdf  
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Moeilijkheden op school 

Vertraagde motorische ontwikkeling: onhandig 
→ tempo in klas aanpassen, schrijfmotorische hulp 

Visuospatiële problemen:  
→rekenen, aardrijkskunde, wetenschappelijk tekenen, zwak 

visueel geheugen 

Nmle intelligentie 
→ wél verbaal IQ > performaal IQ  niet-verbale leerstoornissen 

Aandacht- en concentratieproblemen 

Sociaal-emotionele problemen 
→ aanvankelijk hyperactief, later meer introvert 

→ zelfbeeld  

→Moeilijk herkennen van gevoelens:lezen van 
gelaatsuitdrukkingen 
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Aanpak op school 

Structureren !! 

Taakleerkracht/remedial teaching/ GON‐begeleiding 

Verbaal ondersteunen 

Visueel vereenvoudigen 

Aanpak van de aandachts‐ en 
concentratieproblemen (o.a. Rilatine) 

Regelmatig overleg tussen ouders en school 
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Diagnose  

Diagnose wordt relatief 
 laat gesteld 

→20% pas op 12j 

Neonaat: lymfoedeem 

Kleuter/lagere school: kleine gestalte & groeivertraging, 
leer- en gedragsproblemen 

Adolescent: uitblijven puberteit 

Volwassene : kinderwens 
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Behandeling  

Multidisciplinaire aanpak 

Somatisch  

→ groeihormoon 

→ inductie puberteit 

→ follow-up co-morbiditeit 

Motoriek: kine/ergotherapie 

Aangepaste aanpak in de klas (GON) 

Psychologische begeleiding 
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Groei opvolgen tijdens puberteit 

CLB-verwijscriteria niet voor pubertaire leeftijd 

→ pub meisjes vanaf 8 jaar 

→ pub jongens vanaf 9 jaar 

Groeispurt bij meisjes relatief vroeger dan bij 
jongens 

Jongens spurten feller dan meisjes (gemiddeld 13 cm groter) 

Groeicurven zijn niet aangepast aan puberende 
adolescent 

Groei is niet te interpreteren zonder pubertaire score 
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Hoe later de groeispurt 
Hoe minder hevig 
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Koen 

Al mijn vrienden zijn zo groot 
ga ik nog wel groeien?  



Koen (bis) 

X  

X 

X 
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Casus Sylvie 

°28/02/
2001 

Datum Leeftijd Gestalte gewicht 

1e KK 30.05.05 4j3m 104 17,2 

2e KK 07.06.06 5j4m 112,8 20,6 

1e lj 06.12.07 6j10 125,9 27,7 

3e lj 17.09.09 8j7m 142,1 39,2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

181   158  163 

X 

X 
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Casus Sylvie bis 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

181   158  163 

X 
X 

X 

Stel: geen tekens van puberteit 

Stel volgende pubscore: 
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Uitdoven groeispurt 

5e 1eSO 



Steven  

2x jaar over gedaan 

Leerstoornis 

Werd gepest in de LS 

Stille jongen 

Komt moeilijk uit 
woorden 

X 

X 

62 



Score puberteit 

Pubisbeharing 
Genitalia 
Testisvolume  
(orchidometer) 
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Klinefeltersyndroom 

1/600 à 1/1000 geboortes 

47XXY (80%), 48XXXY, 49XXXXY (10%) 
hoe meer X, hoe ernstiger problemen 
46XY/47XXY (10%) 

50% intra-uteriene vruchtdood 

Vaak een late diagnose 
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Diagnostische clues Klinefelter 

Neonaat 

→ kleine penis, hypospadias, cryptorchidie, liesbreuk, gespreten 
verhemelte 

Kleuter 

→ frequente AOM, bovenste LWI, vertraagde 
taal&spraakontwikkeling (50%), vertraagde psychomotore 
ontwikkeling (25% 

Schoolperiode 

→ nml IQ (discrepantie VIQ, PIQ), leerproblemen (taal, spellen, 
lezen), concentratieproblemen, faalangst, emotioneel onzeker 

→ eerder grote gestalte 
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Diagnostische clues Klinefelter 

Adolescent  

→ groeispurt, groei van penis en pubisbeharing, weinig 
lichaamsbeharing, geen groei van teelballen (vaste consistentie), 
sociaal isolement, depressie, gynecomastie 

Volwassene 

→vrouwelijke vetverdeling, gynecomastie, moe, verminderde 
potentie/libido, infertiel, gedaalde botdensiteit 

→Morbiditeit: DM2, hypoT4, Leukemie, Hodgkin, non-Hodgkin 
lymfoma, gonadal of extra gonadale germinale tumor, 
osteoporose, verminderde spiermassa en spierkracht, borstCa, 
variceuse ulcera, verhoogd risico trombo-embolie 
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Doel van de behandeling 

Virilisatie 

Verhoogde spierkracht 

Verminderen van het vermoeidheidsgevoel 

Stimuleren van de botmineralisatie 

Werken aan self-esteem, socialisatie 
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Wat na verwijzing door de jeugdarts 

Toets aan de medische voorgeschiedenis 

→ pre-, neo- en postnataal, medicatie, ziekte… 

Klinisch onderzoek: zijn er verklaringen voor de 
kleine/grote gestalte, groeivertraging/~versnelling 

→ voeding, orgaansystemen, dysmorfie/disproportie , 
vertraagde ontwikkeling (syndromen), puberteit 

Zo nodig verwijzen kinderendocrinologie/andere? 

→ hormonaal bilan, botleeftijd, karyoptype, in functie van de 
eigen bevindingen bij het KO 
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Monitoring, screening, surveillance 

…heeft als doel ‘tijdige detectie van…’ 

Er is steeds overlap tussen normaal & afwijkend 
→ sensitiviteit : alle kinderen detecteren die effectief een 

probleem hebben 

→ specificiteit: de niet-weerhouden kinderen zijn gezond 

K&G en CLB verwijzen niet zomaar…, maar wel 
volgens onderbouwde richtlijnen 

Blijkt achteraf alles OK, geef dan genuanceerde 
duiding bij het nut van monitoring/screening en 
surveillance aan de ouders 
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DANK VOOR UW AANDACHT 
www.vwvj.be  
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