
 
 

 
 

Meting lengte en gewicht door FT                                           

 
Meting lengte 

 
Afspraken: 
 
Indien mogelijk: staand meten! Lukt dit niet, dan: 

Tot 2 jaar:   liggend meten is betrouwbaar indien er geen contracturen zijn. 
2- 12 jaar:   kniehoogte meten (zie bijlage 1) 
Vanaf 12 jaar:  liggend meten (zie bijlage 2) 
 
In stand meten voor alle leeftijden geldt: 
 Kind staat zelfstandig rechtop. 
 Kind heeft geen contracturen of deformiteiten. 
 
BMI in ED onder kopje: diagnostiek/bijlage FT (onderwerp BMI) 
 
Achtergrondinformatie kort:  
Alternatieve methoden wanneer er beperkingen zijn om de lengte staand te meten: 

o Bovenarm lengte 
o Ulna lengte 
o Kniehoogte 
o Tibia lengte 
o Spanwijdte  
o Uit de literatuur komt naar voren dat de kniehoogte de totale lengte het 

nauwkeurigst voorspelt en blijkt eveneens de meest valide, betrouwbare en 
ook meest praktische meting om uit te voeren in deze populatie. Deze meting 
wordt aanbevolen te gebruiken als alternatieve meetmethode. Het is mogelijk 
om op deze manier een trend van de groei van het kind te volgen. 

 

Meting gewicht 

 
Bij een kind dat los kan staan: 

1. Spalken en schoenen uit 
2. Kind/ jongere wegen op de weegschaal 
3. Gewicht aflezen en corrigeren wat betreft kleding (afhankelijk van grootte kind/ 

jongere en seizoen) 
  
Bij een kind dat niet los kan staan: 

 
1. Spalken en schoenen uit doen 
2. Gebruik de tillift met weegunit 
3. Kind/ jongere uit stoel tillen 
4. Gewicht aflezen en corrigeren wat betreft tilzak (0,7 kg) en kleding (afhankelijk van 

grootte kind/ jongere en seizoen) 
5. Kind/ jongere in stoel zetten 
6. Weegunit uitzetten 

 

 
  



 
 

 
 
Bijlage 1: 

 Uitvoering kniehoogte meting (2-12 jaar): 
Kniehoogte (linkerbeen):  
Bij beenlengte verschil wordt de minst aangedane zijde gemeten, als onduidelijk is 
wat de minst aangedane zijde is wordt het linker been gemeten. (We gaan uit van 

metingen van het linkerbeen, omdat de omrekenformules uit de literatuur hierop 
gebaseerd zijn).  
 
1. Maak gebruik van een onderbeenlengte meter. (Er wordt een onderbeen 

meter/baby lengtemeetlat gebruikt).  
 

2. Laat het kind plaats nemen op een stoel of meet het kind zittend vanuit de 
rolstoel.  
 

3. De knie en enkel moeten in een positie van 90º worden geplaatst. (meet de hoek 
met een gradenboog, zie figuur 1). Als 90º niet mogelijk is, dan zo dicht mogelijk 
tot 90º.  
 

4. Meet de kniehoogte aan de buitenkant (laterale zijde) van het (linker) been.  
De kniehoogte (KH) wordt gemeten vanaf de bovenkant van de knieschijf (Patella) tot 
de onderkant van de hak van de voet.  
Plaats de onderste schuifmaat van de meetlat onder de hak van de voet. Plaats de 
bovenste schuifmaat aan de bovenkant van de knieschijf (5 cm achter de patella), de 
meetlat dient in één lijn te staan met de tibia (bot in het onderbeen) en over de 
laterale malleolus (bot in de enkel) te lopen.  
 

 
5. Lees de kniehoogte af aan de onderkant van de bovenste schuifmaat.  
6. Voer de meting twee keer uit om de kans op meetfouten te verkleinen. De 
metingen dienen nagenoeg hetzelfde te zijn, anders dient de meting nogmaals 
herhaald te worden. In de formule het gemiddelde van beide metingen invoeren.  
 
Berekenen van de totale lichaamslengte  
Formule:  
Middels een berekening wordt de kniehoogte omgezet naar de totale lichaamslengte. 
(Deze formule is betrouwbaar tot de leeftijd van 12 jaar).   
 
Knie Hoogte (KH)  *S = (2.69 x Knie Hoogte) + 24.2  
*S indicates estimated stature in centimeters. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Bijlage 2: 

 Uitvoering lengte meting in rugligging (v.a. 12 jaar): 
Als het kind/ de jongere niet meer in staat is om te staan, dan moet er worden 
gemeten in rugligging op de bank, waarbij rekening gehouden wordt met de 
contracturen. 
Dit gaat als volgt: doe de schoenen en spalken uit. Leg een plankje tegen de 
bovenzijde van het hoofd. Meet met een meetlint de afstand tussen de onderkant van 
het plankje en de trochanter major, vervolgens de afstand tussen de trochanter major 
naar de laterale femurcondyl en tenslotte de afstand tussen de laterale femurcondyl 
en de onderkant van de hiel. Tel dit bij elkaar op. Wanneer er sprake is van een 
beenlengteverschil meten we het langste been. 
 
 
BMI berekening 

 
Neem lengte en gewicht en reken BMI uit volgens de formule: 
  
BMI = Gewicht in kilo/(lengte in meters)2  
 
Of vul gegevens in op www.voedingscentrum.nl, deze site rekent dan de BMI uit. 
 
Noteer lengte, gewicht en BMI in het ED onder het kopje diagnostiek. Grofweg is een 
BMI tussen 15 en 20 normaal. 
 
Voor kinderen en jongeren met CP zijn aparte groeicurves per GMFCS niveau. Deze 
zijn te vinden op: www.lifeexpectancy.org/articles/NewGrowthCharts.shtml 
 
Toch worden ook vaak de normale groeicurves gebruikt:  
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/prevention-work-
health/gezond-en-veilig-opgroeien/groeidiagrammen-in-pdf-formaat 
 
Belangrijk is om bij een afbuigende groeicurve aan de bel te trekken bij de betrokken 
arts.  
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