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Deze drie kinderen zijn te klein voor hun leeftijd…. 
Hebben ze hetzelfde probleem?



Is er sprake van een groeistoornis?

1. Meet het kind

2. Vraag vroegere groeigegevens op

3. Gebruik (de juiste) groeicurven

AANPAK



0-2 jaar

> 2 jaar

zithoogte

span

onderste segment



www.vub.ac.be/groeicurven

P3: ~ -1.88 SDS
P10: ~ -1.28 SDS
P25: ~ -0.67 SDS
P50: ~ 0.0 SDS



www.vub.ac.be/groeicurven



TE KLEINE GESTALTE

Normaal
familiale kleine gestalte
constitutioneel vertraagde groei

Pathologisch

Proportioneel? Disproportioneel?



Kalenderleeftijd: 14 j
Lengteleeftijd: 10 j



Familiale kleine gestalte
• gemiddelde gestalte bij de ouders is klein
• proportionele lichaamsverhoudingen
• botleeftijd » kalenderleeftijd
• lengteleeftijd < botleeftijd
• groei binnen de target height range (doellengtegebied)

Target height= CMPH +/- 8.5cm
CMPH= corrected midparental height
CMPH vr jongens:  lengte vader+moeder +13cm/2
CMPH vr meisjes:  lengte moeder +vader -13cm/2 



Constitutioneel vertraagde groei

• botleeftijd achterop ivm kalenderleeftijd
• late puberteit
• vaak familiaal
• lengteleeftijd » botleeftijd



1) ANAMNESE

• zwangerschap: - congenitale infecties
- teratogene factoren (medicatie, alcohol, tabak)
- wanneer echografisch vastgesteld?

• geboorte: - lengte! (prenatale vs postnatale aanvang?)

• postnataal: - groei
- andere aangeboren afwijkingen?
- neuromotore ontwikkeling
- musculoskeletale klachten?

• familiaal: - gestalte van de ouders/broers/zussen
- stamboom

Diagnostische oppuntstelling



2) KLINISCH ONDERZOEK

• bepaal gewicht, lengte en hoofdomtrek!

• proportioneel of disproportioneel?

• aandacht voor gewrichten, gangpatroon, rug

• dysmorfe kenmerken (dysmorfologisch systeemonderzoek)

• aangeboren afwijkingen

Diagnostische oppuntstelling



Short-limb
dwarfism

Short-trunk
dwarfism

DISPROPORTIONELE KLEINE GESTALTE

SKELETDYSPLASIEEN



3) AANVULLENDE ONDERZOEKEN

• RX linker hand en pols voor botleeftijd

• radiografisch onderzoek bij disproporties

• genetisch onderzoek:
- genspecifiek: FGFR3; SHOX
- SNP array indien geassocieerde afwijkingen
- karyotype bij meisje (Turner syndroom)
- genpanel voor kleine gestalte

• bloedonderzoek (algemeen bilan; hormonaal ….)

Diagnostische oppuntstelling



• chronisch zieke kind
• malabsorptie/malnutritie
• psychosociale deprivatie
• teratogene blootstelling in zwangerschap

vb. foetaal alcohol syndroom
• endocriene oorzaken

vb. groeihormoondeficiëntie 

Oorzaken van te kleine gestalte



Groeihormoondeficiëntie

• postnatale afbuiging van groei
• klinische kenmerken:

- proportionele kleine gestalte
- gelaat: midfaciale hypoplasie, prominent voorhoofd, lage neusbrug
- “pudding vet” abdominaal
- neonatale hypoglycemie

• diverse oorzaken:
- genetisch: mutaties in genen betrokken in de groeihormoonas
- verworven: tumoren, radiotherapie, trauma

Boys
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E: Estimated adult height
M: Mothers height SDS
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T: Target height interval
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GH-start

Date of birth: 15/02/2005

Birth weight: 4.200

Birth length: 51.0

Gestational age at birth: 

Birth head circ.: 

First name: stef

FATHER

Height: 168.0 (-1.8 SDS)

Sitt height: 

Leg length SDS - sitt height SDS: 

Last name: segers

MOTHER

Height: 170.0 (0.6 SDS)

Sitt height: 

Leg length SDS - sitt height SDS: 

Patient ID: 050215

Target height: 176.2 (-0.6 SDS)

Date: 1/03/2016



1) CHROMOSOMALE AANDOENINGEN

2) MONOGENISCHE AANDOENINGEN

• disproportionele (skeletdysplasieën)
• proportionele

- prenatale aanvang
- postnatale aanvang

Genetische oorzaken van te kleine gestalte



Turner syndroom



Genetische oorzaken van te kleine gestalte

Structurele chromosoomafwijkingen

verschillende mogelijke afwijkingen
vaak MR en kleine gestalte (echter zelden dwerggroei!)

- Wolf-Hirschhorn syndroom (4p-)
- Cri-du-chat syndroom (5p-)
- microdeletiesyndromen

vb Prader-Willi



1) CHROMOSOMALE AANDOENINGEN

2) MONOGENISCHE AANDOENINGEN

• disproportionele (skeletdysplasieën)
• proportionele

- prenatale aanvang
- postnatale aanvang

Genetische oorzaken van te kleine gestalte



Skeletdysplasieën
• genetische aandoeningen veroorzaakt door een stoornis

in  de groei en ontwikkeling van het skelet

• meer dan 400 zeldzame aandoeningen

• totale incidentie bij de geboorte: 1/2000 à 1/5000

• klinische kenmerken:
- disproportionele kleine gestalte
- waggelende gang
- niet-inflammatoir gewrichtspijn
- abnormale gewrichtsmobiliteit (meestal verminderd)
- kyfoscoliose, lumbale lordose
- genu valga/vara, klompvoeten
- pathologische fracturen



Diagnose berust vaak op radiografisch onderzoek

epifyse
metafyse

diafyse

LONG BONES

SPINE

normal

normal

Liefst voor de puberteit

B: epifysaire dysplasie
C: metafysaire dysplasie
B+E: spondyloepifysaire dysplasie
C+E: spondylometafysaire dysplasie



Epifysaire dysplasie

Multiple epiphyseal
dysplasia

Metafysaire dysplasie

Schmid metaphyseal
dysplasia

Diafysaire dysplasie

Campomelic
dysplasia



Achondroplasie



• met proportionele kleine gestalte: 

prenatale aanvang postnatale aanvang

Cornelia de Lange
Russell-Silver

… 

Noonan
Rubinstein-Taybi

…

Genetische oorzaken van te kleine gestalte

MONOGENISCHE AANDOENINGEN



BESLUIT

• verricht een uitgebreide anamnese

• vraag naar gestalte van ouders/broers/zussen

• evalueer groei over de tijd (prenataal; lengte bij geboorte, postnatale groeicurve)

• zoek naar geassocieerde afwijkingen

• kijk naar lichaamsverhoudingen en meet het kind (lengte én hoofdomtrek)

• verricht radiografieën bij disproportie

• karyotype/array is zinvol indien geen onmiddellijke verklaring of bij geasssocieerde
afwijkingen

• multidisiciplinaire aanpak



Multidisciplinaire groeipoli UZA

geneticus

kinderarts-
endocrinoloog

kinderorthopedist


