
Protocol metingen NLdeMaat 

Tijdens het bezoek van de deelnemers aan de onderzoekslocatie worden meerdere 
metingen uitgevoerd. Voor elke meting is een procedure opgesteld die precies 
gevolgd moet worden. Hierna wordt voor alle metingen, behalve voor de 
bloedafname, de te volgen procedures beschreven. Voor het afnemen en verwerken 
van bloed is een aparte procedure, opgesteld door het onderzoekslaboratorium. 

Uit te voeren metingen: 

1. Lengte 
2. Gewicht 
3. Middel- en heupomtrek (duplo) 
4. Bloeddruk (triplo) 
5. Bloedafname (apart beschreven) 

1. LENGTE 

Apparatuur: portable lengtemeter SECA 214 

Algemeen: 

De lengte kan niet worden gemeten bij mensen in een rolstoel, mensen die moeite 
hebben rechtop te staan en bij mensen met een dusdanige haardracht waarbij het 
latje niet goed op het hoofd kan komen. Noteer in deze situatie de 
zelfgerapporteerde lengte en geef dit aan op het formulier. 

Instructie:  

1. Vraag de deelnemer om schoenen uit te doen, eventuele haarspeldjes, knotjes, 
staartjes/vlechten uit te halen en hoofdbedekkingen af te doen (hoofddoek mag 
met wel ophouden).  

2. Vraag aan de deelnemer om met zijn/haar rug tegen de lengtemeter te gaan 
staan. De achterkant van het hoofd, rug, billen, kuiten en hielen moeten de 
lengtemeter raken, de voeten moeten naast elkaar staan. De armen moeten 
losjes naast het lichaam hangen met de handpalmen naar de heupen 
toegedraaid.  

3. Deelnemer dient recht voor zich/haar uit te kijken. De lijn tussen de buitenste 
ooghoek en de aanhechting van het oor moet parallel met de grond lopen. 

4. Vraag de deelnemer om diep in te ademen en helemaal rechtop te staan zonder 
de stand van de hielen te veranderen en zonder de schouders op te trekken (rug 
gestrekt, niet op de tenen laten staan). Vraag de respondent weer normaal te 
ademen.  
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5. Het bovenste gedeelte van de lengtemeter of het verschuifbare gedeelte van de 
meetlat laten zakken zodat het haar (indien aanwezig) plat geduwd wordt. 

6. Lengte aflezen op 0,5 cm en noteren op het formulier. 
7. Ga op een stoel staan als je de lengte niet goed kan aflezen doordat de 

deelnemer langer is dan jij.  
8. Als de deelnemer langer is dan de lengtemeter, noteer dan de 

zelfgerapporteerde lengte. 
9. Als de meting niet uitgevoerd wordt, noteer de reden op het formulier. 

2. GEWICHT 

Apparatuur: digitale weegschaal: SECA 877 

Algemeen: 

Het gewicht wordt niet gemeten bij deelnemers in een rolstoel, bij deelnemers die 
niet stabiel kunnen staan. Vraag bij deze deelnemers wat hun gewicht is en noteer 
dit op het formulier.  
Zwangere deelnemers hoeven niet gewogen te worden: vraag wat het gewicht voor 
de zwangerschap was en noteer dit op het formulier. 

Instructie: 

1. Vraag de deelnemer zijn/haar schoenen uit te doen, en broek/rok zakken leeg 
te maken en zware kleding uit te doen als jas(je), vest e.d., uit te doen. 
(hoofddoek mag men wel ophouden).  

2. Deelnemer stapt op de weegschaal, in het midden, de voeten iets uit elkaar en 
het gewicht verdeeld over de voeten. 

3. Lees het gewicht af op 0,1 kg nauwkeurig en noteer dit op het formulier.  
4. Als het gewicht van de deelnemer het maximum van de schaal overstijgt, wordt 

het zelfgerapporteerde gewicht genoteerd. 
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3. MIDDEL- en HEUPOMTREK 

Apparatuur: meetlint SECA 201 

Algemeen: 

De middel- en heup wordt niet gemeten bij personen die in een rolstoel zitten, bij 
mensen die moeite hebben rechtop te staan en bij zwangere deelnemers. Indien de 
meting niet wordt uitgevoerd, de reden op het formulier vermelden bij ‘opmerkingen’. 
Als de deelnemer deze meting weigert, kan dat ook op het formulier worden 
aangegeven bij ‘opmerkingen’.  
Bij deze meting is een zelfgerapporteerde middel en heupomtrek niet goed genoeg 
als vervanging. Als de middel- en/of heupomtrek de lengte van het lint overstijgt, 
moet dat worden genoteerd op het formulier. 

Instructie:  

Middelomtrek: 

1. De meting van de middel- en heupomtrek wordt uitgevoerd op de huid of over 
dun ondergoed/dunne onderkleren. Vraag de deelnemer dikke kledingstukken 
uit te doen als trui, jasje ed. (jas/vest is waarschijnlijk al uit gedaan voor het 
wegen van het gewicht). Dun bloesje, T-shirt of hemd mag men aanhouden.  

2. Vraag de broek/rok te laten zakken tot op de bovenbenen (ondergoed 
aanhouden) en T-shirt e.d. omhoog te stropen zodat het gedeelte waar 
gemeten gaat worden vrij komt van kleding. 

3. Als deelnemer dit niet wil doen, bijvoorbeeld vanwege culturele redenen, dan 
mag de omtrek over de kleding heen gemeten worden. Vermeld dit op het 
formulier onder opmerkingen. Dikke kledingstukken bij voorkeur wel uit laten 
doen. Strakke kleding en riem losser laten maken en zakken leeg laten halen.  

4. Deelnemer dient ontspannen rechtop te staan, met de voeten tamelijk dicht bij 
elkaar (ongeveer 12-15 cm) en het gewicht verdeeld over elk been.  

5. Vraag de deelnemer om normaal te ademen. Het afleesmoment is het moment 
van een lichte uitademing. Dit voorkomt dat men de buikspieren aantrekt of de 
adem inhoudt.  

6. De middelomtrek moet worden gemeten in het midden tussen de onderste 
ribbenboog en de bovenkant van het bekken (de spina iliaca anterior = voorste 
punt bekkenkam). Let op: dit is meestal niet de natuurlijke taille. 

7. Als je het midden niet kan vinden door overgewicht of veel huidplooien, meet 
dan op navelhoogte. Indien het elastiek van de onderkleding de taille duidelijk 
insnoert, vraag dan aan de deelnemer of de onderkleding iets verschoven mag 
worden. 

8. Het is van belang dat het meetlint losjes aansluitend om het lichaam ligt. Het 
lichaam mag niet ingesnoerd worden.  

Protocol metingen NLdeMaat, pdf versie web (20.01.2012), bron locatiehandboek 
 



9. Neem de maat op (bij het uiteinde van een normale uitademing) tot de 
dichtstbijzijnde 0,5 cm en noteer op het formulier. 

10. Als de middelomtrek groter is dan het meetlint, noteer dat dan op het formulier. 
(de maximale lengte van het lint is bekend aangezien alle 
onderzoeksmedewerker hetzelfde type meetlint gebruik). 

11. Meet hierna de heupomtrek. 

Heupomtrek: 

1. De meting van de heupomtrek is vergelijkbaar met de middelomtrek, behalve de 
positie van het lint.  

2. De heupomtrek wordt gemeten over de billen op het punt waar de heupen het 
breedst zijn, dus waar de omtrek het grootst is.  

3. Hurk aan de zijde van de deelnemer zodat je het meetlint goed kan zien.  
4. Neem de maat op tot de dichtstbijzijnde 0,5 cm en noteer op het formulier. 
5. Als de heupomtrek groter is dan het meetlint, noteer dit op het formulier. 
6. De middel- en heupomtrek wordt twee keer gemeten (in duplo). Meet na de 

eerste keer nog een keer de middel- en de heupomtrek.  
 De volgorde die aangehouden moet worden is: middel, heup, middel, heup.  
 Dus niet 2x middel gevolgd door 2x heup. 

4. BLOEDDRUKMETING 

Apparatuur:  automatische bloeddrukmeter Omron M6 
manchetten, maat S, M, L 

Algemeen: 

• Noteer op het formulier het nummer van de bloeddrukmeter. 
• De deelnemer moet voor start van de 1e meting 5 minuten rustig hebben gezeten. 

Rustig zitten betekent op de stoel zitten zonder te bukken, even op te staan en 
dergelijke. Ook is het niet de bedoeling in die 5 minuten met de deelnemer te 
praten.  

• De bloeddruk zal drie keer gemeten gaan worden, tussen de metingen moet 1 
minuut zitten en de deelnemer moet dan rustig blijven zitten. 

• Gebruik die tijd om het formulier in te vullen (bv. medewerkercode en het nummer 
van de bloeddrukmeter e.d.). Die tijd kan ook gebruikt worden om het 
uitslagenformulier voor de deelnemer in te vullen (naam, onderzoeksnummer, 
datum, lengte, gewicht, middelomtrek). 

• Vertel de uitslagen van alle metingen pas na de laatste mening. Vertel de 
deelnemer van te voren dat de procedure zo verloopt. 
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Positie van de bloeddrukmeter: 

• De bloeddruk meter moet bij iedere deelnemer zo staan dat de deelnemer niet 
kan zien wat de bloeddrukmeter aangeeft. Meekijken kan wellicht invloed hebben 
op de waarde. 

Positie van de deelnemer: 

• De bloeddruk wordt aan de rechterarm gemeten. Vraag de deelnemer de rechter 
bovenarm te ontbloten (jas, vest ed uitdoen en de mouw van T-shirts, blouses 
enz. omrollen.) De kleding aan de bovenarm moet ook niet te nauw zitten. De 
manchet van de bloeddrukmeter mag niet over de kleding worden aangebracht. 

• De meting moet plaatsvinden in een zittende positie en arm en rug moeten 
worden ondersteund.  

• De voeten van de deelnemer moeten stevig op de grond rusten, niet slingeren. 
Als ze de vloer niet raken, moet een verhoging worden gebruikt om ze te 
ondersteunen.  

• Als de meting niet in de voorgeschreven positie kan worden uitgevoerd, moet dit 
worden genoteerd op het formulier (bij opmerkingen). 

Positie van de arm: 

• De meting moet aan de rechterarm worden uitgevoerd. Als de rechterarm niet kan 
worden gebruikt, moet op het formulier worden genoteerd dat de linkerarm is 
gebruikt.  

• De arm moet op de tafel rusten, de elleboogholte moet op het niveau van het hart 
zitten en de handpalm moet naar boven gekeerd zijn. Om deze positie te bereiken 
moet eventueel de afstand van de stoel ten opzichte van de tafel worden 
aangepast. De deelnemer moet zich altijd comfortabel voelen. 

Selectie van de manchet: 

Het is belangrijk dat de juiste maat manchet gebruikt wordt: 
• Meet de armomtrek om dezelfde arm als waar je de bloeddruk meet. De 

deelnemer zit nu ook al in de positie waarop straks ook de bloeddrukmeting wordt 
uitgevoerd: rechtop met de armen leunend op de tafel, de elleboogholte op het 
niveau van het hart.  

• Meet de armomtrek in het midden van de bovenarm tussen de oksel en de 
elleboogholte.  

• Lees het meetlint af op de dichtstbijzijnde centimeter en vink op het formulier het 
juiste hokje van de armomtrek aan. 

• Kies de juiste manchet en noteer de gekozen maat manchet. 
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Armomtrek Maat: 

17 – 22 cm S 

22 – 32 cm M 

32 – 42 cm L 

Instructie: 

1. Duw het slangetje van de manchet op het apparaat. De manchet mag geen 
lucht bevatten. 

2. Sluit de bloeddrukmeter aan: doe de batterijen erin of gebruik de adapter. (Zorg 
dat er altijd reservebatterijen aanwezig zijn) 

3. Druk op ‘aan’, alle symbolen op de display lichten gedurende 2 seconden op om 
de display te testen. 

4. Alle symbolen verdwijnen en het luchtvrijgave symbool begint te knipperen 
5. Doe de juiste manchet om de arm zodat de gekleurde strip (die het midden van 

de manchet aangeeft) 2-3 cm boven de elleboogplooi aan de binnenzijde van 
de arm ligt. 

6. Sluit de manchet met het klittenband. Het groene gebied van de manchet moet 
de armslagader bedekken. 

7. Zorg ervoor dat slang van de bloeddrukmeter niet gedraaid of gelust erbij ligt.  
8. De deelnemer mag tijdens de meting de arm niet meer bewegen en niet meer 

praten.  
9. Druk op de startknop. De manchet om de arm wordt automatisch opgeblazen.  
10. Als de juiste druk bereikt is, ontsnapt de lucht weer automatisch uit de manchet. 

De waarde in het display telt af. 
11. Als de monitor de hartslag heeft opgespoord, begint het symbool te knipperen. 
12. Als de monitor niet langer de hartslag opspoort, worden de systolische en 

diastolische bloeddruk en de hartslag weergegeven op het scherm. De rest van 
de lucht loopt uit de manchet. De eerste bloeddrukmeting is dan uitgevoerd. 
Noteer de gegevens op het formulier. 

13. Na één minuut rust, dient de tweede meting uitgevoerd te worden door de 
vorige stappen (8-12) te herhalen. De deelnemer mag in tussentijd niet van 
positie veranderen. Gebruik deze tijd om de bloeddrukgegevens over te nemen 
op het formulier. 

14. Na de 2e meting wordt na een minuut rust, de derde meting uitgevoerd, weer 
door stap 8-12 te herhalen. Noteer de waarden op het formulier. 

15. Noteer op het uitslagenformulier voor de deelnemer de waarden van de laatste 
bloeddrukmeting.  
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