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Het aantal kinderen met een aandoening dat ter adop-
tie wordt aangeboden, neemt toe. Om te kunnen
bepalen wat er aan de hand is, laat Wereldkinderen
een kinderarts het dossier beoordelen. Hoe gaat dat in
zijn werk? Dit keer deel drie in een doorlopende serie:
groei en ontwikkeling.   

In Nederland staan mensen bij het bepalen van de lengte stan-
daard met de hielen en schouders tegen de muur gedrukt, ter-
wijl ze recht voor zich uitkijken. Een betrouwbare methode,
helaas gebeurt dat in veel andere landen niet op dezelfde
manier. Soms worden kinderen op de grond of op een bed
gelegd, met een centimeter ernaast. Of ze staan tegen een muur
met een schuin liggend boek op het hoofd. Soms worden de
methodes afwisselend toegepast, een andere keer gebeurt het
zelfs op de manier zoals ook wij het doen in Nederland, maar
we weten dit niet. Anders gezegd: uit het dossier halen we de
methodes niet, dat maakt een betrouwbaar oordeel haast
onmogelijk.
Het allerliefste tref ik minstens drie meetmomenten aan, niet
slechts één. Meer getallen geven me een helderder beeld over
de lengtegroei. Is een kind bijvoorbeeld drie jaar, dan kunnen
die punten tezamen me een verhaal vertellen. Zie ik een dui-
delijk patroon? Of wijkt er een punt sterk af? Dan is zo’n meting
moeilijk te beoordelen. Dat calculeer ik dan in mijn beoorde-
ling in, bijvoorbeeld door dat afwijkende punt eruit te laten.
Ter verificatie hou ik de groeicurves van de Wereldgezond-
heidsorganisatie WHO erbij, die geven een goed beeld van de
gemiddelde lengtes. Blijkt er sprake van een groeistoornis? Dan
kan dat te maken hebben met een syndroom, een groeihor-
moontekort of een chronische ziekte zoals een darmprobleem.
Indien nodig vraag ik advies bij een klinisch geneticus of een
endocrinoloog om me te helpen bij mijn beoordeling.

Ontwikkeling
Lacht een kind met zes weken? Kruipt het met negen maanden?
Loopt het met veertien maanden? Dit soort behaalde vaardig-
heden (we noemen dit mijlpalen) vind je terug in het zogehe-
ten Van Wiechenschema, dat ieder Nederlands consultatiebu-
reau hanteert. Uiteraard ontwikkelt het ene kind zich anders
dan het andere. Toch, de ijkpunten geven een goede eerste
indruk: haalt een kind de te verwachten gemiddelde doelen in
die periode van zijn ontwikkeling?
Verder probeer ik de kwaliteit van bewegen te beoordelen, wat
een stuk moeilijker is. Zie ik op de bijgeleverde foto een nor-
maal, ontspannen kindje? Of oogt het heel slap of juist erg
gespannen? Die uitersten kúnnen duiden op een beschadiging
in de hersenen, bijvoorbeeld bij vroeggeboren kinderen. 
Gezonde peuters ontwikkelen in de eerste zestien maanden
bepaalde motorische vaardigheden, zoals zitten, lopen en eten.
Staat in het dossier vermeld dat een driejarige nog niet kan pra-
ten? Dan weet ik dat er sprake is van een achterstand in de ont-
wikkeling. 

Het is niet altijd een lichamelijke stoornis die tot een ontwik-
kelingsachterstand leidt.
Soms is onderstimulatie vanuit de omgeving de aanleiding. De
uitstraling op een foto kan me dan helpen bij het beoordelen
van het dossier. Kijkt iemand helder of dof? Staan de oren een
beetje laag? Is er sprake van een verbrede neusrug? Wat me bij
die beelden tegenwoordig steeds meer helpt: wereldwijd heb-
ben steeds meer mensen een smartphone, waardoor ik vaker
kan terugvallen op ondersteunende filmpjes. Ik zie veel meer,
wat kan helpen bij het nuanceren van de beoordeling.
Tot slot: uit welk land komt het dossier? Van Zuid-Afrikaanse
rapporten weet ik bijvoorbeeld dat de informatie heel secuur
is, ontzettend fijn! Maar die rapporteurs zijn ook erg streng:
loopt een kindje twee weken ‘te laat’? Dan staat er wel eens:
‘kindje loopt, maar het het is wat traag’. Dan ben ik veel mil-
der: ik vind dit nog vallen binnen de normale variatie.” ■

Marina Keessen is als kinderarts verbonden aan het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Zij bekijkt regelmatig
medische dossiers van adoptiekinderen en werkt 
als medisch adviseur intensief samen met  Wereld -
kinderen. 

Heeft u vragen over een specifiek medisch onderwerp
dat met de adoptie van uw kind te maken heeft? 

Mail uw vragen dan naar 
redactie@wereldkinderen.nl.

MEDISCH

Het oordeel van de 
kinderarts: groei en 
ontwikkeling (Deel 3)

In het eerste deel van de serie (december 2016) legde
Marina Keessen uit wat een kinderarts doet na ontvangst
van een dossier van een kindje met een aandoening. Hij
of zij probeert dan antwoord te geven op vragen als: welke
indruk geven de foto’s? Hoe oud is het dossier? Welke
informatie is nog te achterhalen over de zwangerschap en
de geboorte?

In deel twee (afgelopen april) zoomde Keessen in op de
soorten aandoeningen die het kindje mogelijk heeft. ”Ik
maakte onderscheid in categorieën, variërend van ‘heb je
aandoeningen die overgaan of makkelijk te opereren of te
behandelen zijn’ tot ‘zijn dit aandoeningen die ernstig
invaliderend zijn of het leven kunnen bekorten?’”
In deel vier gaat de kinderarts komend najaar in op het
onderwerp vaccineren.


