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Kindergroeimeter
De Kindergroeimeter is een leuk en gebruiksvriendelijk computerprogramma. Dit programma 
is speciaal gemaakt voor ouders en kinderen en maakt het mogelijk om op een eenvoudige 
manier de groei en ontwikkeling van het kind te volgen.

Nadat voor elk kind de basisgegevens zijn ingevoerd, kan voor elke willekeurige datum het 
gewicht en de lengte van het kind worden toegevoegd. Deze gegevens worden in een mooie 
groeicurve getoond. Daarnaast kunnen speciale gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de eerste 
stapjes of de eerste schooldag worden ingevoerd. Natuurlijk kunnen deze gebeurtenissen ook 
worden getoond in de groeicurve. 
Alle ingevoerde gegevens en groeicurves kunnen overzichtelijk worden geprint.

Met deze handleiding wordt u stap voor stap bekend gemaakt met de mogelijkheden van dit 
programma. 

De Kindergroeimeter is de Nederlandse versie van de Growth Analyser Junior en is ontwikkeld 
door de stichting Kind en Groei, in samenwerking met Pijlhove ICT Solutions en Medisch 
Multimedia. 

De Kindergroeimeter is geen medisch programma. Het is niet geschikt voor het stellen van 
medische diagnoses. Voor medisch advies dient u altijd uw arts te raadplegen.



Stap 1: Installatie

Installatie-instructies PC:
Plaats de cd-rom in de cd-speler. De installatie start automatisch. U kunt de installatie 
handmatig starten door te dubbelklikken op het bestand install.exe op de cd. Volg de instructies 
van het installatieprogramma. Het installatieprogramma heeft administratorrechten nodig.

Installatie-instructie Mac OS X:
Plaats de cd-rom in de cd-speler. Er verschijnt een icoontje met de naam Growth Analyser 
Junior op het bureaublad. Dubbelklik op dit icoontje. Dubbelklik vervolgens op het Growth 
Analyser Junior installatiepakket op de installatie te starten. Volg de instructies van het 
installatieprogramma. Het installatieprogramma heeft beheerderrechten nodig. 

Systeemeisen:

Windows 
Besturingssysteem:
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft XP

Minimale hardware en software:
- Cd-rom speler (alleen voor installatie)
- Intel Pentium 233 MHz compatible processor
- 100 MB vrije harde-schijfruimte
- 64 MB RAM vrij geheugen
- SVGA Beeldscherm
- Web Browser

Macintosh
Besturingssysteem:
- OS X 10.4 of nieuwer

Minimale hardware en software:
- Java 2 SE 5.0 Release 4 of nieuwer
- Cd-rom speler (alleen nodig voor installatie)
- Intel of PowerPC G3, G4 of G5 processor
- 25 MB vrije harde-schijfruimte
- 64 MB RAM vrij geheugen
- SVGA Beeldscherm
- Web Browser



Stap 2: Eerste handelingen
- Open de Kindergroeimeter door op uw bureaublad te dubbelklikken op het slang-icoontje.

- De eerste keer dat het programma opent, dient u gelijk de gegevens van uw kind in te voeren. 
Kies als eerste een plaatje wat goed bij hem of haar past. U kunt ook een foto vanaf uw harde 
schijf in het programma importeren. Klik hiervoor op de knop [importeren]. 

- Vul de gevraagde gegevens in van uw kind en druk op de knop [volgende].

- Vul deze geboortegegevens in. Met deze gegevens wordt een lengteverwachting voor u 
uitgerekend. Druk vervolgens op de knop [voltooien].

Stap 3: Hoofdscherm
U bevindt zich nu op het hoofdscherm. Dit bestaat uit vier kaders:
1. Persoon
2. Metingen
3. Ontwikkeling
4. Groeicurve

Kaders 1 t/m 3 hebben rechtsboven dezelfde icoontjes:

 Voeg nieuwe gegevens toe

 Bewerk huidige gegevens

 Verwijder gegevens



Daarnaast heeft het kader ‘Persoon’ nog twee knoppen:

 Print persoon

 Verander persoon (alleen als u meerdere kinderen bijhoudt in de Kindergroeimeter)

Stap 4: Metingen invoeren
- Klik op      in het kader ‘Metingen’. 
- Voer de datum van de meting en vervolgens de lengte en gewicht in. Druk vervolgens op [OK]. 
- U ziet de meting als een stip in het kader ‘groeicurve’, rechts.
- Wanneer u meerdere metingen invoert, worden deze punten verbonden door lijnen, waardoor 
de ontwikkeling van uw kind gemakkelijker is te volgen. 

Stap 5: Groeicurve
Het kader ‘groeicurve’ brengt de gegevens uit de andere kaders netjes in kaart. Wellicht is het 
handig om te weten waar de knoppen in dit kader voor staan.

 lengte/leeftijd  print curve   toon babyperiode

 gewicht/leeftijd  zoom in   toon kinderperiode

 gewicht/lengte  zoom uit   toon puberteit

 BMI   toon volledige curve



De curve is onderverdeeld in een horizontale en een verticale as. Langs de as staan welke 
waarden ze vertegenwoordigen, bijvoorbeeld lengte in centimeters, gewicht in kilogram of 
leeftijd in jaren.

De curve zelf bestaat uit een raster met een blauw en een groen vlak met enkele lijnen erin. De 
middelste, dikke lijn in het blauwe vlak is de gemiddelde groeilijn van een Nederlands kind. Uw 
kind hoeft dus niet precies op die lijn te groeien. Zolang hij/zij maar binnen het blauwe gebied 
blijft en parallel aan de lijnen blijft groeien, gaat het goed. Het groene gebied geeft een reële 
marge aan waarbinnen uw kind kan groeien.

Geheel rechts ziet u drie poppetjes staan. Deze staan voor:

- de lengte van de vader

- de lengte van de moeder

- de doellengte van het kind

Na het invoeren van metingen, kunt u op                    drukken voor verschillende curves. Zo 
kunt u bijvoorbeeld zien of uw kind goed groeit, maar ook of uw kind niet te zwaar is voor zijn of 
haar lengte en leeftijd.



Stap 6: Ontwikkeling
- Klik op      in het kader ‘ontwikkeling om een nieuwe gebeurtenis in te voeren. 
- Vul de datum van de gebeurtenis in. Kies een gebeurtenis uit het rolmenu. 
- Wanneer de juiste gebeurtenis er niet bij staat, kies dan voor ‘anders’ en vul de beschrijving in.

De datum waarop de ontwikkeling plaatsvindt, wordt in de curves met leeftijd op de horizontale 
as in beeld gebracht door een gekleurde bloem.

Alle opties en knoppen kunt u ook vinden in de menubalk bovenin het scherm.

Als u deze gegevens geregeld bijhoudt en regelmatig meet, krijgt u een goed overzicht van de 
ontwikkeling van uw kind. Handig voor bij de kinderarts, maar vooral leuk voor later. Veel plezier 
met uw exemplaar van de Kindergroeimeter.




