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  Dames en Heren, 

 Lang zijn wordt steeds meer ervaren als iets positiefs. 1  Grote 

lengte, gedefinieerd als een lengte boven de +2 standaard-

deviaties (SD; synoniem: boven de P 98 ) is dan ook veel min-

der vaak een reden voor medische consultatie dan kleine 

lengte. In deze klinische les bespreken wij wanneer aanvul-

lend onderzoek bij lange kinderen geïndiceerd is en welke 

kinderen in aanmerking komen voor behandeling. 

  

 Patiënt A, een 14-jarig meisje, groeide boven de +2 SD (P 98 ). 

Om een uitspraak te kunnen doen over de te verwachten 

eindlengte liet de schoolarts een handfoto maken, waaruit 

met behulp van de Greulich-Pyle-methode 2  een skeletleef-

tijd van 12-13 jaar werd bepaald. De conclusie was dat het 

meisje erg lang zou worden. Patiënte was altijd gezond ge-

weest en kwam uit een lange familie. Vader was 200 cm en 

moeder 177 cm. 

  Wij zagen een lang meisje met een lengte van 179,6 cm 

(boven de +2 SD; P 98 ), een zithoogte van 90,2 cm (verhou-

ding tussen de subischiale beenlengte en de zithoogte: P 97 ) 3  

met een gewicht van 54,5 kg. De puberteit was bijna vol-

ledig. Bij algemeen lichamelijk onderzoek vielen geen bij-

zonderheden op. Haar skeletleeftijd werd door ons bepaald 

op 13 jaar en 3 maanden. Haar eindlengte zou dus waar-

schijnlijk boven de 185 cm uitkomen, maar nog wel vallen 

binnen haar streeflengtegebied (‘target height range’; zie 

verder) van 186,5 (± 9) cm. 

  Na uitgebreid overleg met het meisje en haar ouders 

werd met oestrogenenbehandeling gestart. Na ruim 1 jaar 

behandeling was zij uitgegroeid; zij heeft een eindlengte 

van 184,6 cm bereikt. 

  

 Patiënt B, een 15,5-jarige jongen, bezocht de kinderarts 

elders in verband met zijn grote lengte. Zijn skeletleeftijd 

was beoordeeld als 15 jaar. Op grond daarvan was een lengte-

predictie gedaan van 198 cm. Medicamenteuze remming 

van de lengtegroei was ontraden. Patiënt groeide qua lengte 

altijd al boven de +2 SD (P 98 ), ruim boven zijn streeflengte 

(‘target height’) van 185,5 cm (vader: 182 cm; moeder: 167 

cm). Zijn broers en zussen daarentegen volgden ongeveer 

de groeicurve van 0 SD. 

  Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een lange, magere 

jongen met lange benen. Zijn lengte was 199,5 cm (3,5 cm 

boven de +2,5 SD ofwel P 99,4 ) en zijn zithoogte 99,9 cm (ver-

houding subischiale beenlengte-zithoogte: P 90 ). Zijn puber-

teit was volledig. Omdat hij boven zijn streeflengtegebied 

groeide, verrichtten wij aanvullend onderzoek. De plasma-

homocysteïneconcentratie was normaal. Het chromosoom-

onderzoek toonde een 47,XYY-karyotype. Zijn skeletleeftijd 

werd geschat op 15 jaar. Een röntgenfoto van zijn knie toon-

de open groeischijven. 

  De enige mogelijkheid om de lengtegroei nog te remmen 

was epifysiodese rond de knie. Deze orthopedische ingreep 

heeft plaatsgevonden; zijn eindlengte is 205 cm geworden. 

  

 Patiënt C, een meisje van 12 jaar en 4 maanden, werd verwe-

zen in verband met grote lengte. Zij was altijd boven de +2 

SD (P 98 ) gegroeid, terwijl haar zusje de curve van 0 SD volg-

de. Haar moeder was 179,5 cm lang en haar vader 188 cm. 

Aanvullende anamnese bracht geen bijzondere klachten aan 

het licht. Het meisje was hoogbegaafd. Een zus van moeder 

en moeders moeder zouden trombose hebben gehad. 

  Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een meisje van 178,5 

cm (boven de +2,5 SD; P 99,4 ) met een gewicht van 73,5 kg. Zij 

had een beginnende puberteit. Zij was licht gedisproportio-

neerd (verhouding subischiale beenlengte-zithoogte: > P 97 ). 

Omdat dit meisje buiten haar streeflengtegebied groeide 

en wat gedisproportioneerd was, werd er aanvullend onder-

zoek verricht. 

  Zij had een normaal 46,XX-chromosoompatroon. Stol-

lingsonderzoek verricht op grond van de positieve familie-

anamnese was normaal, en oogheelkundige en cardiologi-

sche onderzoeken leverden geen afwijkende bevindingen 

op. De homocysteïneconcentratie in plasma was sterk ver-

hoogd: 191 μmol/l. Enzymbepaling toonde een deficiënte 

cystathionine-β-synthaseactiviteit en DNA-onderzoek toon-

de homozygotie voor de 833T>C-mutatie (hierbij is op 

plaats 833 van het DNA een thymine vervangen door een 

cytosine), zoals gevonden bij de pyridoxinegevoelige vorm 

van homocystinurie. 

  Er werd gestart met pyridoxine (vitamine B 6 ), folium-

zuur en een enigszins eiwitbeperkt dieet. Hierop nor-

maliseerden de homocysteïneconcentraties in het plasma. 

Er werd besloten af te zien van hormonale groeiremming 

vanwege het risico op trombose bij homocystinurie en 

de positieve familieanamnese. Op 16-jarige leeftijd was 

pa tiënte uitgegroeid en had zij een eindlengte van 192 cm 

bereikt. 
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 Bij de meeste lange kinderen die een arts bezoeken, wordt 

alleen een eindlengtepredictie verwacht, maar soms is on-

derzoek naar onderliggende oorzaken geïndiceerd. Belang-

rijk is of de groeicurve van het kind binnen het streeflengte-

gebied valt. De streeflengte wordt berekend voor een meisje 

door van de gemiddelde ouderlengte 2 cm af te trekken en 

voor een jongen door bij de gemiddelde ouderlengte 11 cm 

op te tellen. Het streeflengtegebied is het gebied rond de 

streeflengte waarin gezonde kinderen hun eindlengte heb-

ben en wordt berekend door 9 cm (dit is circa 1,3 SD van de 

streeflengte) op te tellen bij, dan wel af te trekken van de 

streeflengte. 

  De oorzaken van lange lengte staan in de  tabel  inge-

deeld. Bepalend is of de lengte binnen het streeflengte-

gebied valt, of er dysmorfe kenmerken of disproportie aan-

wezig zijn en of er groeiversnelling bestaat. 4  Of een patiënt 

dysmorf of gedisproportioneerd is, volgt uit het lichamelijk 

onderzoek. Uit de meting van de zithoogte kan, na bereke-

ning van de verhouding subischiale beenlengte-zithoogte 

en na vergelijking met Nederlandse referentiewaarden ook 

bepaald worden of de lengte gedisproportioneerd is. 3  

   Constitutioneel grote lengte.  Constitutioneel grote lengte 

is veruit de meest voorkomende oorzaak van een gepropor-

tioneerd lange gestalte. Hierbij leveren anamnese en licha-

melijk onderzoek geen bijzonderheden op. De kinderen 

komen uit lange families, hun geboortelengte ligt vaak 

reeds op of boven de P 75.  De kinderen zijn lang gedurende de 

hele groeiperiode; de eindlengte ligt binnen het doelgebied. 

Bij constitutioneel lange kinderen is de skeletleeftijd over-

eenkomstig de kalenderleeftijd en de leeftijd waarop de pu-

berteit wordt bereikt is normaal, te weten 10,5 jaar bij meis-

jes, 11,5 jaar bij jongens. Er hoeft geen nadere diagnostiek te 

worden verricht, tenzij de kinderen er gedisproportioneerd 

of dysmorf uitzien, of een ouder hebben die buitensporig 

lang (> 205 cm) is of dysmorfe kenmerken heeft. Een skelet-

leeftijdsbepaling van het hand-polsskelet met behulp van de 

Greulich-Pyle-atlas is nodig om aan de hand van de tabellen 

van Bayley-Pinneau een idee te krijgen van de volwassen 

eindlengte. 5  

  De Greulich-Pyle-methode is een weliswaar snelle, maar 

ook tamelijk grove methode: de opeenvolgende stadia lig-

gen over het algemeen 1 jaar uit elkaar. Bovendien zijn 

bestaande voorspellingsmethoden geënt op groeigegevens 

van normaal groeiende Amerikaanse kinderen uit de jaren 

dertig van de vorige eeuw met een normale eindlengte. Deze 

predicties zijn wellicht nog wel toepasbaar op kinderen in 

Nederland, 6   7  maar niet zonder meer op kinderen met een 

lange gestalte. Ook subjectieve factoren beïnvloeden de 

skeletleeftijdsbepa ling. 

  Het is echter onze ervaring dat radiologen en kinder-

artsen nog steeds op grond van één skeletfoto keiharde uit-

spraken doen over de verwachte eindlengte. Dit neemt niet 

weg dat bepaling van de skeletleeftijd van het hand-pols-

skelet richtinggevend is voor het te volgen beleid. 

  Indien een eindlengte voorspeld wordt van meer dan 185 

cm voor meisjes of meer dan 205 cm voor jongens, kan 

groeibeperkende behandeling overwogen worden. De indi-

catie hiervoor is psychosociaal; er is nauwelijks een medi-

sche reden voor. De beslissing om te gaan behandelen ligt 

dan ook bij de patiënt. 

  Eindlengtebeperking gebeurt via behandeling met ge-

slachtshormonen in hoge doseringen. Oestrogenen bevor-

deren het sluiten van de groeischijven en versnellen dus de 

botmaturatie. 8   9  De behandeling wordt gestaakt als de 

epifysaire schijven volledig zijn gesloten. Meisjes worden 

gewoonlijk behandeld met suprafysiologische doseringen 

oestrogenen, meestal ethinyloestradiol 200 μg per dag. 

Daarnaast wordt gedurende 14 dagen per cyclus een pro-

gesteronpreparaat (medroxyprogesteron 5-10 mg/dag) toe-

gediend om onttrekkingsbloedingen te bewerkstelligen en 

zo endometriumhyperplasie te voorkomen. Aangezien het 

groeiremmend effect van oestrogenen snel intreedt en eind-

lengtepredictie bij lange meisjes betrouwbaarder is dan bij 

lange jongens 9  kan met de start van behandeling meestal 

gewacht worden tot een lengte van 175 cm is bereikt. Aan 

jongens worden hoge doses testosteron (Sustanon 250; 500 

mg intramusculair elke 2 weken) gegeven. Via omzetting 

Oorzaken van grote lichaamslengte bij kinderen

niet-pathologische oorzaken (eindlengte binnen streeflengtegebied)

constitutioneel grote lengte

constitutioneel vroeg intredende puberteit

obesitas

genetische oorzaken (eindlengte boven streeflengtegebied; dysmor-

fieën of disproportie)

duplicaties in de geslachtschromosomen

 Klinefelter-syndroom (XXY, XXYY, XXXY, mozaïekvormen)

 extra Y (XYY, XYYY et cetera)

 trisomie X

syndromen

 Marfan (OMIM-nummer 154700)
 homocystinurie (OMIM-nummer 236200)
 fragiele X (OMIM-nummer 309550)
 multipele endocriene neoplasie type 2B (OMIM-nummer 162300)
 Sotos (cerebraal gigantisme), Weaver, Marshall

endocrinologische oorzaken (eindlengte boven streeflengtegebied; 

groeiversnelling)

overproductie van groeihormoon

hyperthyreoïdie

geslachtshormoongerelateerde oorzaken

 pubertas praecox

 pseudopubertas praecox

aromatasedeficiëntie of oestrogeenongevoeligheid bij jongens

OMIM = on line Mendelian Inheritance in Man; www.ncbi.nlm.nih.

gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM).
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in het lichaam van testosteron tot oestrogenen wordt de 

skeletmaturatie bevorderd. Echter, androgenen stimuleren 

eveneens de groei, zodat het effect van behandeling minder 

succesvol is dan bij meisjes. Zeker wanneer de behandeling 

gestart wordt bij een skeletleeftijd (bepaald met de Greu-

lich-Pyle-methode) van  C  14 jaar, kan zelfs extra groei wor-

den gezien in vergelijking met onbehandelde kinderen. 9  

Dit was reden om patiënt B niet met androgenen te behan-

delen, maar om via een orthopedische procedure de groei te 

beperken. 

  De bijwerkingen van oestrogenen zijn meestal licht en 

omvatten gewichtstoename, kuitkrampen, nausea, migraine, 

menstruatiestoornissen, hypertensie, hyperpigmentatie van 

de tepels en hyperprolactinemie. In enkele gevallen wordt 

trombose beschreven, echter meestal in samenhang met 

andere risicofactoren, zoals immobilisatie. 9  Bij jongens 

worden gewichtstoename, gynaecomastie, afname van het 

testisvolume en oedeem gezien, en soms priapisme en 

acne fulminans als ernstiger bijwerkingen. 9  Een follow-up-

onderzoek van 10 jaar toonde geen invloed op fertiliteit en 

het ontstaan van maligniteit. 9  

  Bij een deel van de lange kinderen loopt de skeletleeftijd 

voor en treedt de puberteit vroeger in; er is sprake van een 

‘constitutioneel vroeg intredende puberteit’. De lengte ligt 

dan aanvankelijk boven het streeflengtegebied, maar de 

eindlengte valt erbinnen. Doorgaans is hier geen behande-

ling nodig. 4   8  

  Ook obese kinderen zijn meestal groot; vaak loopt hun 

skeletleeftijd vóór en gaan zij vroeger de puberteit in. De 

eindlengte wordt dus eerder bereikt en is niet groter dan bij 

niet-obesen. 10  

   Genetische oorzaken.  Er dient aanvullend onderzoek plaats 

te vinden bij kinderen die groeien in een groeikanaal dat 

boven dat van hun streeflengtegebied ligt, die dysmorf of 

gedisproportioneerd zijn of een dysmorfe of gedispro-

portioneerde ouder hebben. Duplicaties van de geslachts-

chromosomen zijn een oorzaak van grote lengte. Bij het 

Klinefelter-syndroom, meestal 47,XXY, maar ook 48,XXYY, 

48,XXXY en mozaïekvormen, en bij het 47,XYY-syndroom 

zijn de benen relatief lang ten opzichte van de rug. Het 

Klinefelter-syndroom wordt gekenmerkt door kleine, stevig 

aanvoelende testes, gynaecomastie en hypergonadotroop 

hypogonadisme; het gaat gepaard met cognitieve stoor-

nissen en gedrags- en psychologische problemen. 10  Bij het 

47,XYY-syndroom daarentegen zijn de testes normaal, maar 

zijn de motorische achterstand en spraakachterstand en de 

gedragsproblematiek ernstiger. Karyotypering leidt, zoals 

bij patiënt B, tot de diagnose. Deze afwijkingen zijn niet 

zeldzaam: het Klinefelter-syndroom heeft een prevalentie 

van 1/500 à 1/1000 jongens, XYY komt voor bij 1/1000 jon-

gens. Bij meisjes leiden extra X-chromosomen, zoals triso-

mie X, dat een prevalentie heeft van 1/1000 meisjes, tot een 

grote eindlengte. 10  Andere genetische of syndromale oor-

zaken met eindlengten boven het streeflengtegebied zijn 

vermeld in de  tabel.  11   12  

  Bijzondere aandacht verdient de homocystinurie (on line 

Mendelian Inheritance in Man, nummer 236200; www.

ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM). In tegen-

stelling tot de klassieke beschrijving van een patiënt met een 

verminderd intellect en een marfanoïde habitus wordt in 

Nederland vaak de pyridoxinegevoelige variant (833T>C) 

gevonden, die gepaard gaat met een niet erg afwijkend 

fenotype en een normale intelligentie, zoals het geval was 

bij patiënt C. Verhoogde plasmaconcentraties van homocys-

teïne leiden tot de diagnose. Homocystinurie is een contra-

 indicatie voor behandeling met hoge doses geslachtshor-

monen, gezien het verhoogde risico op trombotische com-

plicaties. 

   Endocrinologische oorzaken.  Er is ook een groep lange kin-

deren zonder dysmorfe kenmerken of gedisproportioneer-

de groei, bij wie een duidelijke groeiversnelling opgetreden 

is. Dit betekent dat de groeicurve de percentiellijnen door-

kruist. Groeiversnelling treedt normaliter op tijdens de pu-

berteitsfase, maar is abnormaal in de jaren vóór de puber-

teit. Het klinisch onderzoek naar de aan- of afwezigheid van 

vroegtijdige puberteitsontwikkeling laat toe deze groep ver-

der te differentiëren. Geen van onze 3 patiënten viel in deze 

groep. Details over dit onderwerp zijn elders te vinden. 10  

  

 Dames en Heren, de meeste lange kinderen komen uit lan-

ge families, groeien binnen hun streeflengtegebied en hoe-

ven dus niet verder onderzocht te worden. De betrouwbaar-

heid van de eindlengtepredicties op basis van hand-pols-

foto’s wordt vaak overschat, maar de skeletleeftijd is wel 

richtinggevend voor het te volgen beleid. Eventueel kan de 

eindlengte beperkt worden door een tijdig (vóór de skelet-

leeftijd van 14 jaar bij jongens of bij een lengte van 175 cm bij 

meisjes) ingestelde behandeling met hoge doses geslachts-

hormoon. Een lengte ver boven het streeflengtegebied en 

dysmorfieën of disproportie bij een lang kind of de ouders 

zijn een indicatie voor aanvullend onderzoek. Men kan hier-

door aandoeningen op het spoor komen met vérstrekken-

de gevolgen. Sommige hiervan zijn bovendien een contra-

indicatie voor behandeling. Numerieke chromosoomafwij-

kingen zijn bij jongens en meisjes niet zeldzaam. De homo-

cystinurievariant die in Nederland vaak voorkomt leidt vaak 

niet tot grote afwijkingen en kan met normale intelligentie 

gepaard gaan. 

 Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. 

 Aanvaard op 26 oktober 2004 
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 Abstract 

  When is a tall child too tall?  – 3 children presented with tall stature. 
A 14-year-old girl of 179,6 cm was found to be within her target height 
range and was treated with oestrogen. A 15,5-year-old boy of 199,5 cm 
was beyond his target height range and was found to have a 47,XYY karyo-
type; growth was inhibited with epiphysiodesis. A 12-year-old girl of 
178,5 cm and very long legs was beyond her target height range but 
was found to have homocysteinaemia, a contraindication for hormonal-
growth inhibition. Her final height was 192 cm. Children growing above 
the 98th percentile of the growth curve are considered too tall. Most 
children with tall stature are constitutionally tall and remain within their 
target height range; no additional investigation is needed. In contrast, 
growth above this range or disproportionate growth and/or the presence 
of dysmorphic features in the child or parents warrants further investi-
gation and may reveal important diagnoses. Height prediction based on 
bone age reading plays a key role in the management of tall children. 
Treatment with sex steroids may be used in an attempt to limit final 
height, but some conditions underlying tall stature are a contraindication 
for this treatment. 
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