Puberteitsontwikkeling
Hoe wordt puberteitsontwikkeling geanalyseerd?
De puberteitsstadia worden standaard geregistreerd door de schoolarts van het
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Alle jongeren in het 3e jaar secundair
onderwijs krijgen een verplicht onderzoek bij de schoolarts. De puberteitsstadia zijn
gebaseerd op de methode van Marshall & Tanner1 (meisjes: borstontwikkeling en
pubisbeharing; jongens: genitale ontwikkeling en pubisbeharing). De gegevens van de
deelnemers uit de biomonitoringstudie werden opgevraagd bij de verschillende CLB’s.
Enkel de data van het schoolonderzoek dat gebeurde in hetzelfde schooljaar waarin de
biomonitoringscampagne werd uitgevoerd, werden meegenomen in de analyse. Naast
puberteitsstadia werden ook lengte en gewicht van de deelnemer op het moment van
het schoolonderzoek opgevraagd.
Voor meisjes zijn er gegevens over maandstonden (reeds bereikt; regelmatig of niet).
Deze gegevens zijn op basis van zelfrapportering (vragenlijsten).
Puberteitsstadia meisjes
Voor meisjes worden volgende stadia gerapporteerd (Figuur 1; volgens methode van
Marshall & Tanner):
- borstontwikkeling: score B1 tot en met B5
- pubisbeharing: score P1 tot en met P5

Figuur 1: puberteitsstadia bij meisjes
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Puberteitsontwikkeling
De chronologie van de stadia voor meisjes en de leeftijdsrange worden gegeven in
Tabel 1.
Tabel 1: Chronologische volgorde en beschrijving van de stadia van Tanner in de
puberteitsontwikkeling van meisjes, leeftijd waarop ieder stadium bereikt wordt volgens
Tanner en vergelijking met Vlaamse groeistudie 20042. M: borstontwikkeling; P: pubisbeharing.

In de statistische analyse wordt nagegaan welk percentage van de meisjes een bepaald
stadium heeft bereikt, nl.
- borstontwikkeling: % deelnemers dat stadium 5 heeft bereikt;
- pubisbeharing bij meisjes: % deelnemers dat stadium 5 heeft bereikt
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Puberteitsstadia jongens
Voor jongens worden volgende stadia gerapporteerd (Figuur 2; volgens methode
Marshall & Tanner):
- genitale ontwikkeling: score G1 tot en met G5
- pubisbeharing: score P1 tot en met P5

Figuur 2: puberteitsstadia bij jongens3
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Puberteitsontwikkeling
De chronologie van de stadia voor jongens en de leeftijdsrange worden gegeven in
Tabel 2.
Tabel 2: Chronologische volgorde en beschrijving van de stadia van Tanner in de
puberteitsontwikkeling van jongens, leeftijd waarop ieder stadium bereikt wordt volgens
Tanner en vergelijking met Vlaamse groeistudie 20044. M: borstontwikkeling; P: pubisbeharing.

In de statistische analyse wordt nagegaan welk percentage van de jongens een
bepaald stadium heeft bereikt, nl.
- genitale ontwikkeling: % deelnemers dat stadium 4 of 5 heeft bereikt;
- pubisbeharing bij jongens: % deelnemers dat stadium 4 of 5 heeft bereikt.
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