
Eind 2021 is de Multi-Frequentie Bio-elektrische Impedantie Analyse (MF-BIA) 
geïmplementeerd op de dialyseafdeling en op de poli nefrologie. Hierbij moeten 
lengte en het actuele gewicht worden ingevoerd. Hoewel het advies is zonder 
schoenen te wegen, is dit vaak niet mogelijk, omdat het veel ouderen niet lukt om 
binnen de beperkte tijd hun schoenen uit en weer aan te doen. Daarom maken we 
gebruik van correctiefactoren.1 

Eerder is onderzoek gedaan naar een correctiefactor voor kleding.2 In dit artikel 
worden ook correctiefactoren voor schoenen genoemd, maar onduidelijk is hoe 
deze tot stand zijn gekomen. Bovendien merkten we dat veel schoenen zwaarder 
waren dan in het artikel stond vermeld. Voor het beter kunnen corrigeren van het 
lichaamsgewicht, is het van belang dat opnieuw gekeken wordt naar het gewicht 
van diverse soorten en maten schoenen.

METHODEN
We hebben verschillende schoenen gewogen in een schoenenwinkel, met een 
keukenweegschaal. Deze is gekalibreerd door de afdeling Nutrition and Health van 
Wageningen University & Research. Omdat de weegschaal niet groot genoeg was 
voor een paar schoenen hebben we één schoen gewogen. Vervolgens hebben  
we het gewicht gecorrigeerd voor het alarm, daar waar dat aanwezig was. Bij de 
analyse hebben we het gewogen gewicht verdubbeld. 

Vooraf hebben we een aantal categorieën gedefinieerd, man-vrouw, verschillende 
maten (man 39-42, 43-46 en 47+; vrouw 35-38, 39-42 en 43+) en soorten schoe-
nen. De meest voorkomende schoenmaten zijn voor mannen 43 en voor vrouwen 
39. We hebben slechts in één winkel gewogen, maar hebben wel gelet op het 
wegen van zoveel mogelijk verschillende merken. Bovendien hebben we gepro-
beerd seizoensinvloeden mee te nemen.

RESULTATEN
We hebben in totaal 175 schoenen gewogen, 66 herenschoenen en 109 dames-
schoenen. Damesschoenen van maat 43 en groter waren niet aanwezig, heren-
schoenen van maat 47 en groter waren slechts een enkele keer aanwezig. Van  
de meest voorkomende schoenmaten zijn meer schoenen gewogen dan van de 
andere maten.

Per categorie is de mediaan en het gemiddelde berekend. Omdat de mediaan niet 
veel afweek van het gemiddelde, is besloten uit te gaan van het gemiddelde. Er is 

Correctiefactor voor wegen 
met schoenen aan

ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK

Het lichaamsgewicht is een 

essentieel gegeven in  

de dieetbehandeling.  

Geadviseerd wordt zonder 

schoenen te wegen, maar 

dat is in de dagelijkse prak

tijk vaak niet mogelijk. We 

hebben onderzocht welke 

correctiefactoren gebruikt 

kunnen worden. 

NED TIJDSCHR VOOR VOEDING & DIËTETIEK - 2022;77(5)     24



een duidelijk verschil tussen dames- en 
herenschoenen. De maat lijkt echter 
geen relevante invloed te hebben op 
het gemiddelde gewicht. Het gemid-
delde gewicht van een aantal soorten 
schoenen lag erg dicht bij elkaar, zodat 
deze uit praktische overwegingen 
samengevoegd kunnen worden. De 
tabel geeft het gemiddelde gewicht 
weer van de verschillende categorieën 
schoenen. 

IN DE PRAKTIJK
In de praktijk is het niet altijd mogelijk 
patiënten zonder schoenen te wegen. 
Uit de resultaten van dit praktijkonder-
zoek blijkt dat de eerdergenoemde 
correctiefactor voor schoenen (heren 
420 g en dames 310 g) te laag is. 
Omdat het lichaamsgewicht van 
 volwassenen over het algemeen op 
hooguit 1 decimaal achter de komma 
wordt afgerond, hebben we dit ook 
gedaan bij de correctiefactor. 

Als de patiënt niet zonder schoenen 
gewogen kan worden, raden we aan de 
volgende correctiefactoren toe te 
passen:

Man

1.  Sandalen en open schoenen 0,6 kg
2.  Dichte schoenen, brogues,  0,8 kg
 sport- en wandelschoenen 
3.  Werkschoenen en  1,4 kg 
 veiligheidsschoenen 

Vrouw

1. Sandalen, open schoenen, ballerina’s en instapschoenen 0,5 kg
2. Sneakers, sportschoenen en enkellaarsjes  0,6 kg
3. Laarzen, wandelschoenen en bergschoenen  0,8 kg
4. Boots, werkschoenen en veiligheidsschoenen  1,2 kg
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MAN       GEWICHT (G)

Dichte schoenen / brogues  39-42  774
     43-46  838
     47 en groter 940

Sandalen / open schoenen  39-42  500
     43-46  648
     47 en groter 604

Sneakers / sportschoenen   39-42  730
     43-46  782
     47 en groter 814

Wandelschoenen / bergschoenen  39-42  664
     43-46  844
     47 en groter 1360

Werkschoenen / veiligheidsschoenen 39-42  1192
     43-46  1418
     47 en groter 1632

VROUW

Ballerina’s / instapschoenen  35-38  406
     39-42  456

Boots     35-38  980
     39-42  1134

Enkellaarsjes    35-38  606

Laarzen     35-38  776
     39-42  838

Sandalen / open schoenen  35-38  412
     39-42  470

Sneakers / sportschoenen   35-38  524
     39-42  586

Wandelschoenen / bergschoenen  35-38  838
     39-42  808

Werkschoenen / veiligheidsschoenen 39-42  1256
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