
Het lichaamsgewicht moet je 

bij voorkeur zonder kleding 

meten. In de praktijk wordt 

dit echter weinig gedaan.  

Ter compensatie passen  

we correctiefactoren toe,  

maar die zijn tot op heden 

onvoldoende onderbouwd. 

In dit onderzoek is op basis 

van de gewichten van 

 kledingstukken een 

correctie factor vastgesteld.

Correctiefactor voor 
kleding bij bepalen 
 lichaamsgewicht

ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK

WAAROM DIT ONDERZOEK? 
In de diëtistische praktijk is het lichaamsgewicht een belangrijke parameter bij het 
diëtistisch onderzoek en de evaluatie van de behandeling. Het is bijvoorbeeld een 
onderdeel van de formules waarmee je lichaamssamenstelling en energiebehoefte 
kunt berekenen. Om het lichaamsgewicht nauwkeurig te meten, zou je altijd  
zonder kleding moeten wegen. In de praktijk wordt dit echter weinig gedaan en 
passen we voor het gewicht van de kleding een correctiefactor toe.1 Voor deze 
correctiefactor is echter onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing.  
Daarom hebben we onderzocht welke correctiefactor voor kleding het beste  
kan worden gebruikt  wanneer je een cliënt weegt met kleding aan.

ONDERZOEKSMETHODE
Voor dit onderzoek hebben we in vier verschillende kledingwinkels de kleding
stukken één voor één gewogen met een digitale bagageweegschaal van het merk 
BoTrail. In totaal hebben we 538 kledingstukken gewogen: 338 herenkledingstuk
ken en 200 dameskledingstukken. De kledingstukken zijn weergegeven in de tabel. 
Bij het wegen hebben we rekening gehouden met factoren die van invloed kunnen 
zijn op het gewicht. Zo hebben we onderscheid gemaakt tussen kledingstukken uit 
de zomer en wintercollectie, kledingstukken van verschillende materialen, met 
eventuele opdruk, rits en/of capuchon en we hebben rekening gehouden met 
verschillende maten. De maten van de tops liepen uiteen van XSXXL. De maten  
van de broeken liepen uiteen van 28 tot 38 in de breedtematen en van 32 tot 36 in 
de lengtematen.

RESULTATEN
De tabel geeft het gemiddelde gewicht weer van de verschillende kledingstukken. 
Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen kledingmaten, omdat het gewicht van 
kledingstukken in de grootste maat weinig (20 tot 150 g) verschilde van dat van 
kledingstukken in de kleinste maat. Het verschil in gewicht weegt daarmee niet op 
tegen de extra belasting om als diëtist rekening te houden met maatvoering. Ook is 
bij de meeste kledingstukken het verschil tussen verschillende stoffen minimaal 
(gemiddeld 50 g), met uitzondering van broeken. Het verschil tussen dames en 
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herenkleding was gemiddeld 50 g. Sommige kledingstukken verschilden meer, 
zoals jeans, shorts en jassen, waarbij de herenkledingstukken gemiddeld 100 tot 
200 g zwaarder wogen dan de dameskleding. In de tabel zijn heren en dameskle
ding en verschillende materialen afzonderlijk weergegeven als het verschil tussen 
het gewicht van de kledingstukken 100 g of meer was. Wanneer het verschil van de 
kledingstukken minder was dan 100 g, is een gemiddeld gewicht opgenomen.

TOEPASSING VOOR DE PRAKTIJK 
Uit dit praktijkonderzoek blijkt dat de correctiefactoren die we op nationaal en 
internationaal niveau gebruiken in de praktijk niet nauwkeuring genoeg zijn. Dat 
komt vooral doordat we geen rekening houden met het soort kleding dat gedragen 
wordt. Tussen verschillende outfits kan 1 kg verschil zitten. Wanneer de cliënt ook 
schoenen en een jas draagt, is het verschil nog groter. Omdat de variatie in gewicht 
groot kan zijn, adviseren we om – voor zover mogelijk – altijd zonder schoenen en 
jas te wegen. Voor de overige kleding kun je dan een correctiefactor toepassen. Op 
basis van dit onderzoek hebben we drie verschillende correctiefactoren ontwikkeld 
die in de praktijk eenvoudig zijn te gebruiken: 

1.  Hoogzomeroutfit met jurkje of korte broek/rok en Tshirt/top: 0,5 kg
2.  Enkellaags kleding met bijvoorbeeld lange broek en overhemd: 1 kg
3.  Dubbellaags kleding met (dikke) broek/jeans, shirt/overhemd en trui/vest/ 

colbert: 1,5 kg 
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Tabel 1. Gemiddeld gewicht van 
 kledingstukken.

Kledingstuk
Tshirt

Polo
Tanktop

Longsleeve
Overhemd (♂)

Blouse (♀)
Trui

Hoodie
Vest (♂)

Vest (♀)
Zomerjas (♂)

Zomerjas (♀)
Gilet

Colbert/blazer
Jurk

Rok kort
Rok lang

Jeans (♂)
Jeans (♀)
Chino
Linnen broek
Cargo broek
Joggingbroek (♂)
Joggingbroek (♀)
Jumpsuit
Pantalon (kostuum)
Korte broek (♂)
Korte broek (♀)
Cargo korte broek
Stropdas
Sjaal
Riem
BH
Ondergoed

Schoenen (♂)
Schoenen (♀)

Gewicht (g)
150

250
130

200
240

150
230

550
610

500
700

620
200

520
210

200
410

750
460
500
280
680
580
350
600
370
450
340
630
50
120
130
100
50

420
310
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