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1.0  Huidplooi methode 

 

De Huidplooi Methode (huidplooidiktemeting) is gebaseerd op het principe dat de hoeveelheid vet 

onder de huid een accurate indicatie geeft van de hoeveelheid vet elders in het lichaam. Circa de helft 

van het vetweefsel in een lichaam bevindt zich direct onder de huid (onderhuids).  

Figuur  1, 2 en 3 illustreren de basishandelingen van de huidplooidiktemeting.  

 

                                                                      

           Figuur 1 – Huid, Vet en Spier                                                                              Figuur 2 – Knijpen 

      

 

  Figuur 3 – Plaatsing van de Caliper 

 

Wanneer u een huidplooi meet is het belangrijk dat de plooi wordt weggetrokken van het 

onderliggende spierweefsel. Op deze wijze meet u een plooi welke bestaat uit huid en vet en niet uit 

spierweefsel (deze plooi wordt verder aangeduid met huidplooi). Door de dikte van de huidplooi op 

diverse plaatsen van het lichaam te meten kan men het totale percentage (%) lichaamsvet bepalen.  

De resultaten van de metingen op diverse plaatsen worden gebruikt in een formule welke de 

lichaamsdensiteit
1
 / lichaamsdichtheid voorspeld. Deze uitkomst kan vervolgens geconverteerd 

worden tot lichaamsvetpercentage. De huidplooidiktemeting wordt gezien als een betrouwbare 

methode om het lichaamsvetpercentage te bepalen. Hiernaast is het een relatief goedkope, niet 

plaatsgebonden en uitermate geschikte methode welke toepasbaar is voor vele doeleinden. 

 

 

                                                           
1 Densiteit is de concentratie van materie uitgedrukt in massa per volume-eenheid 
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2.0  Werkwijze Huidplooidiktemeting 

 

Voorafgaand aan de huidplooidiktemetingen dient u de volgende aanbevelingen in acht te nemen om 

zo de meest accurate resultaten te behalen: 

 

2.1 A) Voorbereidingen voor accurate metingen 

 

1. Stel uzelf in staat de caliper meerdere malen uit te proberen. Neem diverse malen 

metingen op verschillende huidplooimeetpunten en vergelijk de uitkomsten en 

controleer hoe consistent deze zijn. 

2. Zorg dat u bekend bent met de juiste plaatsen waar de huidplooi gemeten dient te 

worden (zie verder paragraaf 2.2.). 

3. Wanneer u meermalen over tijd meet, zorg ervoor dat de metingen worden gedaan 

op een gelijk tijdstip. Het beste is vroeg in de morgen.  

4. Metingen dienen niet direct na inspanning te worden gedaan. De 

vochtverplaatsing naar de huid zal de huidplooi vergroten. 

5. Alle metingen moeten aan de rechterzijde van het lichaam worden gedaan, direct 

op de huid (niet door de kleding). 

 

2.2 B) Huidplooi meetpunten: 

 

1. Buik Een verticale plooi circa 1,5 / 2cm. rechts van de navel.  

2. Oksel  Een verticale plooi in het midden, recht onder de oksel ter 

hoogte van de tepel. 

3. Biceps  Een verticale plooi aan de voorzijde van de arm op de biceps. 

4. Kuit Een verticale plooi aan de binnenzijde van het 

rechteronderbeen ter hoogte van het breedste punt van de 

kuitbeenspier. 

 5. Borst  Een diagonale plooi halverwege de schouder en tepel. 

6. Schouder Een diagonale plooi op de bovenrug, onder het laagste punt 

van het schouderblad. Neem de plooi 45 graden  

(diagonaal) in het verlengde van de onderkant van het 

oplopende bot. 

7. Heup  Een verticale plooi aan de bovenzijde van het darmbeen (aan 

heupzijde). 



 

 

 

Skinfold Caliper – User’s guide 4

 8. Dij Een verticale plooi aan de voorzijde van de dij, halverwege de 

knie en heup. 

9. Tricep Een verticale plooi aan de achterzijde van de bovenarm, 

halverwege de schouder en elleboog. 

 

 

Figuur 4 –Huidplooi meetpunten. 

 

2.3 C) Werkwijze Huidplooidiktemeting; 

 

1. Alle metingen dienen genomen te worden aan de rechterzijde van het lichaam in 

staande positie. 

2. Lokaliseer elk van de meetpunten. 

3. Grijp stevig een plooi tussen duim en wijsvinger. Trek de plooi weg van het 

spierweefsel. 

4. De Caliper dient loodrecht ten opzichte van de plooi te worden gehouden. De Caliper 

kunt u met uw duim (op het geribbelde deel) openen.  

5. Plaats the Caliper circa 1 cm onder de vingergreep. Sluit de Caliper langzaam om de 

huidplooi. Laat uw duim los zodat de volledige spanning van de Caliper zich op de 

huidplooi begeeft.  

6. Lees de Caliper af, neem hierbij de dichtstbijzijnde ½ mm. Wacht met aflezen echter 

wel 1 a 2 seconden nadat u uw duim heeft losgelaten van de Caliper. 

7. Heropen de Caliper en verwijder deze van de huidplooi.  

8. Elk punt dient driemaal te worden gemeten. Hierbij dient u de Caliper wel van de 

huidplooi af te halen en de meting in zijn geheel opnieuw uit te voeren. Het 

gemiddelde van de twee meest overeenkomende metingen wordt als resultaat van de 

meting gebruikt. 
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3.0  Schatten van lichaamsvetpercentage van   

  volwassenen 
 

Er zijn vele formules ontwikkeld welke op basis van huidplooimetingen het lichaamsvetpercentage 

bepalen. Deze formules zijn echter veelal populatiespecifiek. Ze zijn ontwikkeld voor homogene 

groepen (gelijke leeftijd, geslacht of vetpercentage). Het gebruik van deze formules beperkt zich 

zodoende tot deze specifieke groepen. Om niet per geval te bepalen welke formule geschikt is, zijn er 

algemene formules opgesteld welke ongeacht leeftijd, geslacht en vetpercentage toepasbaar zijn. 

De volgende formules zijn gestandaardiseerde formules om lichaamsdensiteit te bepalen voor zowel 

mannen als vrouwen door gebruik te maken van zeven (7) huidplooimetingen (Jackson and 

Baumgartner, 1991): 

 

Lichaamsdensiteit Mannen (BD) = 1.112000 – 0.00043499 (A)* + 0.0000055 (A)
2
  -  0.00028826 (B)*                                                            

Lichaamsdensiteit Vrouwen (BD) = 1.0970 – 0.00046971 (A)  + 0.0000056 (A)
2
  -  0.00012828 (B)*      

A= Som van zeven huidplooimetingen (Borst, Oksel, Triceps, Rug, Buik, Heup en Dij) 

B= Leeftijd in jaren 

 

Lichaamsdensiteit wordt geconverteerd naar lichaamsvetpercentage d.m.v. de volgende formule: (Siri, 

1961):  

 % vet   =    495        -   450 

                                                                       BD 

Er zijn diverse computerprogramma's ontwikkeld om de lichaamsdensiteit en het percentage 

lichaamsvet te bepalen nadat de huidplooimetingen zijn genomen. Echter, onderzoek door Durnin en 

Rahaman (1967) en Jackson en Pollock (1985) concludeert dat er twee verschillende opsommingen 

van vier en drie huidplooimetingen voor mannen en vrouwen sterk zijn gecorreleerd met de som van 

zeven (7) huidplooien. Naar aanleiding hiervan zijn Computergegenereerde tabellen ontwikkeld om 

met behulp van de 3 of 4 huidplooimetingen op eenvoudige en snelle wijze om het 

lichaamvetpercentage te schatten. Tabel 1 (Pag. 8) en 2 (Pag. 9) bevatten lichaamvetpercentage 

schattingen voor vrouwen met behulp van de som van drie huidplooimetingen (triceps, heup en dij) en 

voor mannen met behulp van de som van drie huidplooien (borst, buik en dij). Bijvoorbeeld, als de 

huidplooi metingen voor een 25 jarige vrouw zijn: 

A. Triceps  = 16 

B. Heup = 10 

C. Dij  = 32 

        Totaal = 58 

Het vetpercentage zal dan 23.0 % zijn. 
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Tabel 3 (Pag. 10) en 4 (Pag. 11) bevatten lichaamvetpercentage schattingen op basis van de som van 

vier huidplooimetingen (biceps, triceps, rug en heup). Bijvoorbeeld, als de huidplooi metingen voor 

een 35 jarige man zijn: 

(a) Biceps =   10 

(b) Triceps =   11 

(c) Rug =   17  

(d) Heup =   22 

 

Totaal =    60 

Het vetpercentage zal dan 23.5 % zijn. 


