
• De ribben, ruggenwervels en bek-
kenbeenderen zijn goed zichtbaar 

• Sommige uitstekende botdelen 
zijn zichtbaar op afstand 

• Geen vetlaag te voelen op het 
lichaam 

• Gering verlies van spiermassa

• De ribben, ruggenwervels, 
bekkenbeenderen en andere 
uitstekende botdelen zijn al op 
afstand goed zichtbaar 

• Geen lichaamsvet op het lichaam 
aanwezig 

• Duidelijk verlies van spiermassa

• De ribben zijn makkelijk te voelen, niet 
bedekt met een vetlaag en ze kunnen 
zichtbaar zijn 

• De uitstekende bovenste delen van de 
lendenwervels zijn zichtbaar 

• De bekkenbeenderen kunnen zichtbaar zijn 

• Duidelijke taille en duidelijke opgetrokken 
buik

• De ribben zijn voelbaar en bedekt met een 
iets te dikke vetlaag 

• De taille is van boven nog te onderscheiden 
maar niet duidelijk zichtbaar 

• De buik is licht opgetrokken

• Zeer zware vetafzettingen op de borstkas, 
de rug en aan de staartbasis 

• De taille is niet zichtbaar, de buik niet 
opgetrokken 

• Vetafzettingen op de nek en aan de poten 

• Duidelijke toename van de buikomvang

• De ribben zijn goed voelbaar en 
bedekt met een dunne vetlaag 

• De taille is van boven goed 
zichtbaar 

• De buik is opgetrokken

• De ribben zijn voelbaar en bedekt 
met een normale vetlaag 

• De taille is achter de ribben van 
boven zichtbaar 

• De buik is opgetrokken gezien  
vanaf de zijkant

• De ribben zijn door de zeer dikke 
vetlaag niet of alleen met veel 
moeite te voelen 

• Zware vetafzettingen op de rug en 
aan de staartbasis 

• De taille is niet zichtbaar, de buik is 
niet meer opgetrokken 

• Toename van de buikomvang

• De ribben zijn met moeite voelbaar 
en bedekt met een dikke vetlaag 

• Duidelijke vetafzettingen op de rug 
en aan de staartbasis 

• De taille is niet of nauwelijks 
zichtbaar 

• De buik is niet of nauwelijks meer 
opgetrokken ©
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