Op het programma:
 Opwarmertje
 Iinfo:
 Wanneer en hoe wordt een kindje zindelijk?
 Wanneer moet ik me ongerust maken?
 Culturele en maatschappelijke invloeden
 Zindelijkheidstraining: Hoe pak ik het aan? Tips and
tricks
 Veel voorkomende vragen

Christel Daenen
pedagoge
opvoedingsconsulente

Vraag 1
Wat betekent voor jou ‘zindelijk zijn’ ?
In groepjes van 3 à 4
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Vraag 2

Vraag 3

 Is het zindelijk worden van kinderen ook

 Een ouder geeft aan dat haar kindje (bijna

een prestatie van de ouders ?

schoolgaand) per sé niet op het potje wil.
Wat raad je haar aan?

Vraag 4

Vraag 5

 Mijn / dat kind doet in zijn broek om mij te

 Op welke leeftijd is een kindje toe aan

pesten. Wat moet ik doen?

zindelijk worden ?
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Vraag 6

Vraag 7

 Het ene kind drinkt meer dan het andere.

 Wat zijn onhandige momenten om te

Maakt dat wat uit met betrekking tot
zindelijkheid?

Vraag 8

starten met zindelijkheid ?

Dat ging goed!!

 Sommige kinderen houden hun ontlasting

op. Hoe ga je hiermee om?
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1. Normale ontwikkeling van
zindelijkheid
Succes van een zindelijkheidstraining
= in grote mate afhankelijk van juiste afstemming van
leerprocessen op
rijpingsprocessen

Het kind

Zindelijkheidstraining

Fasen in zindelijkheid

Blaasbeheersing:
 REFLEXFASE (tot 18 maanden)
Blaas leegt automatisch bij bepaalde inhoud
 BEWUSTWORDINGSFASE
kind legt verband tussen ‘druk voelen’ en plassen
én merkt op dat het nat is

 BEHEERSINGSFASE tussen 2 en 3 jaar
perifere beheersing
centrale beheersing
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Wanneer starten met training?
Belang van de kindkenmerken:
 Kind moet BEGRIJPEN
Verbanden leggen, voldoende taal begrijpen

 Kind moet KUNNEN
Rijping, fysieke gewaarwordingen voelen

 Kind moet WILLEN

rijpheidssignalen

Link met ontwikkelingsfase en koppigheid
Rol van ouder / opvoeder = ondersteunen van een natuurlijk leerproces

Je kindje maakt dit zelf duidelijk
door:

Niet te vroeg, niet te laat…
Kijk naar

 er over te praten
 al enkele uren droog te blijven

het kind

 te laten merken dat hij zijn natte luier vies vindt
 interesse te tonen voor de WC of het potje
 te laten merken dat hij moet plassen of kaka

het gezin

doen

én naar de omgeving
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! Individuele verschillen
 Rijping = motorische ontwikkeling
 Ene kind is er eerder klaar voor
 Meisjes doorgaans sneller dan jongens
 Kinderen verschillen in snelheid van ‘leren’
- variatie van enkele weken tot enkele jaren
- Veel/weinig ongelukjes

!! Betekenis
= controle krijgen,
= een prestatie

Positief zelfbeeld

Cijfers uit onderzoek
(Bloom en Bakker)

Volgorde van zindelijk worden –
Wat lukt eerst?

 1 – 5,25 jaar
 Meisjes eerder dan jongens
 Gemiddeld op 2,4 zindelijk overdag
 Duur gemiddeld 7 maanden

overdag ‘proper’ (geen kaka meer in pamper)
‘s nachts ‘proper’
overdag ‘droog’
bijna alle 4-jarigen!
‘s nachts ‘droog’
bijna alle 5-jarigen
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Wanneer moet ik me ongerust
maken?

Culturele invloeden

Je raadpleegt best een arts wanneer je kind

 Verschillen tussen culturen
 Voorbeeld: Westerse versus Afrikaanse cultuur

 Op 4,5 à 5 jaar overdag nog niet droog is
 Op 6 à 7 jaar ‘s nachts nog niet droog is
 Na 3 jaar nog veel vegen in de broek heeft

zindelijkheidstraining start al zeer vroeg
klassieke conditionering
reflexmatig gedrag wordt ‘beloond’ met borstvoeding

Voor deze leeftijd kan (late) rijping spontaan nog in orde komen.

! Effect op 12 jaar: hoger % bedplassen
!! De verwachting dat alle kinderen droog zijn op 2 jaar
6 maanden (kleuterschool) klopt medisch niet!

Verlating in eigen cultuur!
1940 - nu
 Start later
 Onzekerheid over methode in recente jaren en dus
meerdere toegepast
 Training wordt meer vrije benadering
 Opvangdoeken wijzigen
 Kinderstoel vervangen door (niet) aangepast toilet

Onze kinderen zijn later zindelijk
dan wij!
 Literatuur
 Jaren ‘40  18 maanden
 Vandaag  21 à 36 maanden
 3 tot 18 maanden later zindelijk
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Oorzaken?

Gevolgen:

 Andere methode: bewuste training
 Gemak wegwerpluiers
 Kinderen minder gevoel van nat zijn
 Ouders
 Verminderde tijd en aandacht
 Zijn er minder mee bezig (komt vanzelf)
 Weten niet hoe aanpakken.
 Overheveling verantwoordelijkheid aan derden

A. Verschuiving naar onderwijsomgeving

1 op 4 à 5 kleuters start niet-zindelijk!
A. Kinderdagverblijven: kans op infectie, verhoogde

kans hepatitis langs besmette handen
B. Luierberg: per baby 500 kg luiers per jaar of 1400

kg over ganse luierperiode
Oorzaken niet bij KIND, maar OMGEVING.

Tips and tricks:
 Het basis idee :
 Zachtjes, niet overhaast te werk gaan
 Omgeving lokt nieuwsgierigheid naar zindelijkheid
 maar systematisch aangemoedigd
 Rekening houden met het tempo van het kind
 enkel beginnen te trainen als
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Eerste fase: potje in huis?
Vanaf 18m
Welk potje?

Laat je kindje wennen aan het
potje

Benoem bij verschonen.
Neem je kindje mee naar het toilet.
Toilet = onderdeel van dagelijks
ritueel.
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Je wil starten met ‘trainen’
 Beloon elk gedrag in de richting van het doelgedrag!
 Hoe belonen?
 Reageer consequent!
 Verwacht niet teveel!

Wanneer op potje?
 Vaste momenten. Best na elke maaltijd!
 + Reageer op signalen van je kindje

 Zorg steeds voor een ontspannen sfeer
 Nooit boos worden of straffen!!
 Potje helpen leegmaken en doorspoelen (tenzij angst)

OVERDAG

Gedoseerde aandacht!
(Teveel aandacht aan geven kan ook averechts
werken.)
Ongelukjes horen erbij!

‘s nachts:

 Kies goede potmomenten (met volle blaas!)
 Zittend plassen
 Potje op een vaste plaats
 Rustig de tijd geven, niet persen
 Vraag regelmatig of je kindje moet plassen
 Bravo als goed
 Gemakkelijke kledij
 Niet té netjes
 Voldoende en geregeld drinken
 Luier weg als ½ droog
 Ongelukje?
 Periode?
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luier weg als 5 op 7
nachten droog
Gaat vanzelf (niet teveel druk)
Ook na 16 u drinken
Niet ophalen om te plassen
Niet boos bij ongelukjes
Tot 7 jaar is bedplassen niet abnormaal!
Voorzie onderlegger, reserve beddegoed

Zindelijkheidstraining; waar
loopt het fout?

‘s nachts voorwaarden
 Zenuwstelsel uitgerijpt
 Zindelijk overdag
 Blaas voldoende groot
 Waterhuishouding op punt

Veel voorkomende vragen:

 Kinderen aanzetten tot persen
 Te strikte plasschema’s
 Te strikte hygiëne
 Materiaal: vochtige doekjes niet aangewezen (pijn)
 Teveel druk / forceren
 Inconsequent reageren van ouders
 Te sterk belonen – faalangst
 Te stek belonen – plassen = machtsmiddel
 straffen
 Contextgebeuren niet mee in overweging nemen
 Te vroeg – te laat starten
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Veel voorkomende vragen..

Wat als je als ouder vragen hebt?

 Mijn kind wil niet op het potje.

 Praat er over!

 Geen kaka willen doen op potje of WC.

 Je kan terecht bij
 Huisarts, kinderarts
 K&G en website www.kindengezin.be
 opvoedingswinkels

 Angst bij kaka doen.
 Hoe reageren op een ‘terugval’?

Misschien niet het beste
voorbeeld.. 
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