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Je kind is zindelijk als het niet meer in zijn broek plast, overdag droog is en zelf op het potje of het 

toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Meestal wordt er met de zindelijkheidstraining gestart tussen de leeftijd van 1,5 en 3 jaar. Eerst 

wordt je kind overdag zindelijk, daarna ‘s nachts. Jongens zijn over het algemeen iets trager dan 

meisjes, omdat hun lichaam iets anders in elkaar zit.

Je kan je kind niet dwingen om op het potje te gaan. Plast je kind nog in zijn broek, dan is het dus 

niet stout. Misschien is het er gewoon nog niet klaar voor. Je kind straffen helpt niet.  Wanneer je 

je kind dwingt, kan het problemen krijgen met zijn blaas of sluitspierwerking.

Te vroeg starten heeft geen zin, je kind zal zelf aangeven wanneer het er klaar voor is.

Je kind is er klaar voor wanneer:

– het zijn broekje zelf naar beneden doet en weer aandoet

– het interesse toont in het potje of naar het toilet gaat

– het begrijpt dat pipi in het potje hoort

– de luier al een paar keer na elkaar twee uur droog bleef

– het pipi of kaka op vaste tijdstippen doet

– het voelt wanneer het pipi of kaka doet

Op het potje
Wat is zindelijkheid?

Wanneer wordt je kind zindelijk?

Wanneer is je kind er klaar voor?
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Laat je kind kennismaken met het potje door er over te vertellen en voor te doen

waarvoor het dient.

Laat hem een aantal keer op het potje gaan met de kleren nog aan.

Laat je kind in zijn blote poep op het potje zitten. Het geeft niet als hij nog geen pipi 

doet.

De allereerste keer pipi doen op het potje mag je uitbundig belonen. Je mag hem er 

vaak aan doen herinneren dat hij pipi op het potje mag doen.

Als je kind al een tijdje op het potje gaat, kan je het laten wennen aan het grote toilet, 

op dezelfde manier als het wennen aan het potje.

Zindelijkheid ‘s nachts volgt wanneer je kind ‘s ochtends al een aantal keer droog is

wakker geworden.

Zindelijkheidstraining
in stapjes

1

2
3

4

5

6



Zindelijkheidstraining
in stapjes

Enkele tips

Maak je niet boos bij een ongelukje

Wees geduldig
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Zelfs als je kind al een lange tijd overdag en ’s nachts droog is, is het normaal dat er 

toch nog eens een ongelukje gebeurt. Het is normaal dat kinderen overdag nog wel 

eens in hun broek plassen en tot de leeftijd van 7 jaar komt bedplassen nog regel-

matig voor. 

Lukt het niet na een aantal weken, maak hier dan geen probleem van. Doe de luier 

opnieuw aan en wacht er nog even mee.

Doordat ontlasting uit het lichaam van je kind komt, beschouwt hij het als iets van 

zichzelf. Als je aangeeft dat het vies is, denkt je kind dat hij zelf vies is en schaamt hij 

zich voor zijn eigen pipi of kaka.

Pipi en kaka zijn niet vies3



Heb je nog vragen over opvoeden?

Maak dan een afspraak bij onze opvoedingsconsulenten in de Huizen van het Kind Stad Antwerpen. 

Contactgegevens vind je op: www.kwadraatantwerpen.be

Leer je kind alleen plassen met een 
volle blaas

Let op gemakkelijke kledij

5

6

Als je kind geen pipi moet doen, zal het persen en zo tot een foutief plasgedrag komen. 

Droogtraining moet gebeuren op het ritme van de blaas van het kind, niet volgens het 

uurwerk van de ouders.

Je kind moet zijn kleren gemakkelijk zelf kunnen openen. Zijn broekje moet tot aan de 

enkels kunnen zakken zodat hij met de beentjes open kan plassen.

Belangrijk is je kind te belonen telkens als het een dag of nacht droog gebleven is. Een 

lieve opmerking, een knuffel, een dikke duim of een spelletje spelen zijn hele goede 

manieren om je kind te tonen dat je het leuk vindt wat hij al kan.

Aanmoedigen kan je nooit te veel4
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Raadpleeg een arts bij problemen

Stimuleer een normaal 
plas- en drinkpatroon
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Er bestaan verschillende hulpmiddelen om als ouder zelf een behandeling te starten. 

Een juiste diagnose van het probleem vooraf is noodzakelijk. Verkeerde  behandelingen

versterken het probleem van je kind.

Veel kinderen nemen overdag te weinig vocht in. Leer je kind drinken en ook plassen 

op geregelde, vaste tijdstippen. Kies voor het plassen momenten waarop je resultaat 

kan verwachten, na het slapen of het eten.
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