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Charlotte Van Herzeele is als psychologe verbonden aan de 

plasschool van het Universitair Ziekenhuis Gent en werkt aan 

een doctoraatsscriptie over bedplassen. De ideale expert die 

enkele prangende vragen kan beantwoorden over de stap van 

de luier naar het potje.

tien vragen over zin delijk worden

Zijn alle kinderen op dezelfde leeftijd klaar 
voor het potje?
Charlotte Van Herzeele: ‘Nee, zindelijk worden is een individueel en 
erg geleidelijk proces. Het woord zindelijkheidstraining is eigenlijk 
niet goed gekozen. Het gaat eerder om een proces met een gevoe-
lige periode waarin kinderen klaar zijn om op het potje te gaan. 
Baby’s plassen reflexmatig, zonder dat ze zich er van bewust zijn. 
Vanaf op zijn vroegst één jaar krijgen ze besef van een natte luier, 
maar er is een groot verschil tussen voelen dat je geplast hebt en 
controle hebben over je blaas. Die ontwikkeling start bij de meesten 
pas vanaf twee jaar, gemiddeld genomen worden ze tussen hun 
tweede en derde zindelijk. Overdag welteverstaan, er gaat vaak nog 
een hele tijd overheen voor ze ook ’s nachts droog blijven. Dat som-
mige kinderen nog niet zindelijk zijn als ze met 2,5 jaar (België, red.) 
in de kleuterklas starten, is logisch: puur medisch bekeken zijn ze er 
nog niet aan toe. Hun blaas moet immers groeien, afgestemd raken 
op de hoeveelheid urine die wordt aangemaakt én de juiste signalen 
naar hun hersenen zenden. Dat rijpingsproces heeft tijd nodig. Als 
een kind van drie overdag nog niet droog is, is er geen reden tot 
paniek.’

Hoe merk je dat een peuter er klaar voor is?
‘Als een kind interesse vertoont voor zaken als ‘pipi’ en ‘kaka’ en die 
woorden ook begint te gebruiken, kan het potje worden geïntrodu-
ceerd. Doe dat stap voor stap én op een aantrekkelijke manier. Zet 
het in de speelruimte, zo wordt het ook als iets leuks ervaren. Laat 
hem of haar er eerst met de kleren aan op zitten en lees een boekje. 
Ga dan telkens een stapje verder: doe hun gewone broek uit, zet hen 
met de luier op het potje en daarna pas in hun blote billen. Als het 
hun lukt om te plassen, complimenteer je hen daarmee. Door aan-
moedigingen als ‘Bravo! Wat flink!’ gaan ze letterlijk groeien. Zorg 
ook dat je in het omgekeerde geval je teleurstelling niet laat blijken, 
het lukt immers niet meteen. Al kun je door het juiste moment te 
kiezen, wel hun succeskansen verhogen. Is de luier na het middag-
dutje droog, dan zullen ze waarschijnlijk wel op het potje plassen. 
Staan ze op met een natte broek, dan zal er op het toilet wellicht 
niet veel gebeuren.’

Zijn er risico’s verbonden aan te vroeg starten 
met zindelijk worden?
‘Een kind dat er lichamelijk nog niet aan toe is, zal gaan persen op 

Er zijn geen    p(l)asklare antwoorden 
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het toilet. Maar dat is niet de juiste manier om je te ontlasten: je 
moet niet duwen met je buik- en bekkenbodemspieren, je moet ze 
juist ontspannen. Door te persen ledigt de blaas zich niet volledig en 
kan de achtergebleven urine infecties veroorzaken.’

Onlangs stond in de krant dat kinderen  
alsmaar op latere leeftijd zindelijk worden,  
is dat zo?
‘Wetenschappelijke bewijzen zijn er niet, maar het is een feit dat lui-
ers steeds beter worden. Sommige merken garanderen zelfs dat een 
kind twaalf uur droog blijft, zonder dat het ’s nachts wakker wordt 
door een natte broek. Maar om zindelijk te worden, is het belangrijk 
dat ze voelen dat ze geplast hebben. Die verbeterde luiers voorko-
men huidirritatie, maar ze staan het zindelijkheidsproces in de weg.’

Wat doe je als begeleider als je vindt dat een 
kind best al op het potje mag, maar mama en 
papa er nog niet mee bezig zijn?
‘Bespreek het samen met hen. Misschien vinden ze zelf ook dat hun 
zoon of dochter er klaar voor is, maar komt het niet goed uit om 
er nu mee bezig te zijn. Meestal is het niet zo dat ouders geen tijd 
kunnen of willen vrijmaken, maar houden ze rekening met allerlei 
zaken die op dat moment in hun gezin spelen. Zitten ze midden in 
een verhuizing of komt er een broertje of zusje bij, dan is het niet al-
leen druk voor de ouders maar heeft ook het kind veel te verwerken. 
Dan kan het inderdaad beter zijn om nog eventjes te wachten. In 
elk geval is het erg belangrijk dat begeleiders en ouders op dezelfde 
golflengte zitten. Bespreek het met elkaar en start op hetzelfde 
moment zodat het kind één duidelijke boodschap krijgt.’

Is het goed om met een systeem van 
 beloningen te werken?
‘Belonen kan voor kinderen een leuke stimulans zijn, maar hoeft 
niet. De beste beloning blijft tonen dat je trots en blij bent als ze op 
het potje gaan. Als je in de opvang met een beloningssysteem werkt, 
bijvoorbeeld met stickers om het voor kinderen visueel aantrekke-
lijk te maken, is het niet goed om alleen een sticker te geven als er 
iets achterblijft in het potje. Er één weghalen als dat niet het geval 
is, heeft zelfs een averechts effect. Je kunt beter met twee stickers 
werken: kleef ééntje telkens als het kind op het potje gaat, en plak 
er één extra bij wanneer ze echt iets gedaan hebben. Zo worden kin-
deren ook beloond om het alvast te proberen. Maak het toiletbezoek 
zo aangenaam mogelijk, want zo boek je het snelst vooruitgang. Is 
de vloer te koud om op blote voetjes naar het potje te gaan? Trek ze 
sokjes aan. En reageer niet boos bij een ongelukje: droog worden 
gaat met vallen en opstaan. Het is een proces dat tijd vergt.’  >

tien vragen over zin delijk worden
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Vijf tips voor een toptoiletbezoek!
1.  Kies een eenvoudig potje dat steun biedt, vol-

doende hoog is zodat hun kniëen bij het hurken 
op heuphoogte komen en waarbij ze met beide 
voetjes bij de grond kunnen. 

2.  Op een groot toilet? Zorg dat het kind ontspannen 
en stabiel kan zitten. Gebruik een verhoging zodat 
de voeten steun hebben. Ook een verkleiner voor 
de toiletbril is handig: als het gat te groot is, moe-
ten kinderen zich vasthouden. Dat maakt ontspan-
nen moeilijker.

3.  Laat meisjes én jongens zittend plassen, ook als ze 
groter zijn. Jongetjes die staand plassen,  spannen 
bepaalde spieren en kunnen zo onmogelijk ont-
spannen. In een situatie waarbij staand plassen 
de enige mogelijkheid is, zorg je dat de broek 
voldoende naar beneden is zodat er kan geplast 
worden zonder te persen.

4.  Sommige kinderen willen elders niet naar de wc 
omdat ze dat vies vinden. Thuis is het toilet im-
mers schoon en gezellig, maar dat is niet overal. 
Voor ouders is hier een belangrijke rol weggelegd: 
zij kunnen hun kind tonen dat het helemaal niet 
erg is om ook op minder fraaie plaatsen naar het 
toilet te gaan. Ook als begeleider kun je kinderen 
geruststellen: ze zullen heus niet ziek worden door 
op de bril te gaan zitten. Maak er vooral zelf geen 
probleem van, en geef eventueel aan dat ze er wat 
toiletpapier op mogen leggen. 

5.  Merk je dat een kind bang is in het toilet? De angst 
om weggespoeld te worden leeft soms nog bij 
kinderen. Wees hier alert op en druk hun op het 
hart dat zoiets echt niet kan. Om angst te voorko-
men, kun je er ook het beste voor zorgen dat een 
kind zich niet per ongeluk opsluit in de wc. Zulke 
negatieve ervaringen werken angst in de hand.
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8 boeken met de billen bloot!
•  Het grote billenboek, Guido van 

Genechten, Clavis.

•  Op de grote wc, kathleen Amant, 

uit de Anna-reeks, Clavis.

•  Op je potje, Konijn, kathleen Amant, 

Clavis.

•  Karel op de wc, liesbet Slegers, 

Clavis.

•  Lulu’s potje, reid Charles & Camilla, 

Holland b.v.

•  Op het potje, Alona Frankel, een 

versie voor jongens en voor meisjes, 

Gottmer Uitgevers Groep.

•  Het poepboek, Stalfelt Pernilla, 

Hoogland & van klaveren.

•  Over een kleine mol die wil weten 

wie er op zijn kop gepoept heeft, 

werner Holzwarth & wolf erlburch, 

Uitgeverij C. de vries-brouwers. 

Wat doe je met een peuter die niet op 
het potje blijft zitten?
‘Ook hier kan een beloningssysteem bemoedigend werken, 
maar de stap-voor-stapaanpak is de sleutel tot succes. 
Eigenlijk bestaat er geen pasklaar antwoord op de vraag: 
zindelijkheid is een individueel proces, het is belangrijk om 
op het ritme van het kind te werken. Als begeleider zul je 
dus flink wat geduld moeten hebben. En houd het vooral 
leuk, naar het potje gaan mag geen strijd worden. Maak 
van het toilethoekje een aantrekkelijke plek, leg er een 
paar boekjes neer of zet een favoriete cd op.’

Hebben kinderen behoefte aan privacy 
als ze naar toilet gaan?
‘Peuters begrijpen dat concept nog niet. Voor hen werkt 
het vaak stimulerend om met anderen op het potje of naar het toilet te 
gaan. Ze kunnen van elkaar leren als één van hen bijvoorbeeld gefeliciteerd 
wordt door de begeleiders omdat die geplast heeft. Maar naarmate kin-
deren ouder worden, raken ze meer op hun privésfeer gesteld. Dan vinden 
ze het helemaal niet leuk meer dat de toiletdeur op school niet dicht kan. 
Sommige kinderen vertonen hierdoor vermijd- of ophoudgedrag en kunnen 
last krijgen van verstopping. Voor iets oudere kleuters raden we aparte 
toilethokjes aan met een deur die dicht kan.’

Heeft ieder kind z’n eigen potje nodig?
‘Dat is geen must, in de opvang is het zelfs haast onbegonnen werk. Maar 
als begeleider moet je er wel over waken dat elk kind dat naar het toilet 
moet, daar ook de kans toe krijgt. Als er drie potjes zijn voor zes kinderen, 
kun je hun toilettijd spreiden. Dat werkt beter dan ze allemaal tegelijk 
meenemen zodat er drie moeten staan wachten.’

Er zijn heel wat soorten potjes op de markt. Zijn 
sommige beter dan andere?
‘Potjes die muziek maken, zijn wel leuk maar ze laten enkel een liedje horen 
als er wordt geplast. Zo word je dus alleen beloond als je iets achterlaat, 
niet als je je best doet. Sommige kinderen raken bovendien afgeleid door 
die deuntjes. Dus kun je beter voor een eenvoudig potje gaan, eentje dat 
steun biedt, voldoende hoog is en makkelijk is in onderhoud.’  <

‘Dat kinderen “naar 
het potje gaan” als iets 

leuks ervaren, is het 
allerbelangrijkste’

hét ideale vakblad voor de kinderopvang!
KIDDO maakt pedagogische vakinformatie toegankelijk én betaalbaar voor iedereen!




