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JGZ Richtlijn Zindelijkheid urine en feces 

INFORMATIE VOOR OUDERS,  
KINDERDAGVERBLIJVEN,  
PEUTERSPEELZALEN EN SCHOLEN 

Gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en ervaringen in de praktijk

In deze bijlage wordt beschreven hoe het zindelijk worden voor plassen en poepen bij 

kinderen werkt. Deze informatie kan gebruikt worden in folders aan ouders, maar ook als 

informatie aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen.

Zindelijkheidstraining: wanneer?

Om onzindelijkheid te voorkomen is het belangrijk de zindelijkheidstraining voor urine op 

het juiste moment en op de juiste manier te starten. 

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om met de training te starten zijn: 

1. Het kind moet er lichamelijk klaar voor zijn.

2. Het kind moet interesse in zindelijkheid tonen.

3. De ouders moeten de tijd hebben voor deze fase (moeten gemotiveerd zijn).

4. De ouders moeten adequaat kunnen reageren op de signalen van hun kind.

Kenmerken die aangeven dat het kind toe is aan zindelijkheidstraining zijn onder andere:

1. Het kind gaat gedrag imiteren. 

2. Het kind weet wat waar hoort.

3. Het kind gaat tekenen van onafhankelijkheid van de opvoeder tonen.

4.  Het kind gaat interesse in zindelijkheid tonen, onder andere door de opvoeder te  

volgen naar het toilet en interesse te tonen in wat de opvoeder daar doet.

5. Het kind begint te voelen dat het moet plassen of poepen.

6. Het kind vindt een vieze broek niet fijn.

De praktische randvoorwaarden zijn: 

1. Het kind kan op een potje gaan zitten en weer opstaan.

2.  Het kind kan op enigerlei wijze aangeven dat hij moet plassen/poepen of geplast/ 

gepoept heeft; dit hoeft niet verbaal te zijn.

3.  Het kind moet ontspannen op het potje kunnen zitten (brede rand zodat het geen  

pijn doet). 

De meeste kinderen tonen hun eerste interesse voor het plassen tussen de 1,5 en 2 jaar. 

Dat is dan ook meestal de leeftijd om de training te starten. Vanaf 2-3 jaar kan al gestart 

worden met het kweken van interesse voor het poepen. Vanaf 3-5 jaar: start training 

poepen. 



De zindelijkheidstraining: hoe? 

De duur van een normale zindelijkheidstraining verschilt van kind tot kind. Hier moet ten 

minste drie maanden voor uitgetrokken worden. 

Stap 1 Oefenen met een potje

Laat het kind spelenderwijs een aantal keer per dag op het potje zitten met luier aan, 

daarna zonder luier. Het gebruik van een potje in plaats van een toiletbrilverkleiner is aan 

te raden bij de start van de training, omdat kinderen daar makkelijker zelf op en af kun-

nen komen en zij er in een betere houding op kunnen zitten. 

Stap 2 Vaste tijden op het potje

Laat het kind op vaste tijden per dag enkele minuten op het potje zitten zonder luier. 

Goede momenten zijn: als er signalen zijn/het kind aangeeft dat het nodig moet en 

daarnaast als het kind wakker wordt, na het drinken of de maaltijd, bij weggaan of thuis-

komen. Vertel daarbij iets leuks terwijl je het kind op het potje zet. Zet het kind slechts 

enkele minuten op het potje. Het kind laten zitten tot het iets gepresteerd heeft, is sterk 

af te raden.

Stap 3 Wennen aan het toilet

Laat het kind langzaamaan wennen aan het zitten op het toilet. Denk hierbij aan een 

toiletbrilverkleiner en de zithouding. 

Juiste houding/manier:

• Hurkhouding.

• Voetenondersteund(eventueeldooropstapje).

• Ontspannenzitten(ookjongens).Alsjongensstaandplassenwordtdeblaasnietvol-

ledig geleegd.

• Nietpersenmetplassen.Eentiphierbijkanzijnhetkindeenfluitjetegevenofzelfte

latenfluiten.Ditleidtdeaandachtafomtegaanpersen.

• Gaaltijdmeenaarhettoilet.

• Bijhetpoepenmaghetkindookzonderaandrangactiefpersen.

• Lukthet,danwordthetkinduitbundiggeprezenofbeloond.

• Sleutelwoordenzijn:ontspanning,rustenregelmaat.

Afbeeldinggoedezithouding
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Somskiezenkindereneenalternatieveplaatsomtepoepen:achterdebank,ineen

hoekje van de kamer. Zij hebben dan wel de beheersing over de bekkenbodem- en sluit-

spieren,maarzijnnognietinstaatomdeontlastingophetpotjeofdewctedoen.Een

eventuele oplossing is het kind de ontlasting in de luier te laten doen terwijl het op het 

potje zit of het kind te laten poepen met een luier in de wc-pot of met de luier in de hand. 

Zo worden langzaamaan (zonder druk) stappen gemaakt.

Stap 4 Luier uit

Alshetkindoverdaggoedophettoiletplast,kandeluieroverdaguit.Alshetkindook

enkele nachten een droge luier heeft, kan ook ’s nachts de luier uit. Voor het naar bed 

gaan wordt geplast. Laat het wat oudere kind nog even lezen of naar muziek luisteren en 

laat het kind vervolgens nog een keertje plassen. 

Het gebruik van absorberende broekjes voor de nacht (ook wel genoemd: pyjamabroek-

jes, luierbroekjes, trainingsbroekjes) kan handig zijn. 

Bijallestappenishetpositiefbelonenbelangrijk.

Voorbeelden van beloning zijn:

• Eenstickertjeenbijvolveleencadeautje.

• Eenzonnetjetekenenbijdedag.

• Sameneenspelletjedoen,buitenspelen.

Op de leeftijd van 20-30 maanden kunnen de meeste kinderen aangeven dat ze gepoept 

hebben of moeten poepen. De meeste kinderen zijn met de leeftijd van 2,5-3 jaar over-

dagdroogenmetdeleeftijdvan3-4jaar’snachtsdroog.Eenkindkanechterookeerst

’s nachts droog zijn en daarna overdag. 

Hoewel veel kinderen hieraan voldoen, komt het vaak voor dat kinderen zo in hun spel 

opgaan, dat ze toch te laat zijn voor het plassen op het toilet. Het kan dan verstandig  

zijn kinderen bewust te laten plassen vóórdat ze bijvoorbeeld buiten gaan spelen.

Onzindelijkheid

Problemen met zindelijkheid komen veel voor en kunnen een grote impact hebben. 

Bij5-jarigenkomtbedplassenvoorbijongeveer15%.Bij4-7-jarigenkomtbroekplassen

voorbijongeveer7%.Onzindelijkheidvoorontlastingkomtvoorbijongeveer1-3%van

de kinderen vanaf 4 jaar. 

Nietzindelijkzijnkaneenredenzijnvoorpesten,maarookvoornietmeedoenmet

logeerpartijtjes,vanwegeschaamte.Erbestaanookanderenadelen:eenonzindelijkkind

zorgt voor veel extra werk (onder andere wassen, schoonmaken, begeleiden) en ook 

voor extra kosten (onder andere van luiers, nieuwe kleren, beddengoed en matrassen). 

Veel reguliere basisscholen zijn afwerend als een kind op de leeftijd van 4 jaar nog een 

luier draagt. 



Algemene adviezen bij onzindelijkheid:

• Kinderenmoetenhetdrinkengelijkmatigspreidenoverdedag(bijvoorbeeldelke2

uur 200 ml, totaal 1-1,5 liter). Drinken ’s avonds wordt kinderen niet ontraden. Wel wordt 

geadviseerd ’s avonds niet te veel dranken zoals cola, thee (of koffie of alcohol) te 

nuttigen. 

• Beginineenrustigeperiode,dusnietrondverjaardagenoffeestdagen.

• Kindzelflatenverschonenofmeelatenhelpen(bijvoorbeeldkledingoflakensnaarde

wasmand brengen, meehelpen met bed opmaken, zelf schone kleren pakken).

• Geendruk/strafmaarpositieveaandacht.

• Pasdegekozenmethodeconsequentelkedag/nachttoegedurendeenkelemaanden.

Het blijkt uit de praktijk dat het lang kan duren voordat een methode succesvol is.

Wat kun je doen als een kind in zijn broek plast (vanaf 3 jaar)?

• Vasttoiletschema(bijvoorbeeldgekoppeldaanteonthoudenmomenten:opstaan,

voor naar school gaan, tussen de middag, na school, voor (of vlak na) avondeten, 

voorslapen).Belangrijkdaarbijisdathetkindrustigkanzittenengeendrangof

dwang wordt toegepast. Veel kinderen vinden het prettiger thuis op het toilet te zit-

ten, mede door de hygiëne op school. 

• Kalendermetbeloningssysteem.Beloonhetkindophetmomentdatheteenstap

heeft gemaakt: in het begin een beloning voor een juiste poging en de inzet, later een 

beloningvoorgoedresultaat.Eenbeloningssysteemisaltijdgoedomdeoudersmee

tegeven.Stimulerenvanuithetpositieveisbelangrijk.Straffenheefteennegatiefef-

fect op het zindelijk worden.

Wat kun je doen als een kind in zijn bed plast (vanaf 4 jaar)?

• Alleenindiendeouderenhetkindgemotiveerdzijn:‘opnemen’.Ditbetekent:onge-

veer 2 tot 3 uur na het inslapen het kind wakker maken en op het toilet laten plassen. 

Maakhetkindnietmeerdanéénkeerpernachtwakker.Hetkindhoeftnietvolledig

wakker te zijn. Is het kind al nat als de ouders het kind opnemen, vervroeg dan de tijd 

van het opnemen met 15 minuten, totdat het tijdstip wordt gevonden dat het kind nog 

droogis(echternooiteerderdan1,5uurnainslapen).Blijfthetkinddroog,maakhet

kind dan niet meer wakker om te kijken of het zonder opnemen droog blijft.

Wat kun je doen als een kind in zijn bed plast (vanaf 5 jaar)?

Erkangekozenwordenuitdevolgendeopties:

• Opnemen+vasttoiletschema.

• Kalendermetbeloningssysteem+vasttoiletschema.



Wat is obstipatie (verstopping)?

Erwordtgesprokenvanobstipatiealshetkindvoldoetaantenminstetweevande 

volgende punten:

1. Defecatiefrequentie minder of gelijk aan 2x per week. 

2.  Fecale incontinentie ((onvrijwillig) ontlastingsverlies (in het ondergoed of in de luier) 

boven de leeftijd van 4 jaar; dit kan overdag of ’s nachts plaatsvinden) ≥ 1 episode 

per week indien zindelijk. 

3.  Ophouden van ontlasting. 

4.  Pijnlijke of harde, keutelige defecatie. 

5.  Grote hoeveelheid ontlasting in luier/toilet. 

6.  Grote fecale massa in abdomen of rectum (te onderzoeken door een arts).

Wat kun je doen als het kind last heeft van obstipatie?

Kinderen vanaf 4 maanden bij voldoende groei:

• Goedklaarmakenkunstvoeding.

• Bijkunstvoedingkanmeneenvoedingmetspecialetoevoegingengebruiken. 

Wissel niet te snel. 

• Eetpatroonmetvoldoendevocht,vezelsenvetten.Geweektepruimenwerken 

laxerend.Appelsapstopt,maarwerktbijveelvuldiggebruikweerlaxerend.

• Goedbeweegpatroonvoordeleeftijdvanhetkind.

Niet zinvol bij obstipatie is:

• Borstvoedingstaken.

• Overgaanvanborstvoedingnaarkunstvoeding.

• Toevoegenextravocht.

• Detoevoegingvanslaolieofmaïsolieaandevoeding.

• Extravezelsbijeenvoorkindnormaaleetpatroon.

• Toevoegenvanextrapre-ofprobioticaaanzuigelingenvoeding.

• Hetgevenvanzeeppennetjesofhetgebruikvaneenthermometermetolie 

om te helpen bij het poepen. 

Wat kun je doen als een kind in zijn broek poept (vanaf 5 jaar)?

• Eenpoepdagboekbijhouden.

• Juistetoilettraining.

• Beweegadviezen:minimaaléénuurperdagtebewegen.Extrabewegenbijeen 

voor een kind normaal beweegpatroon is niet zinvol.

• Voedingsadviezen.

• BegeleidingviadeJGZ/huisarts.

Belangrijkextraaandachtspuntvoorscholenisdehygiëne.Eenslechtehygiënekande

oorzaak zijn van het niet zindelijk zijn omdat kinderen niet op het schooltoilet willen zitten.



Hulp zoeken bij JGZ of huisarts

Bijdevolgendesymptomenishetgoedeenartsteraadplegen:

• Heledagdoordruppeltjesverlies.

• Drogeperiodeskorterdan30minuten.

• 8keerofvakerperdagplassen.

• 3keerofminderperdagplassen.

• Kanplasnietophouden.

• Hurktofknijpt.

• Persentijdensplassenofnaarvorenplassen,verderplassendan‘normaal’.

• Onderbrokenofstaccatostraalofplastbenennat.

• Slappestraal.

• Druppelt(continu)na.

• Pijnbijplassen.

• Bloedbijurine.

• Sindskort’savondsen’snachts(veel)drinkenennatofkomt’snachtsuitbedomte

plassen. 

• Regelmatigdagenoverslaanmetontlastingofalleeneennatplekjeinbed.

• ’sNachtsontlastingverliezen.

• Smerenmetontlasting(bijkinderenouderdan2jaar).


