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Een kind zindelijk maken doe je zo! 
Een wetenschappelijk onderbouwde visie op de 

zindelijkheidsproblematiek

Prof dr Alexandra Vermandel ( MPT,PhD)

Hoofddocent Universiteit Antwerpen ,
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Coördinator Klein Bekken Kliniek Kine Universitair Ziekenhuis Antwerpen
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Een multidisciplinaire onderzoekslijn sinds 15 jaar

nDienst urologie UZA/ UA  faculteit GGW
nProf. dr. Alexandra Vermandel 
ndr. Tinne Van Aggelpoel
nEm Prof Dr Wyndaele JJ  
nProf Dr De Wachter Stefan 
nProf Dr De Win 
nProf Dr Glazemakers

nOnderzoeksgroep Medische Sociologie en 
Gezondheidsbeleid UA
n Prof. dr. Guido Van Hal  
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• Over wat spreken we ?

Situering zindelijkheid

“Je kind zindelijk krijgen ?” Acco 2017 
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Inleiding : 
Zindelijkheid =  een natuurlijke ontwikkeling 
van het kind

Hoe je kind zindelijk krijgen? Vermandel A. Acco Leuven 2017

De 
urinewegen 
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Urinewegen

Hoe je kind zindelijk krijgen? Vermandel A. Acco Leuven 2017

Plassen ?

Zelf 
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Bekkenbodemspieren ?
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Opgroeien tot continent zijn  

Opgroeien =  grotere inhoud, synerge lediging
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Gecontrolleerdplassen  en stoelgang maken 

Normale  fysiologie
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Rijping van het zenuwstelsel :

Zindelijk worden in 
Kinderen

Uitrijpen 
cognitieve functie

Corticale 
bewustwording  

Uitrijpen 
van diurese

Uitrijpen 
van blaasfunctie 

darmfunctie

=Spontaan proces

Kan beïnvloed 
worden door 
training 
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Zindelijkheid… bewuste controle

© Michel Wyndaele

Lagere urinewegen – Endeldarm 
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VERSCHIL plassen en 
stoelgang maken  ???

Eender welk 
moment 
kunnen 
plassen 

Stoelgang 
drang 

Consistentie 

Persen 
Frequentie 
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Definitie van 
zindelijkheid ? 
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overdag onderbroek?

Zelf

Zonder dat ouders het kind eraan herinneringen te 
moeten gaan plassen=zelfstandigheid

Gecontroleerd ophouden,uitstellen  en ledigen/sociaal 
aanvaardbare plaats

= eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar 
plasgedrag
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Elk uur op potje , geen natte luier :
Zindelijk ?
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Overdag en niet s’nachts  
!!!!

“Je kind zindelijk krijgen ?” Acco 2017 
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Training?

Blum et al., 2004

Het woord ‘training’ betekent volgens Van Dale:
• ‘stelselmatig oefenen in een tak van sport’ 
• ‘oefenen in een bepaalde vaardigheid’.
In de begeleiding van het zindelijkheidsproces kunnen we het woord ‘trainen’ ook 
interpreteren als ‘ondersteuning bieden’. 
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kunnen: lichamelijke ontwikkeling 

( sluitspieren , naar potje gaan , rijping, gewaarwordingen 
voelen)

begrijpen : verbanden leggen, 
voldoende taal begrijpen, cognitief rijp zijn.

willen: persoonlijkheid, temperament. 
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22“Je kind zindelijk krijgen ?” Acco 2017 

Laatste 60 jaar 
nZowel start als moment van droog zijn 

n1940 start <18mnd nu 21-36 mnd
n6 tot 15 mnd later droog

1960: 90%
2006: 22% droog aan 2.5 jaar

Verlating zindelijkheid
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Zindelijkheidsmethodes afhankelijk cultuur

“Je kind zindelijk krijgen” Acco 2017

• Start verschillende leeftijd

• Andere methode 

24
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Daar moet een kind 
sneller zelfstandig

zijn. 
Geen toilet in huis

De verwachtingen van ouders ten 
aanzien van hun kinderen

verschillen van cultuur tot cultuur

normen en 
waarden 

verschillen  :
• op straat 

plassen , niet 
in leefruimte
• straffen  

24 uur   thuis met kind 
, 1 tot 3 uur per dag 

met ZT  bezig 
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gebaseerd op observatie en 
aanvoelen: net zoals een
baby aangeeft dat het honger of 
pijn heeft, geeft het ook aan dat

het zich moet ontlasten. 
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Zindelijkheid
Tijdperiode/tijdsgeest
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Oudheid

nLanden kouder klimaat: 
• luiers zijdeplanten , dierenhuiden , 

natuurlijke materialen 
• vullen met mos of gras

nLanden warmer klimaat :
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1949

1.

2
.
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31 1970
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Kinderen zijn later zindelijk dan vroeger
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Waarom verlating ?

•Niet door het kind

•Omgevingsfactoren!!!!!

Bakker et al , 2000 , Blum et al. 2004 , Horstmanshoff et al., 2003; Schum et al., 2001, Blum et al., 2003 …
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35
Bakker et al 2000, Shum et al 2001, Berk et al 1990,Shum et al 2001,Blum et al 2003,Vermandel et al  2008
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Luiers: mogelijke vertragende invloed uitoefenen op het 
zindelijkheidsprocess

Geen 
duidelijk nat 
gevoel 

Meestal geen 
weet wanneer 
geen het kind in 
de luier plast

Feedback ?

door de luier weten we niet wanneer het kind 
moet plassen

Berk et al 1990, Horstmanshoff  et al 2003, Shum et al 2001,  Vermandel 2008  
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Mogelijke gevolgen van verlating 
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Belasting van kleuterleidsters vergroot
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* 9u35 kleuter 1 hangt vol kaka, heeft zichzelf willen propermaken
* 10u05 kleuter 2 doet kaka in broek tijdens speeltijd
* 10u30 kleuter 1 plast in broek
* 11u40 kleuter 3 plast in broek
* 12u30 kleuter 4 komt met kaka binnen
* 13u30 kleuter 5 roept paniekerig aai kaka doen….Oef op tijd. 

Bewondering…andere kleuter grijpt kaka beet; resultaat…

Karel, een lieve stille kleuter die héél graag leert, komt met een 
speelgoed gsm naar mij en zegt met een brede lach: “Juf, weet je, ik heb 
juf Nicole opgebeld

Wat een zaaaalige superman…zo'n troost…maar hij staat ook een 
beetje in de kou, of niet…?”

Een respondent

Kleuterleidsters

39

88%: verzorgende functie als 

pedagogische

Zindelijkheid in kleuterscholen
Taak van de kleuterleidsters

Vermandel A et al 2011

40

Ouders over zindelijkheid in 
Vlaanderen 

-Hebben onzindelijke 
kinderen een 
nadelige invloed 
op het 
klasgebeuren?21,6%

65,1%

13,3%
Ja

Nee

Ik weet het niet

Van Nunnen K, et al 2013, Vermandel et al 2011, Van Aggelpoel 20018

41 42



18/11/2021

8

ouders

American Academy of  Pediatrics, 1999: 1362-1363; Warner, 
Kelly, 2004: 19-20, 23

Ouders: een heel belangrijke rol

motivere
n

op eigen 
tempo

43

Het milieu : totale restafval
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Per kind > 
dan 5.300 

luiers, bijna
5 per dag 

Van Nunen et al , 2013, 
OVAM 

5-8%van het restafval in Vlaanderen
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46
Foxx et al 1973, Stadler et al 1999, Vermandel 2008

Financieel : kosten 
luiers

Toelating school

Hygienische problemen: 
kinderdagverblijven en 
kleuterscholen het risico op diarree 
en hepatitis A doet toenemen.
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47“Je kind zindelijk krijgen ? Acco 2017 

Grotere afhankelijkheid 
Psychologische gevolgen :

frustratie , straffen …

Foxx et al 1973 , Luxem et al 1994 , Krugman et al 1983, Vermandel et al 2008 

Stress 
ouder en 

kind 
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Facilitatietechnieken:
“dat het vlotjes mag gaan “

48
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Wanneer starten ? 

leeftijd rijpheidsfactoren 

school druk omgeving 

…
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Right Age ?

• Brazelton (1962,1999): child-oriented approach; wait until 24 months 

• Spock and Bergen (1964): every healthy child ready at 18 months

• Foxx and Azrin (1973): parent-oriented but toilet readiness necessary , 20
months

• American Academy of Pediatrics: based on child-oriented approach, 

advisable to TT > 24 months (Christophersen 2003; Jansson et al, 2008; 
Aap 1999)

• Canadian Peadiatric Society (2000): At 18 months readiness can be assessed; 
no specific initiation age

• Schum et al (2002): 22-30 months

18 to 30 months 
(AAP)

Klaar of niet klaar: de timing is alles 
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Kunnen zich pas LAAT presenteren als 
gevolg van ?

Rijpheidssignalen
(RS) 

= 
- Tekenen bij het kind
- Fysisch & psychologisch 
‘klaar’ (Brazelton et al.1999)
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Rijpheidssignalen

1. Kan nood om stoelgang te maken of te plassen duidelijk maken en 
geeft meestal zelf vuile/natte luiers of onderbroeken aan 

2. Wil taken zelf volbrengen zonder hulp, trots op nieuwe vaardigheden

3. Kan zelf kleren naar beneden en boven trekken (aan en uit)

= belangrijke voorspellers voor succesvolle ZT

Wyndaele JJ  et al 2020
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= alle signalen die een kind vertoont voor en tijdens het 
plassen/ontlasten
= non-verbale communicatie

Change facial 
expression

Facial expression

Interest in 
voiding

54

ELIMINATIESIGNAAL ?

54
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Deze tekenen wijzen erop dat een kind 
een bepaald bewustzijn heeft over het 
plasproces/stoelgangsproces. 
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Enkele voorbeelden :

neven stoppen met het spel
nveranderen van houding of 

mimiek 
nkijkt naar of houdt zijn handen 

aan de plaats waar zijn plasbuis of 
anus ligt 

n…..

Abstract ESPU Van der Cruyssen et al 2016
Vermandel A. et al 2020 56

56

Tarbox et al 2004, Simon et al., 20064)
(Polaha, Warzak en Dittmer-Mcmahon, 2002: 424-425)

Dragen ondergoed of 
geen ondergoed 

Gevoel versterken 

Versnelt het 
droogwordingsproces 
als het kind er rijp 
voor is 
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Bereid uzelf voor en 
voorbereiding

peuter
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Vroeger kon het pipi doen 
1.waar en wanneer het maar 
wilde
2.eender welke houding 

Het kind voorbereiden op de ZT
59
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Aan- en uitkleden:  kledij

• Best kledij die ze gemakkelijk 
zelf kunnen uitdoen
• aangepaste kledij
• Reservekledij
• te groot 

60

aangepaste kledij

60
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Imitatie

61

Imitatie en leren door voorbeeld

62
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Bock et al 2004, Pellegrini et al 2004, 
Sears et al 2002

63

Bock et al 2004, Pellegrini et al 2004, 
Sears et al 2002
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veranderingen in het 
gezin , situaties die stress 

kunnen bezorgen 

goede communicatie 
,overleg  alle Z- trainers 
(zelfde methode)anders 

verwarrend voor het kind   

65

Het potje

66
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pauze: geen interesse , weerstand
Niet dwingen = machtstrijd = doorgaans verliest

Ik wil niet op het potje
Neen neen !!!!
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Opgepast !

69 70

.

obstipatie ????
• uitdrijven

• moeilijk
• pijnlijk

• <3x/week
• hard + wordt opgehouden

71

Gevoel voor stoelgang

Angst voor pijn

Bewust ophouden

Stoelgang wordt harder

Evacuatie wordt
nog moeilijker

Ophouden wordt 
automatisme

Ophouden voor stoelgang kan een viscieuze cirkel 
worden!

72
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•1/5 van de kinderen gaat door een periode
van

• weigeren om op het potje kaka te doen
• zich verstoppen als ze kaka in hun pamper doen

•1/4 inmenging
/tussenkomt arts 
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Moment van 
stoelgang maken 

???
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nKinderen gebruiken volwassen toiletten :
nMoeilijk op de juiste manier persen /ontspannen !!!!!!!
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Woordgebruik
,lichaamsdelen en 

functies van het lichaam

Het zou goed zijn dat de mensen met wie het kind in contact staat tijdens 
de trainingsperiode, dezelfde woorden gebruiken. 
Bijvoorbeeld: 

kaka, pipi, stoelgang, spleetje, pierlewietje, 
kakapoep, mijn verboden , 

plasgaatje,vagina, piemel, prutske,penis

pipipoep, plasserke ….
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Plaats training Intensief 
trainingsmoment 

Wees 
consequent

78
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Beloningssystemen

• Belonen is belonen: nadruk op gewenst gedrag 
• ( zonnetjes, wolkjes )

• Verdiend is verdiend !!!!!: afnemen 
• Houd het haalbaar 

• vb te duur , geen tijd 

belonen gewenst gedrag 
:sociale, materiële, actie  

realistische doelstelling , 
onmiddellijk !!!! 

( Fox et al 1974,, Brazelton et al , , Vermandel et al 2010 
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Middagdutje

Jansson et al 2005
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tijd maken.  Intensief 
trainingsmoment ? 
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Groot aantal pogingen 

nDoel : kind  regelmatig plassen
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ongelukjes
oefening baart kunst 

84
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• Komen meer voor :
• buiten aan het spelen zijn : in hun 

spel opgaan
• televisie aan het kijken zijn ,
• tekenen….

•Reden:

1. intensief gefocust zijn op een activiteit:

85

n2.Nieuwe situatie
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n3.Tijd inschatten
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Straffen 
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Zindelijk zijn is een van de eerste stappen naar 
zelfstandigheid 
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2 jaar , 4-7x/dag  ???  Hoeveel uur ??

90
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Welke methode ??? 

•Methodes voor en nadelen
•Levenstijl van de ouders
•Tijd
•Opvoeding
•Financieën
• Intuitie

•Karakter van ouder en kind
•Maatschappelijke normen /levensstijl

•Nood aan onderzoek : methodes vergelijken
91
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Probleemstelling

• Oorzaak:
• De algemene raadgevingen betreffende de methode van 

zindelijkheidstraining zijn :

•weinig wetenschappelijk 
onderbouwd

• voornamelijk gebaseerd op de 
ervaringen van deskundigen op dit 
gebied. 
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93
Blum et al 2003, Vermandel 2008

Fabels en waarheden 

Vroege ZT is slecht voor het kind ???
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Urine 

Terugkerende 
blaasontstekingen 

Verlies van urine 
(druppelverlies tot volledige plas)

Heel vaak moeten 
plassen 

Disfunctioneel plassen 

Angst om te plassen 

Stoelgang 
Angst om stoelgang te 

maken 

Obstipatie 

Verlies van ontlasting of 
vegen in de onderbroek 

Veel voorkomende problemen gelinkt aan 
geforceerde , verlate  ZT  !!!
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Dank u voor jullie aandacht 
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