
TIPS ?

IS MIJN KINDJE KLAAR OM TE STARTEN?
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Hoe kan ik merken dat mijn kindje klaar is om 
met zindelijkheid te starten?  

 ³ Mijn kind toont interesse in het potje.  
 ³ Mijn kind beseft dat hij nat is of je merkt duidelijk dat je kind dit niet prettig 

vindt. Je kind kan aangeven dat het nat of droog is. Het voelen dat ze nat of 
droog zijn, is soms moeilijk omdat pampers vaak heel comfortabel worden 
gemaakt. Door een slipje onder de pamper aan te doen, zullen ze eerder 
voelen dat ze nat zijn. Wist je dat in sommige culturen ouders hun kinderen 
luierloos opvoeden? 

 ³ Je merkt dat je kind regelmatig gedurende een langere tijd een droge luier 
heeft. 

 ³ De leeftijd van je kindje. Je kan er echter geen vaste leeftijd op kleven.  
Bij jonge leeftijden (18 tot 20 maand) zal er meer motorische ondersteuning 
nodig zijn (kunnen broekje moeilijker zelfstandig uit doen). Ze kunnen vaak 
communicatief ook nog niet veel zelf aangeven. Het is belangrijk om  
frequenter plasmomenten in te lassen per dag. Dit vraagt meer investering 
zowel van jou als ouder als van de omgeving.   
Een kindje ouder dan 2,5 jaar is langer de luier gewoon waardoor dit iets 
moeilijker kan worden. Zij leren ook opnieuw bepaalde signalen herkennen 
(bv. Wat is druk in mijn buik?) Soms zullen ze ook meer protesteren of hun 
grenzen aftasten omdat zij in de koppigheidsfase zitten.   

 ³ Het belangrijkste is dat je als ouder hiervoor even tijd kan maken om dit met 
jouw kindje te doorlopen. Neem tijd om jouw kindje goed te observeren. Zo 
kan je beter signalen oppikken. 

Merk je nog geen enkele van deze signalen op bij je kind? Dan is je kind er 
misschien nog niet klaar voor. Maak je je zorgen? Contacteer één van de 
instanties die vermeld staan op het doorverwijskaartje.  



Hoe kan ik merken dat mijn kind misschien naar 
het toilet moet?  

 ³ Steekt jouw kindje de handen tussen de benen?  
 ³ Beginnen ze te friemelen? 
 ³ Worden ze hangerig?  
 ³ Gaan ze soms in een hoekje gaan zitten waarbij soms een ‘accidentje’  

gebeurt? 
 ³ Merk je dat je kindje soms wegloopt aan tafel bij het eten? 

Merk je één van deze signalen op? Breng je kind dan even naar het potje. Je 
zal merken dat je vaak succes hebt. Aandacht hebben voor deze signalen is 
een stap in de goede richting!  



Pas in de laatste fase van zindelijkheid zal je kind ook effectief komen zeggen dat 
het naar het toilet moet. Hieronder vind je de drie fasen van zindelijkheid. 

 ³ Je kind beseft dat het heeft geplast. Je kind voelt dat het nat is.  
 ³ Je kind beseft dat het zal moeten plassen. Door te letten op de signalen 

(zie hierboven) kan je afleiden dat jouw kindje zal moeten plassen.  
 ³ Je kind zegt dat het zal moeten plassen.  

 



Wat kan ik concreet doen om mijn kind te helpen?  

 ³ De belangrijkste tip van alles: word niet boos, leg geen druk en forceer 
niets. Vaak zal dit voor het tegenovergestelde effect zorgen. Word ook niet 
boos als je kind een ‘accidentje’ heeft gehad. Zet je kindje meteen op het 
potje. Zindelijkheid is, net zoals eten en slapen, een natuurlijk proces dat 
je niet kan en mag forceren. Het vertrouwen tussen jou en je kind blijft het 
belangrijkste . 

 ³ Werken aan zindelijkheid is samenwerken. Communiceer goed met de  
kinderopvang, school, grootouders en eventuele andere opvang.  
Door samen te werken helpen jullie elkaar. Het heen-en weerboekje kan 
jullie hierbij ondersteunen. 

 ³ Sommige kinderen gaan liever alleen naar het toilet. Andere hebben liever 
dat je meegaat. Kijk goed naar je kind wat hij/ zij het liefste heeft. Voelt je 
kindje zich veiliger als er iemand meegaat naar het toilet? Of gaat hij/zij  
liever alleen naar het toilet? Geef eventueel een belletje mee zodat ze 
kunnen bellen als je mag komen. Voor jouw kind moet dit een ontspannen 
moment blijven.  

 ³ Zet het potje op een rustige plek.  



 ³ Beloon je kind om mee te werken en niet om het resultaat, dus niet om  
effectief naar het toilet te gaan. Dit kan onbedoeld zorgen voor een grote 
druk bij het kind. Met negatief gevolg dat ze om de paar minuten op het 
potje gaan zitten om jou tevreden te stellen. Belonen mag, maar dus enkel 
om de medewerking en intentie, niet het resultaat. Om nog minder de focus 
te leggen op het resultaat, zeg je beter ‘we gaan eens op het potje of toiletje 
zitten’ i.p.v. ‘we gaan pipi of kaka doen’.  

 ³ Laat je kind zeker voldoende drinken! Pas wanneer de blaas van jouw kind-
je vol is, zal je kind echt de drang hebben om te plassen. 

 ³ Laat je kind meegaan als je zelf of als broer/zus naar het toilet gaat.  
Kinderen leren door te kijken naar wat anderen doen.  

 ³ Maak voor jezelf een kort schema op van wanneer je je kind systematisch 
eens op het potje laat gaan. Bv. bij het opstaan, 20 min. na het eten, voor het 
naar de opvang/school brengen, bij het thuis komen van de opvang/school, 
als je kind vaak wegloopt aan tafel ook voor het eten… Plan het zo in dat ze 
zeker om de 2 uur eens gaan. Hoe jonger, hoe vaker. 

 ³ Door te werken met een knuffel en speelgoedpotje laat je kinderen wen-
nen aan het potje. Ze kunnen de pamper af doen, slipje aan doen en hen op 
het potje laten zitten. 

 ³ Draagt je kind nog een luier? Laat je kindje dit zelf in de vuilbak gooien. Zo 
beseffen ze meer ‘dit is iets wat weg moet’. 



 ³ Laat je kind gerust thuis in blote billen lopen. Of doe eenvoudige en losse 
kledij aan zodat ze dit gemakkelijk zelf aan en af kunnen doen. Geef zeker 
ook gemakkelijke kledij mee om naar de opvang of school te gaan. 

 ³ Merk je dat je kind snel van het toilet gaat en ongeduldig is om te blijven 
zitten? Werk met de zandloper (1min.). Dat maakt het voor je kindje visueel 
en duidelijk. Een boekje of liedje kan ook, maar let erop dat het geen speel-
hoekje wordt.

 ³ Een groot toilet kan soms beangstigend zijn. Werk met een verkleinbril of 
opstapje met verkleinbril als ze naar het toilet gaan. Met het opstapje zorg 
je er voor dat ze een goede houding hebben tijdens het naar het toilet gaan. 
Het is heel belangrijk dat je kindje met de voeten kan steunen op de grond 
of een opstapje. Zo zitten ze ontspannen. Er zijn ook speciale reispotjes die 
je kan meenemen op verplaatsing. 

 ³ Zie je er tegenop om je kindje zonder luier in de auto, buggy of op de fiets 
te laten zitten met de kans op een ‘accidentje’. Bescherm dit dan met een 
absorberende doek of handdoek. Laat jouw kindje ook zeker eens plassen 
voor het vertrek.

 ³ Maak zindelijkheid en op het potje gaan niet vies. Trek bijvoorbeeld jullie 
laarzen aan en ga op zoektocht in het bos of de kinderboerderij. Ga op zoek 
naar konijnenkeutels, koeienvlaaien… Zo blijft je kind betrokken bij het  
thema en wordt ‘op het potje gaan’ niet als iets vies beschouwd. Op pagina 
14 en 15 van het plaspoort staat hierover ook een spelletje dat je samen met 
je kind kan doen.  



Loopt het allemaal niet zoals je gedacht had?  
Soms is het beter om alles even stil te leggen, er niet meer over te spreken en 
even niet aan de zindelijkheidstraining te werken. Dit is beter dan proberen bij te 
sturen en alles proberen te redden. Misschien is je kindje er nog niet klaar voor of 
is er een andere oorzaak. Het is niet erg om even te stoppen. Ontleen deze koffer 
gerust ook op een later moment nog eens! 

Na 1 of 2 maanden opnieuw proberen kan soms al een groot verschil uitmaken. 
Zit je nog steeds met je handen in je haar? Contacteer de organisaties op het 
doorverwijskaartje. 
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