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Wat is bedplassen ? 
Bedplassen of “enuresis nocturna” is een vaak voorkomende toestand 

die voor de ouders maar vooral voor het kind zeer belastend kan zijn. 

Men spreekt van bedwateren wanneer een kind van vijf jaar of ouder 

tenminste éénmaal per week ’s nachts nat is. 

 

Men onderscheidt twee verschillende 

vormen. Als het kind nooit echt droog is 

geweest, noemen we dit primair 

bedwateren. Bij secundair bedwateren is 

het kind al een hele poos droog (minstens 

6 maanden) geweest waarna het weer in 

bed gaat plassen. Dit wordt vaak uitgelokt 

door oplopende spanning bij het kind, 

bijvoorbeeld bij de geboorte van een 

broertje of zusje, overlijden van een dierbare, de eerste week op 

school, problemen op school,... Het is belangrijk om te achterhalen wat 

de oorzaak is, en praat er dan over zodat uw kind zich veilig voelt. 

Bedwateren is een erfelijk belaste aandoening. Als één van de ouders 

last heeft gehad van bedwateren, is de kans op bedwateren bij het kind 

40%. Als beide ouders last hebben gehad van bedwateren, stijgt dit 

zelfs tot 70%. Men heeft het dus vaak van vader en/of moeder geërfd. 

Jongens hebben er bijna tweemaal zo vaak last van als meisjes. Ook 

heel belangrijk om weten is dat het niets met intelligentie te maken 

heeft. 
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Zindelijkheid 
Zindelijkheid is een relatief begrip. Niemand maakt er een probleem 

van als een kind van één jaar nog nat is. Pas vanaf twee jaar zijn 

peuters fysiek klaar om zindelijk te worden omdat het zenuwstelsel 

dan pas volledig ontwikkeld is, waardoor de communicatie tussen 

blaas, darmen en hersenen goed verloopt. 

Uw kindje kan zijn sluitspieren dan de opdracht geven om ontlasting 

vast te houden, of juist los te laten. Bij de ene lukt dit eerder dan bij de 

andere. Ieder kind wordt zindelijk op zijn eigen tempo. 

Uw zoontje of dochtertje moet er gevoelsmatig gewoon aan toe zijn om 

deze verantwoordelijkheid te dragen, en hij/zij bepaalt zelf wanneer 

dat zo is. Droog zijn ’s nachts wordt vooraf gegaan door droog zijn 

overdag. Globaal stelt men dat een kind rond de leeftijd van vier jaar 

“droog” zou moeten zijn. Dit is echter vaak niet het geval. Op de leeftijd 

van vijf jaar plast nog één op zes kinderen in bed. Op twaalf jaar is dat 

toch nog één op dertig.  

 
Oorzaken 

Bedwateren heeft niet één duidelijke oorzaak. Het berust op een 

combinatie van meerdere factoren. Men vindt bijna nooit een 

lichamelijke afwijking. Daarom dacht men vroeger vaak dat psychische 

problemen de oorzaak waren. Maar dit is fout.  

Er bestaan een aantal factoren die tot bedplassen kunnen leiden. 

• Er kunnen lichamelijke afwijkingen zijn waardoor de blaas niet 

naar behoren werkt. Maar dit is uiterst zeldzaam: bij slechts 
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2% van de bedplassers is dit het geval. 98% van de kinderen 

die bedwateren is kerngezond en heeft geen enkele afwijking. 

• Bedplassen zit vaak in de familie. In meer dan de helft van de 

gevallen heeft één van de ouders als kind ook lang in bed 

geplast. 

• Het lichaam maakt ’s nachts een stof (vasopressine) aan die de 

productie van urine vertraagt. Daardoor maak je ’s nachts 

minder urine, waardoor de blaas zich maar half vult. Veel 

bedplassers maken deze stof niet of te weinig. Zij produceren 

tijdens hun slaap te veel urine. Hun blaas vult zich en loopt 

over. 

• Sommige kinderen ontwaken niet snel genoeg als hun 

urineblaas gevuld is. Zij slapen zo diep dat ze niet wakker 

worden van een volle blaas. 

• Kinderen worden 

tegenwoordig ook soms té 

vroeg zindelijk gemaakt. Nu 

moeten kinderen al vanaf 2,5 

jaar naar de kleuterklas en 

moeten ze dus droog zijn. 

• De meeste luiers zijn zo perfect 

dat de kinderen soms niet meer 

voelen dat ze nat zijn. 

• De blaasinhoud moet ook goed 

ontwikkeld zijn en dat kan 
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alleen als de kinderen voldoende drinken, overdag wel te 

verstaan. Kinderen die bedwateren hebben vaak een kleine 

blaasinhoud. 

• Obstipatie bij kinderen blijkt een invloed te hebben op het 

(voort)bestaan van bedplassen. 

 

Wanneer naar de uroloog ? 
Wanneer een kind van zes jaar of ouder in bed plast én ook overdag 

niet zindelijk is, is het verstandig dat u een uroloog raadpleegt.  

Contact met de uroloog is ook raadzaam als het bedplassen samengaat 

met één of meer van de volgende symptomen:  

• verstopping  

• abnormaal vaak plassen  

• een onderbroken of slappe straal plassen  

• uw kind heeft in zijn eerste vijf levensjaren blaasontsteking 

gehad  

 

Onderzoeken 
Bedwateren kan een uiting zijn van een urineweginfectie of een 

anderen onderliggende aandoening. Meestal echter geeft dit ook 

duidelijke plasproblemen overdag. Indien de problemen zich 

uitsluitend ’s nachts voordoen en het kind voor de rest in goede 

gezondheid is, zijn er zelden afwijkingen van urinewegen of andere 

organen. 
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Bij het eerste bezoek zal de uroloog zich een duidelijk beeld van het 

probleem proberen te schetsen. Belangrijk is het uitsluiten van de 

reeds genoemde plasproblemen overdag. Verder zal aandacht besteed 

worden aan de drink- en slaapgewoontes van uw kind. Eventueel 

psychisch belastende factoren kunnen besproken worden. Op dit 

moment zal ook een kort lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd om 

anatomische oorzaken (bijvoorbeeld vernauwing van de voorhuid bij 

jongens) uit te sluiten. Verder zal uw kind moeten plassen om een 

speciale stoel of in een speciale beker om de kracht van de straal te 

observeren. Nadien wordt door middel van een echografie 

gecontroleerd of de blaas volledig leeg geplast is. Een urinestaal 

wordt onderzocht om een urineweginfectie met zekerheid uit te 

sluiten. Deze onderzoeken zijn volledig pijnloos. 

 

Er zal gevraagd worden om een mictiedagboek bij te houden, d.w.z. dat 

u een drank-, plas- en bedwaterschema opstelt. Gedurende 4 x 24 uur 

wordt genoteerd wat en hoeveel uw kind drinkt, hoe vaak het gaat 

plassen en wat het volume van de afzonderlijke plasjes is. Gedurende 

de periode tot de volgende raadpleging wordt genoteerd of uw kind in 

bed heeft geplast en op welk tijdstip dit (ongeveer) gebeurde. Het is 

belangrijk om dit zo eerlijk mogelijk te doen, zodat de arts een 

duidelijk beeld krijgt van de drink- en plasgewoontes van uw kind. Dit 

alles wordt op de volgende raadpleging besproken. 
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Wat kunt u er zelf aan doen? 
Met behulp van de volgende adviezen kunt u uw kind helpen om 

zindelijk te worden.  

Duidelijkheid geven  
Vertel uw kind duidelijk dat het de bedoeling is om zijn bed droog te 

houden. Sommige ouders denken al snel dat hun kind dit wel weet. 

Vaak blijkt dat helemaal niet zo duidelijk te zijn voor het kind. 

Duidelijkheid geven betekent ook dat u het beste consequent kunt zijn. 

Als u eenmaal bent gestart met een bepaalde aanpak, is het van belang 

dat u dit volhoudt.  
Positieve aandacht schenken  
Het is belangrijk om het gewenste gedrag van uw kind stimuleren. 

Droog worden is tenslotte een prestatie en verdient een beloning. De 

kalendermethode (die zo meteen beschreven wordt) is hiervoor 

uitermate geschikt. Wanneer uw kind toch eens in bed plast, is dit niet 

erg. Daarom is het beter om uw kind niet te bestraffen. Probeert u wel 

te voorkomen dat hij zich beloond voelt als het in zijn bed heeft geplast. 

Het beste kunt u zeggen dat het niet erg is, maar dat het jammer is dat 

het nog niet is gelukt. Negatieve reacties kunnen extra belastend 

werken voor het (zelf)vertrouwen van uw kind. Probeer een positieve 

ingesteldheid te hebben en te zorgen voor een beloning als uw kindje 

droog is. 
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Verantwoordelijkheid geven 

Het gaat erom dat het kind droog wordt, niet de ouders. Het is 

belangrijk dat het kind zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor 

de gevolgen van het bedplassen draagt. Dat houdt in, afhankelijk van 

zijn/haart leeftijd, dat uw kind zelf een schone pyjama pakt, zelf het 

bed verschoont en/of zelf het vuile wasgoed afhaalt.  
Obstipatie voorkomen  
Het is verstandig om met uw kind af te spreken dat het regelmatig naar 

het toilet gaat om te poepen. Verstopping kan er namelijk toe bijdragen 

dat kinderen ‘s nachts in bed plassen.  
Enkele maatregelen om verstopping te voorkomen: 
Aandacht  
Bij veel kinderen wordt de verstopping veroorzaakt 
doordat zij niet lekker in hun vel zitten. Vooral in 
bijzondere situaties, zoals een verhuizing of de geboorte 
van een broertje of zusje, is het belangrijk dat u uw kind 
wat extra aandacht geeft. Kinderen hebben nog veel 
moeite om hun gevoelens onder woorden te brengen. 
Door voorbeelden te geven of te zeggen hoe u zichzelf 
voelt, kunt u uw kind helpen zich te uiten. 
Ontspanning  
Zorg dat uw kind voldoende ontspanning krijgt. Dit 
betekent ook dat hij de gelegenheid krijgt om te praten 
over wat hem bezighoudt, en of er mogelijk dingen zijn die 
hem dwars zitten. Wanneer hem inderdaad dingen dwars 
zitten, zal het een opluchting zijn om het aan iemand kwijt 
te kunnen. In veel gevallen zal dit tevens de problemen 
met de stoelgang oplossen. 
Gewoonten  
Begin niet te vroeg met zindelijkheidstraining. De meeste 
kinderen geven zelf aan wanneer ze eraan toe zijn. U kunt 
bijvoorbeeld een potje naast het toilet zetten en aan uw 
kind uitleggen wat het is en wat de bedoeling ervan is. Als 
uw kind zijn ontlasting op het potje doet, kunt u hem 
belonen. Maar gebeurt het een keer in de luier of in de 
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broek, dan kunt u hem beter niet straffen. Dit kan er 
namelijk toe leiden dat uw kind de ontlasting op gaat 
houden.  
Is uw kind eenmaal zindelijk dan is het belangrijk dat 
hij/zij naar het toilet gaat wanneer het aandrang voelt. U 
kunt uw kind daarin stimuleren door op het toilet iets 
leuks neer te leggen; een stukje speelgoed of een boekje 
bijvoorbeeld. Als u merkt dat Uw kind de ontlasting 
ophoudt, stimuleer het dan om naar het toilet te gaan. Het 
is overigens belangrijk dat uw kind met de voetjes op de 
grond (of op een voetenbankje) kan steunen als het op het 
toilet zit. Alleen dan kan het kind op een goede manier 
druk opbouwen om de ontlasting te lozen.  
Beweging  
Veel beweging, bijvoorbeeld buitenspelen, fietsen, 
zwemmen en sporten is natuurlijk overal goed voor, maar 
zeker ook om verstopping te voorkomen. 
Vezelrijke voeding  
Voedingsvezels houden de ontlasting vochtig en zacht. 
Voedingsvezels zitten veel in volkorenproducten, 
groenten en fruit. Als uw kind een moeilijke eter is, kunt u 
proberen het eten in een andere vorm aan te bieden. Veel 
kinderen eten bijvoorbeeld makkelijker een in schijfjes 
gesneden appel dan een appel uit de hand.  
Voldoende vocht  
Vocht is erg belangrijk voor de ontlasting. Een kind vanaf 
één jaar heeft ongeveer een liter vocht per dag nodig. Op 
warme dagen uiteraard heeft hij/zij uiteraard meer vocht 
nodig. Zoete dranken en vruchtensappen kunnen erg 
vullen en daarmee de eetlust van uw kind verminderen. 
Dit kunt u voorkomen door uw kind water te geven, of 
door de producten te verdunnen. Yoghurtdrank kunt u 
verdunnen met melk en vruchtensappen met water. 

 

Drinkpatroon aanpassen  

• cafeïnehoudende dranken (cola, chocolademelk, thee, koffie) 

worden, vanwege het urineproductie stimulerende effect, 

afgeraden om in de avond te drinken  
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• het beste kan uw kind overdag ruim voldoende drinken 

(ongeveer anderhalve liter).  

• ‘s avonds drinken mag. Het heeft geen zin om bedplassende 

kinderen te verbieden ‘s avonds nog wat te drinken. Het heeft 

geen effect op het al of niet ‘s nachts droog blijven.  

Geen luier omdoen  
Tussen 3,5 en 4,5 jaar heeft het kind de natuurlijke rijpheid om ‘s 

nachts zindelijk te worden. Vanaf dat moment kunt u beter geen luiers 

meer gebruiken, want uw kind zal met een luier soms niet voelen dat 

het nat is en geen prikkel voelen om naar het toilet te gaan. 
Aandacht voor het plaspatroon van uw kind 

Er moet aandacht gegeven worden aan het plassen overdag. Uw kind 

moet aangemoedigd worden om overdag om regelmatige tijdstippen te 

gaan plassen en niet te wachten tot het laatste moment. Laat uw kind 

zeker goed plassen vóór het slapengaan. 

Bij sterk afwijkende plas- of drankgewoontes kan worden geprobeerd 

om deze factoren eerst bij te sturen alvorens over te schakelen op 

andere behandelingen. Vaak zorgen deze eenvoudige aanpassingen al 

voor het nodige succes. 

 

Behandeling 

Bedwateren is een toestand met een spontane oplossing van 15% per 

jaar. Dit wil zeggen dat uit een groep kinderen die bedwateren, elk jaar 

15% droog wordt zonder specifieke maatregelen. Dit is het gevolg van 

de natuurlijke ontwikkeling. 
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Bij jonge kinderen start u pas met een behandeling als het kind het 

bedwateren zelf als een probleem ervaart en aan de behandeling wil 

meewerken. Alleen dan heeft u kans op succes.  

Er bestaan verschillende methodes die uw kind kunnen helpen om ‘s 

nachts droog te blijven. Het is raadzaam om één van onderstaande 

methodes te kiezen en deze consequent uit te voeren.  

 

Kalendermethode 

Een eerste stap in elke behandeling is uw kind prijzen of belonen als 

het een nacht droog gebleven is. De kalendermethode is hierop 

gebaseerd. U koopt een mooi geschenk en zet dat goed zichtbaar op een 

kast. Als uw kind ontwaakt in een droog bed, mag het een zonnetje 

kleven op de kalender. Is de pyjama nat, dan kleeft het een wolkje. Na 

zeven opeenvolgende zonnetjes krijgt uw zoon of dochter het 

geschenk.  

Merkt u dat prijzen en belonen geen verschil maken, ga er dan niet te 

lang mee door, want dit werkt op den duur demotiverend. Maak dan 

goed duidelijk aan uw kind dat hij/zij niet heeft gefaald, want als hij/zij 

zich gefrustreerd voelt, zijn jullie nog verder van huis! 

Instructies voor de ouders: 

• Gebruik een gewone dagkalender, of ontwerp samen met uw 

kind een leuke kalender;  

• Neem een vast moment om met uw kind te noteren wat er ‘s 

nachts gebeurd is;  

• Teken voor een droge nacht bijvoorbeeld een zonnetje of 

gebruik een leuke sticker;  
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• Bewaar de kalender met potlood op een vaste plaats, in overleg 

met uw kind;  

• Stel de beloning vooraf vast. Houd de beloning klein en kom het 

na. Gebruik geen strafpunten als uw kind nat is.  

• Alleen de droge nachten, ook al zijn die niet achter elkaar, 

tellen mee;  

• Verhoog geleidelijk aan de benodigde punten voor de beloning.  

Wakker maken met wachtwoord 

Veel ouders maken hun kind ’s nachts wakker om hem te laten plassen. 

Dit is een goede methode om bed en pyjama droog te houden. 

Voorwaarde is wel dat uw kind helemaal wakker is, zo niet leert het om 

“slapend” te mogen plassen. Het kind moet zelf naar het toilet lopen. 

Het grote probleem van deze methode is dat u het nachtritme van uw 

kind verstoort.  

Instructies voor de ouders: 

• Spreek van tevoren met uw kind af dat u hem/haar wakker zult 

maken;  

• Spreek elke avond een ander wachtwoord af;  

• Maak uw kind op het vastgestelde tijdstip rustig wakker en zeg 

dat dat de afspraak was;  

• Roep de naam van uw kind, doe het licht aan;  

• Laat uw kind zelf naar het toilet lopen om een plas te doen;  

• Uw kind moet het wachtwoord herhalen alvorens het mag 

plassen; 
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• Blijf rustig met uw kind praten om hem/haar wakker te houden 

tot het geplast heeft;  

• Leg uw kind weer rustig te slapen.  

Plaswekker 

De plaswekker is een elektronisch alarm dat afgaat zodra het in 

aanraking komt met vocht. Het apparaatje, dat de laatste tijd sterk 

verbeterd is, zit in het broekje van het kind of op de matras. De wekker 

zit dan bijvoorbeeld om de pols van het kind. Deze wekker maakt een 

doordringend geluid zodra de eerste druppel urine in het broekje of op 

het laken komt. Het kind wordt hierdoor wakker en kan op tijd uit bed 

komen om naar het toilet te gaan. Voor deze methode moet het kind 

wel zelf wakker worden van de wekker en goed gemotiveerd zijn. Via 

de thuiszorgwinkel zijn de plaswekkers voor de wektraining te huur. 

De beste resultaten zijn geboekt bij kinderen van 8 jaar en ouder.  

De plaswekker stelt wel enkele duidelijke voorwaarden: 

• De ouder(s) moet(en) in het succes geloven en volledig willen 

meewerken gedurende drie maanden. De meeste kinderen 

worden niet wakker door het alarm maar stoppen spontaan 

met bedwateren. Een ouder moet het kind volledig wakker 

maken en begeleiden naar het toilet om verder leeg te plassen. 

Na het verversen moet uw kind terug naar bed en het alarm 

opnieuw worden ingesteld. 

• Andere familieleden (andere kinderen op dezelfde kamer) 

mogen niet lijden onder deze techniek. 

• Een goede opvolging is nodig. De plaswekker moet twee weken 

na “volledige droogte” worden verder gezet. 
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• Herval treedt op in 30-60% van de gevallen en kan eventueel 

opnieuw behandeld worden met de plaswekker. 

• Na drie maanden zonder succes mag de behandeling worden 

gestopt. 

Instructies voor de ouders: 

Indien uw kind oud genoeg en gemotiveerd is kunt u de wektraining 

toepassen. Hiervoor is een plaswekker nodig. Na de installatie van de 

plaswekker geeft u de volgende instructie aan uw kind: 

Deze plaswekker gaat jou helpen om droog te worden. Als je 's nachts 

per ongeluk in bed plast geeft deze wekker je een seintje. Je ziet wel dat 

de wekker verbonden is met dit broekje. Als er nu wat urine op het 

broekje komt, geeft hij dat door aan de wekker, die jou waarschuwt dat 

je moet stoppen met plassen. Dus als je ligt te slapen en je hoort de 

wekker rinkelen dan weet je dat je plast. Als dat gebeurt moet je 

allereerst de wekker afzetten, het broekje uitdoen en op het toilet 

verder gaan plassen. Dan ga je terug naar bed, trek je een droog 

broekje aan, zet je de wekker weer aan en ga je verder slapen. Zo nodig 

kan mama of papa even het bed verschonen. Als je dat zo doet krijg je 

direct een sticker. Als ik niet wakker geworden ben, mag je me even 

wakker maken zodat ik de sticker kan geven. Heeft de wekker 's nachts 

niet een keer gerinkeld, dan ben je er uit geweest of heb je de plas 

opgehouden. Je krijgt dan 's ochtends direct twee stickers. Maar als de 

wekker rinkelt en je gaat er niet binnen drie minuten uit om op de wc 

verder te plassen, dan moet je direct een sticker teruggeven. Dus als ik 

na drie minuten de wekker moet uitzetten kost je dat een sticker.  

Blaastraining 
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Door te leren om de plas overdag langer op te houden, kan het kind ook 

‘s nachts langer droog blijven. Blaastraining wordt geadviseerd bij 

kinderen die bedplassen en overdag vaker dan acht keer moeten 

plassen. 

Instructies voor de ouders: 

• Overdag geeft u uw kind twee flinke bekers drinken, die het in 

korte tijd moet opdrinken. Op het toilet probeert u kind de plas 

uit te stellen, door bijvoorbeeld rustig tot tien te tellen.  

• Noteer de tijd tussen drinken en plassen.  

• Herhaal de procedure de volgende dagen en laat uw kind 

proberen de plas steeds langer uit te stellen.  

• Ook kunt u met uw kind afspreken dat het een keer per dag in 

een maatbeker te plassen. De volgende dag moet uw kind 

proberen meer dan de vorige keer te plassen. Lukt dit dan 

krijgt het kind een punt. Heeft uw kind tien punten dan krijgt 

het een vooraf afgesproken beloning.  

Medicatie 

Desmopressine acetaat (Desmopressine-Ferring®) 

Dit geneesmiddel is een synthetisch analoog van het anti-diuretisch 

hormoon. Dit laatste zorgt ervoor dat de urine ’s nachts voldoende 

wordt geconcentreerd. Vaak vindt men dat bij kinderen die 

bedwateren dit hormoon onvoldoende wordt vrij gezet. 

Desmopressine acetaat werkt door vermindering van de nachtelijke 

urineproductie en zou bovendien effect hebben op het gemakkelijker 

wakker worden bij een volle blaas. 
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Desmopressine® is een geneesmiddel dat wordt toegediend in 

tabletvorm. Zeer belangrijk is dat het kind voor het slapengaan en ’s 

nachts niet meer teveel drinkt. Klassiek wordt gestart met één tablet 

ongeveer één uur voor het slapengaan. Dit wordt gedurende twee 

weken verder gezet en daarna wordt de toestand opnieuw bekeken. 

Indien uw kind minder dan zes van de zeven nachten per week droog 

is, kan de dosis om de twee weken geleidelijk aan verhoogd worden tot 

maximaal twee tabletten. Deze beslissing mag u echter niet op eigen 

initiatief nemen. De uroloog zal zo nodig een aangepast schema 

opstellen. Indien de optimale dosis bereikt is, zal de behandeling een 

drietal maanden worden verder gezet. Nadien zal getracht worden de 

dosis te verminderen om te zien of de behandeling nog nodig is. 

Dit geneesmiddel mag niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 6 

jaar. Mogelijke bijwerkingen zijn buiklast en hoofdpijn. Bij koorts, 

maagdarminfecties en ander medicijngebruik dient een arts 

geraadpleegd te worden om te controleren of de behandeling tijdelijk 

gestaakt moet worden. 

Het geneesmiddel wordt gereserveerd voor hardnekkige gevallen 

waarbij andere methoden gefaald hebben. Het geneesmiddel is ook 

duur en terugbetaling door het ziekenfonds is afhankelijk van een 

goedkeuring door de adviserend geneesheer. 

Anticholinergica 

Het doel van anticholinergica (Ditropan® - Oxybutinine®) is het 

verminderen van de overactiviteit van de blaas en het vergroten van 

het volume. Bij kinderen kan, ondanks het ontbreken van klachten van 

incontinentie of frequent plassen overdag,  door het maken van 
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plaslijsten, blijken dat er sprake is van een te klein blaasvolume. Deze 

kinderen wordt blaastraining overdag geadviseerd. Bij deze 

behandeling kan het geven van anticholinergica gunstig werken. Ook 

kan dit geneesmiddel het nachtelijk blaasvolume vergroten, zodat de 

nachtelijke urineproductie beter in de blaas past. Het is van belang te 

onderkennen dat alle anticholinergica als bijwerking obstipatie en een 

droge mond hebben. Bij een langdurige behandeling moet uw kind 

regelmatig te worden onderzocht op de aanwezigheid van 

achterblijvende urine (= residu) door middel van een echografie. Uw 

kind heeft een groter risico op bacteriële kolonisatie en 

urineweginfecties. 

Een combinatiebehandeling geeft goede resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probeer het zelfvertrouwen van uw kind te stimuleren en vertrouw erop 

dat het kind binnenkort droog zal zijn! Neem rustig de tijd hiervoor. 

Omdat het om een lichamelijk proces gaat, kunt u uw kind niet leren om 

zijn plas ’s nachts op te houden of om wakker te worden als hij of zij naar 
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het toilet moet. Boos of teleurgesteld zijn, heeft dan ook geen enkele zin 

en heeft eerder een tegenovergesteld effect. 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u en uw kindje veel 
succes !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 

http://www.azstdimpna.be/
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