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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Er komt een dag dat de luier wordt 

ingeruild voor een potje. Maar voordat 

het zover is, moet er flink geoefend 

worden. Want zindelijk worden gaat 

niet vanzelf. 

 

Kies voor een 
ontspannen aanpak 
 

De meeste kinderen zijn rond hun 

derde jaar overdag droog en rond het 

vierde jaar ook ’s nachts.  

 

Zindelijk worden is een van de grote 

mijlpalen in de ontwikkeling van een 

kind. Maar het gaat niet vanzelf. Het 

vergt veel overleg en een goede 

samenwerking tussen u en de ouders 

van uw oppaskind.  

 

Zijn jullie het samen eens over de 

aanpak? Kijk dan of uw oppaskind er 

ook klaar voor is. Dat hij nu de ‘juiste’ 

leeftijd heeft, zegt namelijk niet 

zoveel. Hij moet iets begrijpen, iets 

kunnen en iets willen en daarbij draait 

alles om een ontspannen aanpak. 

Zindelijk worden kunt u immers niet  

afdwingen. 
 

Het drie stappenplan! 
 

Stap 1: Uw oppaskind moet begrijpen 

dat zijn plas in het potje hoort. Zet 

het potje tussen zijn speelgoed, zodat 

hij er vertrouwd mee raakt. Leer uw 

oppaskind de begrippen ‘potje’, ‘plas 

doen’ en ‘droge/natte broek’. Als hij u 

waarschuwt met: “plasje doen”, is hij 

toe aan zindelijk worden. U kunt 

verder met stap 2. 

 

Stap 2: Uw oppaskind moet zijn blaas- 

en darmspieren onder controle kunnen 

houden. Leer hem de signalen van een 
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volle blaas te herkennen. Plast uw 

oppaskind toevallig op het potje? 

Zeg dan hoe trots u bent en benoem 

het effect: een droge broek! Zeg 

iets over de grootte of kleur van de 

plas. Neem samen afscheid bij het 

doorspoelen: dag plas. Jullie zijn nu 

klaar voor stap 3! 

 

Stap 3: Zet het potje op een vaste 

plaats, het liefst bij de wc. Ruil de 

luier in voor een onderbroek. 

Stimuleer uw oppaskind om steeds 

te kijken of hij nog een droge broek 

heeft en prijs hem als dat lukt. 

 

 

Zo traint u het 
zinnelijk worden: 
• Gebruik boekjes om het 

toiletritueel en woorden als ‘plas 

doen’, ‘potje’ en ‘droge broek’ te 

introduceren. 

 

• Sommige peuters zijn bang van de 

wc (want stel je voor dat je met je 

billen in het gat valt en met het 

water wegspoelt!). Inspecteer met 

uw oppaskind de wc en trek samen 

een plasje door. 

 

• Besteed geen aandacht aan de 

ongelukjes. Alleen de successen 

tellen! Zorg ervoor dat u regelmatig 

complimentjes geeft als het lukt om 

droog te blijven. 

 

•Zet het potje tussen de spulletjes 

van uw oppaskind. Plak er eventueel 

een foto van hem op. Zo kan hij 

ermee spelen (ook de poppen en 

knuffels mogen erop plassen). Zo 

went hij eraan. De echte functie 

komt vanzelf! 

 

Extra tip: 

Weigert uw 

oppaskind om op 

een potje/wc te 

poepen? Dat komt 

omdat hij zijn 

ontlasting ziet als 

een deel van 

zichzelf. Hij vindt 

het moeilijk dat los 

te laten. Geef uw 

oppaskind de kans 

om zijn ontlasting 

te bewonderen. Dat 

verkleint de angst 

en stimuleert het 

zindelijk worden. 

 

 


