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2. Klaar of niet klaar: de timing is alles

Op welke leeftijd kan een kind starten met 
zindelijkheidstraining?

Wanneer is de beste leeftijd om te starten met zindelijkheidstraining: 18 maanden, 
24 maanden of later of zelfs vroeger? Vandaag is het niet gemakkelijk voor de 
ouders om te bepalen wanneer ze moeten starten met de zindelijkheidstraining. 
Wat is de ideale startleeftijd van het kind, en kan je te vroeg of te laat starten? Die 
vragen kunnen gevoelens van onzekerheid en stress veroorzaken. 
De ervaring leert ons dat er veel variatie zit op de leeftijd waarop een kind met 
de zindelijkheidstraining start. Er is geen vaste leeftijd aan te duiden waarop je 
er het best mee begint. Ook is er discussie over de leeftijd waarop de zinde-
lijkheidstraining voltooid zou moeten zijn. 

Meerdere onderzoekers geven aan dat je een kind van 18-24 maanden kunt 
laten kennismaken met zindelijkheidstraining. Op die leeftijd zijn de meeste 
kinderen voldoende rijp daarvoor. De rijpheidssignalen die de kinderen 
vertonen, zijn verbonden met de ontwikkeling van het kind en bepalen wanneer 
een kind klaar is voor de training. 

Meisjes doen het beter dan jongens 
Meisjes zijn gemiddeld sneller zindelijk dan jongens, zowel overdag als 
‘s nachts. Bij meisjes starten de ouders vaak vroeger met de zindelijkheids-
training. Meerdere verklaringen zijn daarvoor mogelijk:
 > Ouders en de omgeving hebben andere verwachtingen bij jongens dan bij 

meisjes. 
 > Meisjes tonen sneller dan jongens de signalen dat ze klaar zijn voor de 

zindelijkheidstraining of dat ze er interesse voor hebben. 
 > Meisjes hebben de meeste rijpheidsvaardigheden sneller onder de knie 

dan jongens. 
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30 JE KIND ZINDELIJK KRIJGEN? DAT DOE JE ZO!

Experts zeggen… 
… dat de timing - op welke leeftijd je start met 
zindelijkheidstraining - gevolgen heeft voor de 
doelen die je stelt en de methoden die je gebruikt:
Jongere kinderen (18-20 maanden):
> Zijn motorisch niet zo vaardig (bv. een 

broekje naar beneden doen, snel naar het 
toilet gaan …)

> zijn doorgaans minder in staat om hun 
behoeften te formuleren, te communiceren 
over hun behoefte om te plassen of 
stoelgang te maken 

> moeten ook vaker hun blaasje ledigen en 
hebben frequenter een ongelukje. 

Dat houdt in dat een peuter bij een vroege 
start van de zindelijkheidstraining soms meer 
toezicht van een volwassene nodig heeft.

Oudere kinderen (ouder dan 2,5 jaar) hebben 
al meer dagen in luiers doorgebracht. Als 
gevolg daarvan:
> hebben ze geleerd om lichamelijke signalen 

te negeren (plasdrang, nat gevoel, 
dranggevoel stoelgang…) en zijn ze het 
gewoon geworden om een bevuilde luier te 
dragen; dat kan verandering (bv. zonder 
luier ) in de weg staan; ze moeten die 
signalen opnieuw aanleren

> zijn ze zelfstandiger, onafhankelijker en is 
de kans groter dat ze je autoriteit gaan 
testen; ze zitten vaak in de peuterpuberteit 
en zullen waarschijnlijk meer protesteren 
als ze nieuwe regels moeten aanleren.
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Welke rijpheidssignalen zijn belangrijk voor 
de zindelijkheidstraining? 

Wat is het meest gepaste moment om de zindelijkheidstraining te starten? Hier-
over zijn veel onderzoekers het niet eens. Wat wel vaststaat, is dat de rijpheid 
van het kind een belangrijke graadmeter is. Het kind moet ‘klaar, rijp’ zijn voor-
aleer het met de potjestraining start. Dat wordt bepaald aan de hand van rijp-
heidssignalen: vaardigheden of eigenschappen die het kind vertoont. Uit 
onderzoek is gebleken dat die rijpheidssignalen heel belangrijk zijn bij de start 
van het zindelijkheidsproces. 

Het is niet gemakkelijk om te weten wanneer een bepaald rijpheidssignaal 
aanwezig zou moeten zijn. Daarom is het belangrijk dat je in de gaten houdt 
welke signalen het kind aangeeft. Die vertellen jou wanneer het kind klaar is 
voor de zindelijkheidstraining. Het is van groot belang dat ouders en zorgdra-
gers die signalen op een correcte en betrouwbare manier kunnen vaststellen. 

De verschillende rijpheidssignalen die een rol spelen in het zindelijkheids-
proces vind je terug in tabel 1. Ook de leeftijd waarop die signalen meestal 
aanwezig zijn, worden erbij vermeld.
Het is belangrijk om niet te focussen op de leeftijd. Kinderen ontwikkelen 
immers op een verschillend tempo en bereiken de motorische en psychologi-
sche mijlpalen op verschillende momenten. 

Recent onderzoek brengt de volgende drie rijpheidssignalen in verband met 
een succesvolle zindelijkheidstraining: 
 > de mogelijkheid om de nood tot plassen of stoelgang uit te drukken
 > de broek aan- en uitdoen om op het potje te gaan
 > het kind is trots dat het nieuwe vaardigheden leert en wil de volledige taak 

uitvoeren. 

Gedrag imiteren is het eerste rijpheidssignaal dat zich ontwikkelt en is essen-
tieel in het zindelijkheidsproces. Dat signaal ontwikkelt normaal op de leeftijd 
van 1,5 en 24 maanden. Vanaf 4 à 10 maanden zal het kind zelfstandig leren 
zitten en vanaf ongeveer 18 maanden begint het zelfstandig te stappen. Deze 
twee motorische eigenschappen zijn belangrijk en noodzakelijk om naar het 
toilet te gaan en nuttig bij het aan- en uittrekken van het broekje. 

Wanneer een kind zindelijk is, voelt het zelf aan wanneer het moet plassen of 
stoelgang moet maken. Daarbij is het heel belangrijk dat het zelf zijn broekje 
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32 JE KIND ZINDELIJK KRIJGEN? DAT DOE JE ZO!

kan uitdoen, op het potje kan zitten en zijn billetjes proper kan vegen. Het kind 
is pas echt zindelijk wanneer het dat hele proces zelfstandig kan uitvoeren. 

Sommige rijpheidssignalen zullen pas verschijnen nadat de zindelijkheidstrai-
ning is gestart, zoals potjesgerelateerde woorden begrijpen of leren stilzitten 
op het potje. 

Tabel 1. De verschillende rijpheidssignalen en de leeftijd waarop ze zich normaal  
ontwikkelen.

RS Rijpheidssignalen 
Leeftijd in 
maanden 

1 Het kind kan gedrag imiteren 1,5-24

2 Het kind kan zitten zonder hulp 4-16

3 Het kind kan stappen zonder hulp 8-18

4 Het kind kan kleine voorwerpen opnemen 9-18

5 Het kind kan nee zeggen als teken van ona�ankelijkheid 9-24

6 Het kind begrijpt en kan reageren op richtlijnen, vragen 
en uitleg en kan eenvoudige commando’s opvolgen

9-26

7 Het kind drukt een evacuatienood uit en toont een bewust-
zijn over de nood om te plassen of stoelgang te maken

12-24

8 Het kind plaatst spontaan spullen in containers 10-26

9 Het kind evacueert op het potje wanneer het de nood 
voelt om te plassen of stoelgang te maken

24

10 Het kind begrijpt potjesgerelateerde woorden 12-26

11 Het kind heeft een ruime woordenschat 12-26

12 Het kind wil deelnemen aan en toont interesse voor de 
zindelijkheidstraining

12-28

13 Het kind is droog na het middagdutje >12

14 Het kind wil taken vervolledigen zonder hulp, is trots op 
nieuw geleerde vaardigheden

12-36

15 Het kind wil droog zijn en ervaart stress bij een natte 
luier; het geeft meestal aan dat het een natte luier of vuile 
broek heeft

18-24

16 Het kind kan kleren aan- en uitdoen in een zindelijkheids-
gerelateerde context

18-36

17 Het kind plaatst zaken waar ze horen te staan ≥ 24

18 Het kind kan stilzitten op het potje voor enige tijd zonder 
hierin gedwongen te worden.

25-33
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Eliminatiesignalen

Het kind geeft signalen aan de ouder of zorgverlener dat het moet plassen. Dat 
noemen we eliminatiesignalen. Die signalen kondigen het plassen en/of de 
stoelgang aan. Hoe beter de ouders de eliminatiesignalen kennen, hoe makke-
lijker ze kunnen inschatten of hun kind moet plassen. Op basis daarvan kunnen 
ze dan beslissen of het kind klaar is om te starten met de zindelijkheidstraining. 
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Kinderen geven bij het plassen ook bepaalde eliminatiesignalen waaruit de 
ouders of zorgdrager kunnen afleiden of het kind plast of niet. In het bovenver-
melde onderzoek werden die signalen opgelijst.

Herkenning van rijpheidssignalen blijkt 
wereldwijd een belangrijke factor om het kind 
individueel te begeleiden. Maar zijn wij het 
misschien verleerd?

Enkele voorbeelden van eliminatiesignalen zijn opgenomen in tabel 2. 

Deze tekenen wijzen erop dat een kind een bepaald bewustzijn heeft over het 
plasproces: ‘ik voel iets - wat gebeurt er?’ De meeste kinderen vertonen deze 
eliminatiesignalen. Maar ze worden niet bij elk kind waargenomen. Als de 
ouders of zorgdragers de signalen herkennen, kunnen ze het zindelijkheids-
proces vroeger starten. ‘Moet je soms pipi of kaka doen? Kom, we gaan eens 
proberen op het potje.’ Kinderen van wie de ouders de signalen herkenden, 
bleken opvallend vroeger zindelijk te zijn voor zowel het plassen als de stoel-
gang. Het is een bewustwordingstraining. Dat wil zeggen dat het kind leert 
reageren op zijn lichaamssignalen. Als we die signalen herkennen, moeten we 
snel reageren en het kind aanmoedigen op het potje te gaan. Plast het kind of 
maakt het stoelgang, dan wordt het beloond. Dat versterkt het gedrag. Elimi-
natiesignalen kunnen verschillen van kind tot kind. 

Tabel 2. Mogelijke eliminatiesignalen om de drang tot plassen te herkennen. 

Zittende plas/stoelgangpositie aannemen 

Plotse interesse vertonen in het potje of in het plasgedrag van broer,  
zus of ouders 

Plots de kamer verlaten om alleen te zijn of een rustig plekje gaan 
opzoeken 

Zijn activiteit onderbreken, even met zijn spel stoppen

Zijn gezichtsuitdrukking verandert

Het kind kijkt naar of houdt zijn handen aan de plaats waar zijn plasbuis of 
anus ligt 
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De observatie van eliminatiesignalen en een 
adequate reactie erop van de ouders en 
zorgdragers kunnen ertoe leiden tot het kind 
vroeger zindelijk is.

Als mijn zoon Ben van 2 jaar in zijn blote poep 
rondloopt, zie ik veel beter wanneer hij pipi moet 
doen. Hij houdt dan zijn piemel vast. Als hij een 
luier aan heeft, zie ik bijna nooit dat hij moet gaan 
plassen omdat het niet zo duidelijk is. Hedwig, mama
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