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PLASKLAS WERKBOEK

Van: ……………………………………

PLOP-poli voor
kinderen met Plas- en Obstipatieproblemen
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Stuur je blaas naar de training…

dan gaat het vast een stuk beter! 

Welkom in onze plasklas!

Je komt hier vandaag omdat je een blaasprobleem hebt. Er zijn veel 
kinderen met blaasproblemen. 

Wij gaan je vandaag in deze plasklas uitleg geven over je blaas, 
jouw blaasprobleem en hoe jij hier wat aan kan doen.

Je moet je voorstellen dat je heel goed wilt worden met bijvoorbeeld 
sporten. Alleen als je heel hard je best doet, is de kans groter dat je 
een wedstrijd wint of dat je team of jij zelfs kampioen wordt.

Zo gaat het ook met je blaas trainen. Het moet een belangrijke 
wedstrijd worden die jij wilt gaan winnen zodat je niet meer nat 
bent.

Trainen doe je elke dag om de beste te worden! 
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Wat gaan we doen tijdens deze plasklas? 

Tijdens de plasklas gaan we jou en je vader en moeder alles leren 
over plassen. 

Ook willen we graag weten hoe groot je blaas nu precies is en of 
jouw blaas na het plassen wel helemaal leeg is. 

Hoe gaat dit? We hebben een speciale ‘computer-wc’. 

Kijk maar, zo ziet deze speciale wc eruit!
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1. Hoe moet je plassen? 

Je weet natuurlijk wel hoe je moet plassen. Maar het is belangrijk 
dat je het op de goede manier doet, zodat je jouw blaas helemaal 
leeg plast.

• Ga rustig en ontspannen op de wc zitten. 
Zorg ervoor dat je bovenbenen recht zijn als je op de wc zit. Kun 
je met je voeten niet bij de grond? Zet er dan een krukje of 
voetenbankje onder.

• Ook jongens moeten altijd 
gaan zitten. Je kunt dan 
beter ontspannen en 
daardoor beter leeg 
plassen.

• Ga met je billen helemaal 
op de wc zitten en niet op 
het puntje.

• Let op dat je niet perst tijdens het plassen. Je buik moet helemaal 
slap zijn. Dit lukt het beste als je tijdens het plassen zachtjes 
blaast of zachtjes probeert te fluiten.

• Neem goed de tijd en luister of je plas in 1 keer komt.

• Meisjes: bij het afvegen ga je met het wc papier van de buik naar 
je billen.

• Jongens: droog je plasser even na.
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Toilethouding 

                               Blazen

Iets 
voorover 

zitten

Opdracht

Bij welk plaatje zit het meisje goed op de wc en waarom?
Schrijf het cijfer van het goede antwoord bij het plaatje.

1. Voetenbankje
2. Rechte rug
3. Slappe buik
4. Blazen/ fluiten tijdens het plassen
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2. Wanneer moet je plassen? 

De plasfabriek

Je blaas zit onder in je buik. In je blaas wordt je plas bewaard. 

Je hebt twee nieren en die maken plas. Je kunt ze voelen als je je 
handen in je zij zet met je duimen aan de voorkant. 
Op de plek waar nu je vingers zitten, onder je ribben, zitten je 
nieren.

Nieren zijn een soort zeefjes die uit vocht de goede stoffen zeven. 
Alles wat je drinkt bestaat natuurlijk vooral uit vocht, maar ook in 
een heleboel dingen die je eet zit vocht.

Je lichaam heeft vocht en andere goede stoffen zoals vitamines, 
nodig om te kunnen groeien en bewegen. Maar het is bijvoorbeeld 
ook belangrijk voor je botten, je huid en je bloed.

Alles wat je niet nodig hebt, gaat door buisjes van je nieren naar je 
blaas. Je plas bestaat dus eigenlijk uit vocht en afvalstoffen.

Als er een beetje plas in je blaas zit, gaat er een seintje naar je 
hoofd. Dat gaat via de zenuwbanen in je ruggenmerg. 
De zenuwen zijn een soort telefoondraden die de seintjes van je 
blaas doorgeven. In je hoofd zit een soort plascomputer die het 
seintje van de blaas ontvangt namelijk: ‘Er zit plas in mijn blaas’.

Jij kunt via de plascomputer twee seintjes teruggeven: 

• Seintje 1: ‘Er zit genoeg plas in, ik ga plassen’
• Seintje 2: ‘Er zit nog niet genoeg plas in, ik houd het nog even 

op’.
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Als je besluit het nog even op te houden dan komt er meer plas in je 
blaas, want je nieren werken steeds door. Als je voelt dat er genoeg 
plas in je blaas zit (de seintjes worden steeds harder) ga je plassen.

Onder je blaas zitten sluitspieren. We noemen het ook wel de rem 
van je blaas. Het zijn een soort deurtjes die dicht zijn en ervoor 
zorgen dat je plas niet de hele dag in je broek loopt. 

De sluitspieren (deurtjes) gaan pas open op het moment dat je gaat 
plassen op de wc. Je blaas knijpt vanzelf de plas eruit. 
Je hoeft zelf nooit mee te duwen of te persen als je plast . 
Je blaas kan dat zelf.

Als je heel nodig moet plassen, zodat je het bijna niet meer kunt 
ophouden, dan heb je nog een ‘noodrem’. Dit zijn je 
bekkenbodemspieren. Deze spieren gebruik je normaal gesproken 
alleen in noodgevallen!
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 Opdracht: Kleur de plas in de blaas van de muis.
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Let op de seintjes van je blaas! 

Let goed op wanneer je moet plassen en 
let steeds op dat je broek droog blijft. Let 
op de seintjes van je blaas. 

Veel kinderen vinden opletten tijdens 
spelen, computeren en school extra 
moeilijk. Doe hierbij dus superhard je 
best!!

Voel je dat je moet plassen en je bent bijvoorbeeld leuk aan het 
spelen? Ga dan toch direct naar de wc. Je denkt bij jezelf: ‘Ik kan 
maar beter naar de wc gaan, dan dat ik nat word’. 

Voel je de seintjes van de blaas niet goed? Bedenk dan regelmatig 
hoe lang het geleden is dat je geplast hebt.
Is dat langer dan 2 uur geleden? Ga dan toch even naar de wc.

Om goed te kunnen voelen of je moet plassen is het wel belangrijk 
dat je ook goed poept. Als je darmen vol zitten met poep kan dat 
tegen je blaas drukken. Heb jij vandaag al gepoept?

Weet je niet helemaal zeker of je elke dag wel poept dan is het 
zinvol een poepdagboek bij te houden
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Poepdagboek

V  = Veel    N = Normaal    W = Weinig   G = Geen
TT = Toilettraining; half uur na de maaltijd (ontbijt, middageten en avondeten) 5 minuten 
op het toilet trainen. 

Zet een kruisje wanneer je dit gedaan hebt. Dus 3x geoefend is 3 kruisjes.
Naam :

Geboortedatum :

Standaard medicatie:

Bij extra medicatie svp in kolom vermelden
                        
Datum Tijdstip TT

Poep op 
toilet 

V/N/ W/ G

Vorm poep
1 t/m 7

Poep verlies
V / N/ W/G

Aandrang
Ja / nee

Pijn
Ja / nee

Dag 1
……..

Dag 2
……..

Dag 3
……..

Dag 4
…….

Dag 5
…….

Dag 6
…….

Dag 7
…….

     

Harde kleine keutels          samengekleefde keutels worstvormige poep, brokkelig   normale vorm
                                                                              van structuur en zacht

                   Zachte stoelgang Zachte tot zeer zachte Waterige poep
                   met duidelijke scherpe poep met onduidelijke geen structuur aanwezig
                   contouren (makkelijke poep) contouren (geheel vloeibaar)
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3. Hoe vaak moet je plassen? 

Het is belangrijk dat je regelmatig naar de wc gaat. 

Het beste is als je 7x per dag naar de wc gaat: 2x ‘s morgens, 3x ’s 
middags en nog 2x ’s avonds.

Sommige kinderen moeten trainen om wat vaker te gaan plassen. 
Andere kinderen moeten juist proberen minder te gaan plassen. 
Samen met je trainster ga je kijken wat jij moet doen.
 
Ga je naar de WC? Controleer dan iedere keer je onderbroek. Zit er 
een nat plekje in je onderbroek groter dan een munt van € 2,-? Dan 
rekenen we dat als nat.

Lukt het thuis niet direct om droog te blijven? Word dan niet 
verdrietig. Je bent aan het trainen en dat is niet altijd makkelijk. 
Als je toch nat bent, denk dan wat je aan het doen was. Het is 
namelijk de bedoeling dat je leert en begrijpt waarom je nat wordt. 
Want als je weet hoe het komt, dan kun je er ook iets aan doen.

Denk: de volgende 
keer ga ik nog 
beter opletten en 
nog meer mijn best 
doen.

En drink genoeg! 

Dat zijn 7 tot 8 
bekers per dag.
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Het is belangrijk dat je 
iedere dag genoeg drinkt. 

Dit glas is hierbij een 
hulpmiddeltje. 

Heb je een 
glas / beker gedronken? 

Dan mag je één laagje inkleuren. 

Aan het einde van de dag 
heb je een heel speciaal 

gekleurd drankje in je glas. 
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Moet ik wel…

          

of moet ik niet?
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Wat heb ik nu eigenlijk? 

Er zijn verschillende blaasproblemen.
Welk blaasprobleem heb jij? Zet daar een kruisje voor.

 Je hebt een kleine blaas en je plast vaak.

 Als je moet plassen moet je ook plotseling heel nodig en moet je 
rennen naar de wc.
Wat is voor jou vooral belangrijk:
o Hoe
o Wanneer 
o Hoe vaak

 Je hebt een te grote blaas en je plast niet vaak genoeg.
Wat is voor jou vooral belangrijk:
o Hoe
o Wanneer
o Hoe vaak

 Wanneer je luistert naar je plas, komt deze vaak met wat horten 
en stoten en je blaas is niet helemaal leeg na het plassen.

 Je hebt vaak een blaasontsteking.
Wat is voor jou vooral belangrijk:
o Hoe
o Wanneer
o Hoe vaak

 Je bent te druk met andere dingen en je voelt niet dat je moet 
plassen of dat je nat bent.
Wat is voor jou vooral belangrijk:
o Hoe
o Wanneer
o Hoe vaak
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Quiz 

Om droog te blijven kun je beter wat minder gaan drinken.
 Waar
 Niet waar

Als je denkt dat je moet plassen, maar je weet het niet helemaal 
zeker kun je beter even wachten.
 Waar
 Niet waar

Je bent nat als je plek in je onderbroek groter is dan een munt van 
€ 2,-
 Waar
 Niet waar

Om goed te plassen kun je het beste een beetje meepersen met 
plassen, want dan is je blaas goed leeg.
 Waar
 Niet waar

Het is niet erg als je 4 keer hebt geplast, als je maar droog bent 
gebleven.
 Waar
 Niet waar

Heel veel succes! 
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Informatie voor ouders en/of verzorgers

Deze training slaagt beter als uw zoon of 
dochter goed gesteund en gemotiveerd 
wordt door u. Dat is een kunst op zich.

De ervaring leert dat veel ouders dit best 
moeilijk vinden. Vooral omdat ze al van 
alles met hun zoon of dochter hebben 
geprobeerd.

Inzet van uw zoon of dochter
Deze blaastraining is een intensieve 
training. Er wordt veel van uw zoon of dochter gevraagd: inzet, concentratie, motivatie en 
doorzettingsvermogen. 

Vel kinderen hebben in de loop van de tijd een ontwijkhouding ontwikkeld. Zij negeren de 
signalen van de blaas en nemen een onverschillige houding aan als zij bijvoorbeeld nat zijn. 

Dit komt doordat ze de ervaring hebben dat hun eigen inspanningen niet werken. Ze doen 
daarom alsof het probleem niet bestaat, want dan hebben ze er minder last van. Het is een 
soort overlevingsstrategie geworden. 

In het trainingsprogramma is het belangrijk dat uw kind deze ontwijkhouding loslaat. Door 
de trainingsinstructies geven wij uw kind handvatten om het probleem op te lossen in plaats 
van het te ontwijken.

Trainingsinstructies
De trainster van de PLOP-poli heeft u uitgelegd hoe de blaas werkt, wat plassen is en wat 
het specifieke blaasprobleem van uw zoon of dochter is. Als uw zoon of dochter begrijpt 
hoe het werkt is hij/zij vaak meer gemotiveerd om er iets aan te doen. 

De uitleg over de blaasfunctie gebeurd met een ballon. De training bestaat uit verschillende 
elementen. Centraal hierbij staat steeds:
• Hoe moet ik plassen?
• Wanneer moet ik plassen?
• Hoe vaak moet ik plassen?

Het kan per kind verschillen welk trainingselement het belangrijkste is. In principe is uw 
zoon of dochter thuis zo zelfstandig mogelijk met de training bezig. Uw zoon of dochter 
kan echter wel wat hulp gebruiken om het op langere duur vol te houden. 
De één heeft daarbij wat meer hulp en controle nodig van u als ouder, dan de ander. Dit is 
onder andere afhankelijk van de leeftijd of mogelijkheden van uw kind.

Supportersrol
Wilt u tijdens de training de supporter van uw kind zijn? Het is net als bij sport; moedig uw 
kind aan om het zo goed mogelijk te doen. 
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Hierbij is een positieve instelling erg belangrijk. Het kan zijn dat u door vele negatieve 
ervaringen niet meer in een goed resultaat geloofd. Uw zoon of dochter merkt dat en kan 
hierdoor misschien de moed verliezen. Ga er daarom juist vanuit dat het gaat lukken en 
laat dit ook merken. Geef uw zoon of dochter complimentjes als het goed gaat, maar steun 
uw zoon of dochter ook als het een keer niet goed gaat, door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Hou 
vol, morgen beter!’

Belonen
Wilt u uw kind belonen? Denk dan aan:
• Betrek kinderen bij het opstellen van regels en afspraken. Dan houden ze zich er ook 

eerder aan.
• Begin eenvoudig met een haalbare afspraak. Zoals: twee stickers zijn goed voor een 

beloning. Daarna gaat het om 3 stickers, vier. Elke keer maak je het net even 
moeilijker.

• Houd de beloning klein. Ook oudere kinderen vinden persoonlijke aandacht , samen iets 
doen, al erg leuk.

• Merk je dat de interesse voor het belonen afneemt, terwijl je kind het goede gedrag wel 
vertoont? Bouw het belonen dan langzaam af. Je doel is bereikt.

• Zorg dat je zelf enthousiast blijft. Een beloningsysteem is alleen effectief als ook u 
gemotiveerd blijft om er een succes van te maken.

• Geniet mee met uw kind als hij blij en trots is dat hij bijvoorbeeld droog is gebleven die 
dag. Zeg ’gelukt!’ in plaats van ‘goed zo!’.

Niet naar de wc sturen
Trainen wil ook zeggen: ‘leren luisteren’ naar de signalen van je blaas en op tijd naar de wc 
gaan. Uw zoon of dochter moet daar goed op letten, zelf leren voelen en zelf (gaan) 
beslissen wanneer hij/zij naar de wc gaat. 

U mag uw zoon of dochter dus eigenlijk niet naar de wc sturen. Wel mag u uw zoon of 
dochter helpen eraan te denken. Dit kunt u doen via een ‘geheimtaal’. Vraag af en toe aan 
uw zoon of dochter ‘1-2-3?’ Uw zoon of dochter denkt dan: ‘Moet ik wel of moet ik niet?’ 
Na uw vraag moet uw zoon of dochter beslissen of hij wel of niet gaat plassen.

Toch nat
Zoals afgesproken moet uw zoon of dochter zelf bij ieder toiletbezoek de onderbroek 
controleren of deze nog droog is. U kijkt steekproefsgewijs mee. Bij broekcontroles of 
tussendoor kan uw kind nat zijn. Een plek in de onderbroek groter dan een € 2,- munt 
rekenen wij als nat. U bent hierbij de scheidsrechter. 

Praat samen met uw zoon of dochter over wat er mis ging. Bijvoorbeeld: ‘Wat was je aan 
het doen, lette je goed op de seintjes van je blaas, denk je aan de training of vergeet je 
het?’ Ga ervan uit dat dit een leermoment is. Als uw zoon of dochter begrijpt hoe het komt, 
kan hij/zij ervan leren en proberen het een volgende keer anders aan te pakken. Zo kan een 
natte broek voorkomen worden. Pep hem juist op om vol goede moed door te gaan en een 
hogere inzet te leveren.
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Afsluiten van een trainingsdag
Iedere avond bespreekt u de plaslijst met uw zoon of dochter. In de laatste kolom van die 
dag schrijft u iets positiefs, bijvoorbeeld: ‘Je bent een kanjer, super of we zijn trots op je’. 
Ook als uw zoon of dochter nat was schrijft u iets bemoedigends, bijvoorbeeld: ‘Morgen 
opnieuw proberen, zet ‘m op’. 

Het iedere dag nabespreken van de trainingsdag en uw stimulans zijn heel belangrijk. Van 
alleen de lijsten invullen (registreren) leert uw zoon of dochter niet veel. Ook wordt uw 
zoon of dochter door uw positieve steun gemotiveerd om het langer vol te houden. Zo blijft 
uw zoon of dochter in een ‘trainingssfeer’. 

In de topsport presteert men tenslotte ook meer wanneer de supporters enthousiast 
toejuichen en blijven ondersteunen, ook al wordt een wedstrijd verloren. 

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter zelf de lijsten invult.

Wat doet u bij problemen met…

Toiletbezoek
Uw zoon of dochter wil niet naar het toilet gaan. En u denkt dat hij/zij wel moet plassen. 
Advies:
• Maak hem/haar enthousiast voor het halen van voldoende smiley’s of handtekeningen.
• Neem op een later tijdstip die dag de spelregels nog eens door.
• Geef extra drinken.

1-2-3
Uw kind raakt geïrriteerd en zegt al ‘nee’ voordat hij nagedacht heeft. 
Advies: Grijp terug naar de afspraken met de trainster.

Lijsten invullen
Uw kind vergeet steeds de lijsten in te vullen en noteert alles aan het einde van de dag.
Advies: dagdelen apart evalueren.

Wel of niet nat
Een flinke natte plek is opgedroogd. 
Advies: ruiken of het urine is. Reken het een keer als twijfelgeval. Spreek af dat het een 
volgende keer wel als nat gerekend wordt. Bespreek met uw zoon of dochter de natte 
broeken ook eerlijk te noteren op de lijst. Als uw zoon of dochter de natte broeken negeert, 
leert hij niets van de training.

Algemeen advies
Ga geen strijd aan met uw zoon of dochter. Wijs hem/ haar op de afspraken met de 
trainster. Maak een afspraak met uw zoon of dochter dat bij een volgend telefonisch 
contact het dilemma aan de trainster wordt voorgelegd. 

Wilt u als ouder graag tussentijds iets bespreken? Dan kunt u altijd mailen naar 
Ploppoli@gelre.nl 

C:Documents%20and%20SettingsPapelLocal%20SettingsTempXPgrpwiseredirect.asp?hrefid={E00B1492-B339-453C-B8FC-68B4BF02AB14}
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Medicatie tijdens training
Heeft uw zoon of dochter medicijnen voorgeschreven gekregen van de kinderarts of van één 
van de trainsters van de PLOP-poli? Hieronder vindt u informatie over de meest 
voorkomende medicijnen voor plas- en/of poepproblemen: 

Laxantia (bij poepproblemen)
Veel voorkomende soorten laxerende medicijnen zijn forlax (junior), movicolon (junior) en 
macrogol. Het belangrijke van laxerende medicijnen is dat deze medicijnen in een goede 
dosering en tenminste 3 tot 6 maanden ingenomen moet worden. Bij de start wordt de 
medicatie hoog gedoseerd, hiermee wordt de dikke darm leeggemaakt. Zo leert uw kind  af 
om de poep op te houden. Hierdoor wordt een vicieuze cirkel doorbroken: verstopping -> 
pijn bij het poepen -> angst om te poepen -> ontlasting ophouden -> ontlasting wordt 
harder -> verstopping wordt groter etc. 

Langzaam wordt de dosering dan aangepast zodat de ontlasting met een regelmatige 
frequentie komt en een normale vorm krijgt en het broekpoepen achterwege blijft.

Laxerende medicijnen:
• geeft u ’s ochtends aan uw kind. 
• de poeder lost u op in drinken (thee, water, melk, limonade etc.) of in vla/ yoghurt. 
• het is belangrijk dat uw zoon/ dochter de medicatie elke dag krijgt.
• nadat uw kind minimaal drie maanden geen klachten heeft gehad kan de medicatie stap 

voor stap worden afgebouwd. Dit gebeurt in overleg met de kinderarts of trainster.

Anticholinergica (bij een overactieve blaas)
Is er het vermoeden dat uw kind een overactieve blaas heeft? Dan wordt vaak 
anticholinergica voorgeschreven. Deze medicijnen zorgen ervoor dat uw kind minder vaak 
hoeft te plassen en minder nat is (of niet meer nat wordt). 
Het medicijn heeft invloed op de samentrekking van de blaasspier, een spier die we niet met 
onze wil onder controle hebben. 

De anticholinergica worden in principe voor 3 maanden voorgeschreven. Het medicijn geeft 
meestal een blijvend resultaat in combinatie met training. Er kan nog wel urine 
achterblijven in de blaas na het plassen. 

De meest gangbaar voorgeschreven anticholinergica zijn:

1. Dridase (Oxybutinine)
Dit medicijn moet 2 á 3 keer per dag ingenomen worden bij de maaltijden. Het medicijn 
werkt ongeveer 6 tot 8 uur. Het middel werkt al een dag na de eerste inname. 

Dridase kan voor een moeilijke stoelgang zorgen. Let daarom goed op het 
ontlastingspatroon van uw kind.

De bijwerkingen van dridase kunnen zijn:
- Droge mond en wazig zien.
- Gedragsveranderingen (prikkelbaar, dwars).
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Bij warm weer, boven de 30 graden, mag de dridase niet gebruikt worden omdat uw kind 
dan de warmte niet goed kwijt kan.

2. Tolterodine (Detrusitol)
Dit medicijn moet 2x per dag ingenomen worden bij het ontbijt en het avondeten. Het 
medicijn werkt 8 tot 12 uur. Het middel werkt merkbaar na 14 dagen innemen. 

Tolterodine kan voor een moeilijke stoelgang zorgen. Let daarom goed op het 
ontlastingspatroon van uw kind.

De bijwerkingen van tolterodine kunnen zijn:
- Droge mond.
- Dorst.

Bij warm weer, boven de 30 graden, mag de tolterodine niet gebruikt worden omdat uw 
kind dan de warmte niet goed kwijt kan.

Heeft u twijfels over bijwerkingen die mogelijk te maken hebben met het innemen van de 
voorgeschreven medicatie? Dan kunt u altijd bellen met de polikliniek Kindergeneeskunde. 
Zij nemen contact op met de kinderarts of trainster.

Polikliniek Kindergeneeskunde:
- Maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
- tel: 0575 -  592824.

Optimaal resultaat
Het is raadzaam het gebruik van dridase of tolterodine te combineren met een 
blaastraining voor optimaal resultaat. De trainster zal u hier meer over vertellen.

Contact?

PLOP-poli
Gelre ziekenhuizen Zutphen
Email: Ploppoli@gelre.nl 

Noteer in uw e-mail alleen het patiëntnummer of geboortedatum van uw kind. We willen u 
er op wijzen dat gegevens die per e-mail worden uitgewisseld niet via een beveiligd systeem 
gaan.
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