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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 je 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. 

 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. 

 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: ook zittend plassen en plasser even nadrogen. 

 TIP: Hang dit kaartje op de WC (gaatje erin, touwtje eraan)! 
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