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3 redenen waarom kinderen geen wc-
training nodig hebben.  
Artikel van Janet Lansbury 

 
Als opvoeder en schrijfster ben ik van plan om vragen te 
ondersteunen, aan te moedigen en te beantwoorden. Dus ik voel een 
steek van schuldgevoel als ik om advies word gevraagd over 
zindelijkheidstraining en mijn antwoord is dat in wezen niet. 

Kinderen hebben geen volwassenen nodig om ze te trainen om het 
toilet te gebruiken. Ze hebben wel afgestemde, communicatieve 
ouders en verzorgers nodig om het toiletleerproces te ondersteunen 
en te vergemakkelijken, een proces dat individueel is voor elk kind. 

Dit zijn de 3 belangrijkste redenen waarom ik een door volwassenen 
geleide zindelijkheidstraining niet aanraad: 

https://www.janetlansbury.com/2014/08/3-reasons-kids-dont-need-toilet-training-and-what-to-do-instead
https://www.janetlansbury.com/2014/08/3-reasons-kids-dont-need-toilet-training-and-what-to-do-instead
https://www.janetlansbury.com/2014/08/3-reasons-kids-dont-need-toilet-training-and-what-to-do-instead/


Het is overbodig. 
Ik kan me niet herinneren dat ik mijn jongere twee kinderen het toilet hebben 
leren gebruiken. Ik herinner me vaag het begin van dit proces met mijn 
eerste kind, maar alleen omdat ik verbijsterd was toen ze 18 maanden oud 
interesse wekte en het proces met twee jaar had voltooid. 

Mijn ervaringen illustreren het normale, natuurlijke, ho-hum-proces dat 
succesvol toilet-leren kan zijn wanneer ouders er niet in 
investeren. Honderden ouders waar ik de afgelopen jaren mee heb gewerkt, 
hebben soortgelijke ervaringen gemeld. 

Dit roept de vraag op: waarom zouden we zindelijkheidstraining toevoegen 
aan onze toch al overbelaste taakomschrijving als het minder werkt, net zo 
goed, zo niet beter? Waarom de hoofdpijn, machtsstrijd en weerstand, 
frustraties en mislukkingen riskeren? Waarom een taakmeester zijn als we 
ons kunnen ontspannen, genieten en trots zijn op het ondersteunen van de 
zelfgeleide prestatie van ons kind? 

Het is riskant 
Peuters hebben een ontwikkelingsgeschikte behoefte om ouders te 
weerstaan, en als ouders een agenda hebben rond zindelijkheidstraining, zijn 
gezonde peuters geneigd om terug te duwen, zelfs als ze anders klaar waren 
om het toilet te gaan gebruiken. 

De kind specialist Magda Gerber merkte drie soorten paraatheid op die 
kinderen nodig hebben bij het leren van een toilet: 

1. Lichamelijk: er is blaas- en darmcapaciteit en spiercontrole. 

2. Cognitief: kinderen weten wanneer ze urine en ontlasting moeten laten 
gaan en zijn zich volledig bewust van wat ze moeten doen. 

3. Emotioneel: kinderen zijn klaar om een situatie waarin ze gewend zijn en 
comfortabel te laten gaan (plassen en loslaten van de ontlasting in een luier 
wanneer ze daar zin in hebben), en laten ook letterlijk deze afvalproducten 
los, die ze waarnemen als behorend tot hen. 

De emotionele bereidheidsfactor komt meestal als laatste, is de meest 
fragiele en ook de meest krachtige. Heldere, gevoelige, bewuste peuters 
kunnen gemakkelijk de agenda van een ouder waarnemen. Voor sommigen 
kan de subtielste duw naar het potje of luiervrij zijn urine of ontlasting 
veroorzaken, het toilet maanden of zelfs jaren vertragen, ervoor zorgen dat 
peuters zich schamen en tot ernstige constipatie leiden. 

http://magdagerber.org/


In deze video deelt moeder van tweeling Suzanne Schlosberg haar 
waarschuwend verhaal over zindelijkheidstraining voor volwassenen: 
https://youtu.be/oBx7U-GXAzI filmpje 

In It's No Accident , het boek Schlosberg, samen met pediatrische uroloog 
Steve Hodges, worden ouders aangespoord om zindelijkheidstraining te 
vertragen en geïnformeerd dat constipatie - veroorzaakt door vroege / 
overhaaste zindelijkheidstraining en slecht dieet - de hoofdoorzaak is van 
vrijwel alle bedplassen, toiletgangongevallen en terugkerende 
UTI's. Schlosberg en Hodges hebben deze infographic ook gemaakt 
(beschikbaar als  gratis download) om het bewustzijn over constipatie te 
vergroten: 
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http://www.amazon.com/gp/product/076277360X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=076277360X&linkCode=as2&tag=janetlansbury-20&linkId=YCS6YUGDK6S4ONNW
http://itsnoaccident.net/downloads/
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Volgens Schlosberg, "De meeste ouders kennen de tekenen van constipatie 
niet (ervan uitgaande dat dit "onregelmatig poepen" betekent), het wordt niet 
herkend en kinderen lijden." 

Ik heb door de jaren heen geleerd met ouders te werken dat het leren van 
toilet niets is om mee te rotzooien. Ik kruip zelfs in de huid als ouders me 
vertellen dat ze eraan werken, omdat ik deze houding maar al te vaak tot 
problemen heb zien komen. 

Toegegeven, ik hoor vooral van de ouders die worstelen en angstig zijn. Er 
moeten er veel zijn voor wie de technieken voor zindelijkheidstraining 
werken. Waarom zou er anders zoveel verspreiding van boeken en 
producten voor toilettraining zijn? Hmmm ... marketeers zouden 
consumenten niet proberen te overtuigen dat ze iets nodig hebben wat ze 
echt niet doen, toch? 

Kinderen verdienen deze prestatie te bezitten 
Er is geen lange lijst van prestaties die peuters kunnen bereiken. Maar 
ze kunnen dit doen, dus ik zie geen reden om ze deze vaardigheid niet te 
laten beheersen. Er is geen krachtiger, vertrouwenwekkende bevestiging 
voor peuters dan "Ik kan het zelf doen." 

Toiletleren gebeurt van nature en gemakkelijk wanneer we: 

Nodig kinderen uit actief deel te nemen aan het baden, luierveranderingen 
en andere zelfzorgroutines vanaf het moment dat ze worden geboren. We 
nodigen actieve deelname uit door elk detail respectvol te communiceren: "Ik 
ga nu je heupen opheffen zodat ik je poep kan weghalen. Kun je me helpen 
met tillen? "Zorg ervoor geen negatieve berichten over lichaamsdelen of 
uitwerpselen en urine over te brengen (" stinkend, vies ", enz.). 

Model toiletgebruik. Kinderen willen natuurlijk doen wat ouders en oudere 
broers en zussen doen. 

Dwing kinderen nooit om het potje te gebruiken, maar geef duidelijke 
gedragsgrenzen in het algemeen, zodat kinderen niet in de verleiding 
komen om toiletleren als proeftuin te gebruiken. Dit gevoelige en complexe 
gebied van ontwikkeling moet vrij blijven en vrij van machtsstrijd. 

Maak een potje beschikbaar. Sommige kinderen houden van een klein 
potje dat hun voeten op de grond laat komen, terwijl anderen een stoel 
prefereren die in het gewone toilet past. 

Observeren. Word een geoefend waarnemer. Wanneer kinderen een drang 
tot eliminatie lijken te signaleren (door hun luiers aan te raken, hun 



bovenbenen samen te drukken, enz.), Vraag dan of ze het potje willen 
gebruiken. Accepteer rustig nee als een antwoord. 

Bied de keuze aan voor luiers of ondergoed als u merkt dat kinderen 
misschien klaar zijn voor het leren van een toiletgang en altijd volledig hun 
keuze accepteren om in de luiers te blijven. 

Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen . Zoals Magda Gerber in Your Self 
Confidence Baby adviseert : "Het toilet leren gebruiken is een proces dat tijd 
kost. In plaats van je kind te duwen of te manipuleren door hem snoepjes of 
een speciale beloning te geven voor iets dat hij alleen zal leren, vertrouw 
erop dat hij het zal leren wanneer hij er klaar voor is. Respect is gebaseerd 
op vertrouwen. " 

Voor meer ondersteuning, hier is een podcast die ik heb opgenomen in 
reactie op een ouder die worstelt met zindelijkheidstraining: 

https://soundcloud.com/janet-lansbury/toilet-training-isnt-working  
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