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Inleiding 

Vaak wordt er te vroeg begonnen met de “zindelijkheidstraining” – wat onnodige strijd en frustraties 

met zich mee brengt. In een kindertehuis in Boedapest is er onder leiding van kinderarts Emmi Pikler 

een heel andere benadering ontwikkeld. Kinderen worden er niet getraind, maar ze worden begeleid 

in het leren beheersen van hun sluitspieren. Dit gebeurt vanuit een opvoedingsstijl die twee aspecten 

centraal stelt: de eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid van het kind als ook een verantwoordelijke, 

eenduidige opvoeding door de volwassene die de moed heeft om af te wachten, op het eigen initiatief 

van het kind te vertrouwen en deze –aangepast aan de eigenheid van het kind- te ondersteunen. Dit 

helpt kinderen om emotioneel gezond op te groeien. 

 

Over sluitspiercontrole 

Het verwerven van de sluitspiercontrole is niet simpelweg het aannemen van een nieuwe gewoonte 

of het aanleren van een vaardigheid, maar het is een heel belangrijke stap in de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van het kind: voor de eerste keer beslist het kind om niet toe te geven aan de drang tot 

het directe doen van zijn behoeften, maar de onaangename innerlijke spanning een tijd te verdragen 

– met als doel, een norm van de volwassenen te vervullen. De basis van deze beslissing is, dat het 

kind als de volwassenen wil zijn, hij wil op ze lijken en hun gedragswijze en -normen overnemen. Het 

kind probeert om niet direct toe te geven aan zijn drang om te plassen of te poepen. Het kind onder-

breekt zijn spel of andere activiteiten, om naar een speciale plek te gaan en daar zijn blaas of darmen 

te legen. Dat proces loopt in deze volgorde: 1.het kind merkt zijn behoefte om te plassen/poepen op, 

2.houdt deze plas/poep bewust voor een tijdje op en 3.zoekt de daarvoor aangewezen plek op. 

 

Zindelijk zonder training 

Kinderen kunnen prima “zindelijk” worden zonder een speciale training. Het is de rol van de volwas-

sene om het kind bekend te maken met het potje of de wc. Het meeste gebeurt echter indirect. Een 

aantal tips:  

Het begint al bij de eerste luier die om gaat: praat met je kind, kondig aan wat er met hem gebeurt 

en benoem alles wat het kind betreft, onafhankelijk van de leeftijd. Daardoor hoort je kind minstens 

vier keer per dag, dat er plas of poep in zijn luier is: “Ik doe je een schone luier om, want deze is vol 

met plas” of “Zo je hebt een flinke poepluier” of “Ik moet je billen goed wassen, want die zitten vol 

met poep” etc.. Zeg ook tegen je kind als je even de ruimte verlaat om naar het toilet te gaan. Als je 

kind ouder wordt: reageer op signalen van je kind, zoals in de verte staren of geluidjes maken (en je 

weet dat hij dan aan het poepen is) of als hij “poep” of “plas” of iets anders roept.  

Laat je kind pas op het potje zitten, als hij er zelf om vraagt of het potje zelf pakt. Hij gaat ook weer 

van het potje af, als hij dat zelf wil. In het begin kan het zijn, dat je kind heel lang op het potje blijft 

zitten. En regelmatig is er niets in het potje als hij opstaat. Je kunt dan iets zeggen als: “Dit keer is het 

niet gelukt” of als aanmoediging “Misschien de volgende keer…” Als er wel iets in het potje is geko-

men, ga je kind dan niet uitbundig prijzen. Hij merkt heus wel dat je tevreden bent. Een eenvoudige 

constatering: “Je hebt in de pot geplast” is voldoende. Je kind mag de pot leeg gooien in het toilet en 

doorspoelen. Ga in ieder geval geen dingen zeggen als: “Je bent toch al groot” of “Gisteren heb je in 

het potje geplast, waarom heb je vandaag niet beter opgelet?” of ”Peter zegt al als hij moet plassen!” 

En zeg nooit tegen je kind dingen als “Bah” of “Je stinkt”. Ook als je kind nog lang een luier nodig 

heeft, is hij een gewaardeerd lid van je gezin. 

 

 



Een paar wetenswaardigheden 

In het kindertehuis van Emmi Pikler, hebben ze van 1962-1986 bij 226 kinderen heel gedetailleerd de 

ontwikkeling naar sluitspiercontrole geobserveerd. Ze noteerden daarbij ook observaties die met het 

zelf-bewustzijn van het kind te maken hadden, de rijping van zijn ik, eventuele invloeden van andere 

kinderen, de imitatie en het eventuele gebruik van thema’s als luier of potje in het spel van het kind.  

Wat uit die onderzoeken naar voren kwam: 

*Gemiddeld bereikte een kind met 35 maanden (overdag) de beheersing van zijn sluitspieren, maar 

de verschillen tussen de kinderen onderling waren groot: Met 2 jaar had 68% van de kinderen nog 

niet naar de pot omgekeken, met 3 jaar gebruikte meer als de helft van de kinderen geen luier meer 

en ruim een kwart maakte regelmatig gebruik van de pot. Met 4 jaar waren alle kinderen “zindelijk”, 

uitgezonderd twee kinderen met een lichte verstandelijke beperking, zij waren zindelijk met 4½ jaar. 

*Zo’n driekwart van de kinderen leerde eerst in de pot te plassen en pas daarna te poepen. Geen en-

kel kind beheerste eerder de darm- als de blaasuitgang.  

*Er wordt gezegd dat meisjes eerder zindelijk zijn dan jongens. In het onderzoek in het Piklerinstituut 

waren die verschillen maar heel klein: meisjes waren gemiddeld met 34,4 maanden zindelijk en jon-

gens met 35,2 maanden.  

*Er was veel verschil tussen de kinderen onderling: de leeftijd waarop ze door kregen dat ze hadden 

geplast of gepoept, de leeftijd bij het eerste gebruik van de pot, de leeftijd van regelmatig gebruik 

van de pot. De tijdsafstand tussen deze drie fasen varieerde van enkele dagen tot meer dan een jaar. 

*Gemiddeld duurt het proces van “zindelijk worden” 9,4 maanden. Dat komt overeen met gegevens 

van de Amerikaanse onderzoeker B. Brazelton (9,3 maanden) die 1170 kinderen onderzocht. Een lan-

ger leerproces betekent niet, dat het kind elke dag op de pot zit. Integendeel, vaak zit er een pauze 

van maanden tussen waarin het kind helemaal geen interesse in de pot heeft. In het Piklerinstituut 

hebben ze daar een verklaring voor gevonden die ze de “schok van de eerste poep” noemen. Na de 

eerste poep op het potje, duurt het gemiddeld één tot zeven weken voordat er een tweede poep op 

het potje wordt gedaan.  

 

Het eigen lichaam en de rijping van het “zelf” 

Je kunt het “zindelijk worden” niet begrijpen als je geen aandacht besteedt aan de geestelijke ont-

wikkeling van je kind, zijn streven naar autonomie en zelfstandigheid, maar ook zijn angsten. Zindelijk 

worden pas in een fase die je kind zo ongeveer in zijn 3e levensjaar doorloopt: de sprong die een kind 

maakt in zijn neurologische ontwikkeling en de vorming van zijn persoonlijkheid.  

Het centrum van de sluitspiercontrole ligt in de hersenen, de frontale hersenen – een gebied dat niet 

voor het 3e levensjaar rijpt. Pas als alle zenuwverbindingen en de neuro-anatomische centra gerijpt 

zijn, heeft een kind controle over zijn sluitspieren. Ook is het belangrijk dat een kind vanuit een inner-

lijk verlangen, zelf zindelijk wil worden. Daarvoor is het nodig dat je kind een sterk eigen “ik” heeft, 

dat hij tussen 2 en 3 jaar aan het uitproberen is. In dat 3e levensjaar neemt de afhankelijkheid van 

het kind snel af. En het laatste teken van die afhankelijkheid zijn de luiers.  

In zijn 3e levensjaar staat je kind heel open voor de wereld om hem heen en stelt er veel vragen over. 

De ontwikkeling van het kind verloopt harmonieus wanneer jij als volwassene de ontwikkelingsstap-

pen en het tempo daarvan aan je kind zelf overlaten en wanneer de relatie met de omgeving en jou 

en de andere naaste volwassenen stabiel is. Als jij als volwassene rustig afwacht, dan ontwikkelt je 

kind van binnenuit de wens om net als jij het toilet te bezoeken. 

In het Pikler kindertehuis hebben ze gemerkt dat ieder kind dat de pot wilde gebruiken, een bepaald 

ontwikkelingsniveau van het eigen “zelf” had bereikt. Zonder uitzondering spraken de kinderen over 

zichzelf in de eerste persoon en gebruikten dus woorden als “ik”, “mij” en “van mij”. Tot het eigen 

“zelf” hoort ook het jezelf op waarde schatten. Daar werd in het Pikler instituut grote waarde aan ge-

hecht. Alle kinderen werden vanaf het begin daarin ondersteunt, hun wensen te uiten, hun keuzes 



duidelijk te maken en zelf beslissingen te nemen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: het kind overweegt 

of zijn spieren sterk genoeg zijn om zichzelf tot staan op te trekken; het kind beslist waarmee en met 

wie het spelen wil of wat en hoeveel het wil eten. 

Op deze manier ontstaan er maar zelden conflicten tussen het kind en de volwassene. Terwijl deze 

fase toch vaak de “koppigheidsfase” wordt genoemd. Een kind van twee gedraagt zich vooral koppig 

als het in een positie gebracht wordt waarin het zich wel moet verzetten om zijn eigen wil en eigen ik 

te laten gelden. Een kind heeft aan de ene kant heldere grenzen nodig, waar hij niet overheen mag 

gaan. En aan de andere kant ruimte voor vrije beslissingen.  

 

Kinderen op weg naar blaas-darm-controle 

Het eerste gebruik van de pot kan kinderen onzeker maken. Vaak zijn ze heel blij, maar soms reage-

ren ze ook angstig en willen langere tijd geen plas meer op de pot doen. Ook andere reacties zijn mo-

gelijk: geïnteresseerd, verbaasd, verrast, geschrokken. Veel kinderen zien hun plas of poep ook als 

hun eigendom. Sluitspiercontrole ontstaat niet van de ene op de andere dag, maar is een onderdeel 

van de ontwikkeling en rijping, een leerproces die lang of kort kan duren. Het is een socialisatiepro-

ces. Het hangt aan de ene kant af van het kind, van de mate waarin het kind verlangt om als zijn ge-

liefde ouders of andere volwassenen te worden. Aan de andere kant is een proces van loslaten, van 

afstand doen. Het kind doet afstand van een levensfase als baby/dreumes. Hij doet afstand van het 

aangename gevoel om wanneer hij maar wil te plassen en poepen in de zachte, warme luier. Hij doet 

ook afstand van de intieme nabijheid van de volwassene bij het luier verschonen. En niet in de laatste 

plaats doet hij afstand van zijn eigen producten, zijn plas en zijn poep, waar hij zelf afscheid van 

neemt, ze wegspoelt en dat verlies met eigen ogen volgt. Om al dit verlies te kunnen verwerken, 

heeft een kind een behoorlijk sterke wil nodig. Daarnaast is er nog de “poep-schok”: ook zijn zijn ou-

ders en andere naaste volwassenen nog zo geduldig, verstandig en empathisch, ook dan kan een kind 

angst ontwikkelen. Naast angst voor het toilet, bijvoorbeeld ook voor het bad, of het haren wassen. 

Maar het is het kind zelf die zijn weerstand en angsten moet overwinnen.  

 

Ontlasting, anatomie en seksualiteit 

In de leeftijd dat kinderen zindelijk worden, stellen ze veel vragen over de opbouw en het functione-

ren van hun lichaam; bijvoorbeeld: “waarom is mijn plas warm?” Ze ontdekken in deze fase ook het 

verschil tussen jongens en meisjes “waarom heeft zij geen piemel?” Alle vragen die een kind stelt, 

zijn belangrijk. Jij als ouder en ook de andere naaste volwassenen van het kind hebben de taak om 

hem in goed contact met zijn lichaam te laten opgroeien.  

Dat begint al direct na de geboorte: raak je kind aan met gevoelige, “zachte” handen. Daarmee on-

dersteun je je kind bij het leren kennen van zijn lichaam. Op die manier leert een baby al om zich 

competent te voelen in zijn eigen lichaam en al zijn lichaamsdelen -passend bij zijn ontwikkelings-

fase- te kunnen gebruiken. 

Het ontwikkelende spraakvermogen van je kind, vergemakkelijkt het stellen van vragen. Praat vanaf 

de geboorte al met je kind, benoem wat jij doet en benoem wat je ziet dat je kind doet of wil. Dat 

helpt hem om zijn gevoelens en gedachten te uiten. Die zo belangrijke vragen zal je kind stellen en 

steeds opnieuw stellen, als hij van jou een antwoord krijgt. Zorg dat jouw reactie geen afwijzing 

toont, zodat je kind jou alles durft te vragen. 

 

 

 

Tekst: Jantine Peters (een Nederlandse samenvatting van de Duitse uitgave “Afschied von der Windel. 

Die Kontrolle der Schliessmuskeln und die Enwicklung des kindlichen Selbtsbewusstseins” van Judit 

Falk und Maria Vincze – Pikler Gesellschaft Berlin, 2. Auflage, 2014) 


