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EERSTE HULP BIJ BEDPLASSEN

Plast jouw kind in bed en wil je daar vanaf? Dat wil jouw kind ook. Denk jij dat bedplassen komt omdat je kind lui is, te diep slaapt

of de blaas nog onrijp is? Heb jij gehoord dat belonen of straffen helpt, net zoals bedplassen negeren en je kind in het natte bed

laten liggen? Niet waar!

Wel waar is dat als je kind 5 jaar of ouder is en nog wekelijks (of vaker) in bed plast, onderliggende problemen een rol kunnen spelen.

Ook waar is dat bedplassen geen gedragsprobleem is. Geen enkel kind plast met opzet in bed. Jouw kind wil net zo graag als jij van het

bedplassen af, want je kind voelt:

Angst: ‘Help, ik ga uit logeren of op kamp, wat moet ik doen?’

Schaamte: ‘Ik ben nog een baby, ik ben klein’

Schuld: ‘Ik ben tot last; extra was, opstaan ’s nachts’

Begrip, erkenning, rust en ondersteuning helpen, ook al snap ik ook echt dat dit moeilijk is na de zoveelste nacht op om het bed te

verschonen. Heb je al eens gedacht aan de volgende mogelijke oorzaken?

#1 Obstipatie

Nummer 1 veroorzaker van bedplassen; niet-herkende obstipatie. Zelfs als je kind dagelijks poept kan hier toch sprake van zijn. Door

langdurige obstipatie en uitblijven van behandeling rekt het laatste deel van de dikke darm uit. Dat kan zorgen voor controleverlies

over de blaas.

Check: bekijk een week lang het ontlastingspatroon van je kind. Zie je wisselende poep (zacht, hard, klein, groot)? Sluit obstipatie uit

of vast en ga naar de huisarts voor onderzoek en behandeling. Obstipatie komt meestal door ophoud/uitstelgedrag, maar daarover

een andere keer meer.

#2 Medische oorzaken

Medische oorzaken spelen slechts bij 1% van de bedplassers. Oorzaken zoals geen verschil in hoeveelheid tussen de urineproductie ‘s

nachts en overdag, verminderde blaascapaciteit, slaapapneu en/of snurken, neurologische problemen zoals epilepsie,

urinewegproblemen zoals urineweginfectie (kan ook komen door obstipatie) of informatieverwerkingsproblemen zoals AD(H)D/ASS

(autisme spectrum stoornissen).

Check: heb je een vermoeden, maak je je ongerust, ga naar de huisarts voor een gesprek en/of onderzoek. Geef hierbij aan of je kind

nog nooit droog is geweest of dat er sprake is van een (langere) terugval.

#3 Sociaal-emotionele en/of psychische stress

Stress zorgt vaak voor ophoud/uitstelgedrag en spierspanning. Dit kan van invloed zijn op het plasgedrag van je kind; overdag en ’s

nachts.
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Check: weet jij hoe het met jouw kind gaat op school of op de opvang? Is jouw kind happy of maakt het zich zorgen? Hoe is het met de

toiletten daar gesteld; wil of durft jouw kind te gaan? Heeft er een life-event plaats gevonden dat jouw kind nog niet verwerkt heeft?

Spelen er gezinsomstandigheden waarvan het kind last heeft? Is er sprake van informatieverwerkingsproblemen?

Sommige ouders besluiten na overleg met of op advies van een arts of specialist medicatie te geven of een plaswekker in te zetten.

Dat kan goed werken. Toch is de ervaring dat dit meestal om symptoombestrijding gaat. In gesprek gaan of spelen met je kind en

zonder oordeel uitzoeken óf en wat er speelt in de binnen- en buitenwereld van je kind is vaak een grote stap richting een blijvende

oplossing.
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