
JGZ Richtlijn Zindelijkheid urine en feces: Stroomdiagram urine

< 3 jaar

Elk contactmoment:
vragen urine

Elk contactmoment:
vragen urine en zindelijkheid
laatste consult JGZ 0-4:
onzindelijk evt. anamneselijst I 
afnemen + extra consult 4,5/5 jaar

Elk contactmoment:
vragen zindelijkheid

overactieve bekkenbodem/
verkeerde plastechniek/overactieve blaas kinderbekken 

fysiotherapeut

Geen actie

Huisarts

Huisarts

1 of meer ‘Ja’

alle vragen ‘Nee’

onzindelijk

zindelijk

zindelijk

zindelijk

Geen actie/
stop plaswekker/
medicatie

zindelijk

onzindelijk of aanwijzingen pathologie/alarm-verwijssymptonen of geen succes

Interventie JGZ

anamneselijst II / 
lichamelijk onderzoek

aanwijzingen pathologie / 
alarm-verwijssymptomen 
of geen succes

Overdag
Ouder geruststellen/adviezen:
• uitleg, wegnemen druk/straf, 
 positieve aandacht + vast toiletschema
• kalender met beloningssysteem

‘s Nachts
Adviezen:
• uitleg, wegnemen druk/straf, 
 positieve aandacht + vast toiletschema
• bij voldoende motivatie: opnemen

Overdag:
Adviezen:
• nogmaals training starten (zie 3-5 jaar)
• structureren
• evt. andere problemen aanpakken

‘s Nachts
Adviezen:
• uitleg, wegnemen druk/straf, 
 positieve aandacht + vast toiletschema
• bij voldoende motivatie: opnemen
• kalender met beloningssysteem

Plaswekker (6-7 jaar): gedurende 6-8 weken
Na 6-8 weken deels droog --> 6-8 weken doorgaan

na 2-3 weken geen effect
na 6-8 weken ontoereikend effect

plaswekker + medicatie (via huisarts)

> 8 jaar (ambulante) Droog-Bed-Training

onzindelijk

aanwijzingen pathologie/ 
alarm-/verwijssymptomen

aanwijzingen pathologie/ 
alarm-/verwijssymptomen

huisarts

huisarts

geen actie

Vanaf 1,5-2 jaar:
• vragen naar interesse potje/wc
• geef anticiperende voorlichting

Vanaf 2-4 jaar:
• start zindelijkheidstraining:
 vast toiletschema
• geef voorlichting en advies

3-5 jaar

> 5 jaar

onzindelijk

onzindelijk

zindelijk

anamneselijst I / 
zo nodig lichamelijk 
onderzoek

onzindelijk

zindelijk



< 5 jaar

Elk contact-
moment:
Navragen 
frequentie/
consistentie 
ontlasting

Geen actie

• vragen naar zindelijkheid
• 5/6 jaar: vragen of een kind in de afgelopen maand  
 poep of poepvegen in het ondergoed heeft gehad

• onderhoudsfase gedurende (4-5 mnd)
• afbouw van laxantia gecombineerd met de adviezen  
 uit stap 2
• follow-up

na 2 weken contact opnemen

• anamneselijst |
• zo nodig anamneselijst II
 • evt. ontlastingschaal gebruiken
 • poepdagboek (2 weken)
• inschatten of lichamelijk onderzoek nodig is

Adviezen:
• over toilettraining: structureren
• over bewegen
• over voeding
--> Poepdagboek (2 weken)

Fecale incontinentie

Geen pathologie: 
begeleiding JGZ

klachten 
voorbij/zindelijk

aanhoudende 
klachten of 
aanwijzingen 
pathologie/alarm- 
verwijssymptomen 
(zo nodig laxantia)

huisarts

Huisbezoek 2 weken
• vraag naar late meconiumlozing
• algemene info ontlasting patroon

Vanaf 1,5-2 jaar:
• vragen naar zindelijkheidstraining  
 en interesse potje/wc
• geef anticiperende voorlichting

Vanaf 4-5 jaar:
• vragen of een kind in de afgelopen  
 maand poep of poepvegen in 
 het ondergoed heeft gehad
• zo nodig Anamneselijst I en/of II

> 5 jaar

Stap 1 (3 weken)

Stap 2 (6 weken)

Laxantia
• vrij verkrijgbaar
 • huisarts op de hoogte stellen
 • uitleg geven bijwerkingen
• Evt. verwijzing naar huisarts

Geen succes

Succes (3x/wk ontlasting)

Bij < 1x3dg ontlasting (obstipatie) 
> 4 maanden: Bij voldoende groei
Adviezen:
• juist klaarmaken van de fles
• bij borstvoeding: papje van 
 johannesbroodboompitmeel 
• bij kunstvoeding: speciale voeding
• normaal eetpatroon
• normaal beweegpatroon
• laxantia
• lidocaine crème bij pijn aan anus   (via 
huisarts)

< 6 maanden: Bij onvoldoende groei
Advies: bovenstaande en evt.:
• Meer voeding geven

Bij onzindelijkheid
Vanaf 2-4 jaar:
• Advies bij zindelijkheidstraining: uitleg,   
wegnemen druk/straf, positieve aandacht   
+ vast toiletschema
• zo nodig lichamelijk onderzoek
• zo nodig extra consult 4,5/5 jaar bij JGZ 4-19

zo nodig lichamelijk 
onderzoek

mogelijk 
pathologie/obstipatie

Afwijkingen

huisarts

Zie JGZ richtlijn 
‘Secundaire 
preventie 
kindermishandeling’

Aanwijzingen pathologie/
alarm- verwijssymptomen

Smeren met ontlasting --> 
let op gedrag kind en 
verdere aanwijzingen 
bij lichamelijk onderzoek

Stap 2 
al eerder 
opgevolgd

Stap 3 (1 jaar)

Geen actie

aanvullende 
gedragstherapie

Succes

Succes

na 3 maanden contact opnemen

huisarts

gedrags- of 
opvoedkundige problemen

Geen succes na 6 weken 
of terugval (< 2/wk ontlasting 
of aanwijzingen pathologie/alarm-/
verwijssymptomen

JGZ Richtlijn Zindelijkheid urine en feces: Stroomdiagram feces


