gedachtes rondom
zindelijk maken
Er bestaan uiteenlopende opvattingen over het zindelijk maken
van kinderen. Aan de ene kant zijn er mensen die vinden dat je
een kind niet zindelijk kan maken tot hij zelf signalen geeft eraan
toe te zijn. Deze signalen zijn onder andere: het zelf kunnen
uitspreken van woorden als poep en plas en vanuit zichzelf
interesse hebben in het potje of de wc. Kinderen zijn dan meestal
rond de 2 jaar oud wanneer men kan beginnen met de zindelijkheidstraining. Tussen de 2 en 5 jaar worden kinderen uiteindelijk vanzelf zindelijk. Het is prima als een kind van 3 jaar nog
niet naar de wc gaat en bedplassen wordt normaal gevonden tot
in de eerste paar jaar van de basisschool.
Waar dit gedachtengoed toe leidt, is in elke supermarkt te zien:
luiers voor kinderen tot 30 kilogram zijn overal te koop. Al mag
je je afvragen wat oorzaak en wat gevolg is.
Aan de andere kant is er de ‘Baby Zindelijkheids Communicatie’ waarbij baby’s vanaf de geboorte geen luier dragen. In veel
landen in Azië en Afrika doet men de kinderen geen luier om.
Door goed op de signalen van de baby te letten (communiceren) weet men wanneer een kind moet poepen of plassen. Men
brengt dan de baby naar een geschikte plek en laat hem daar
zijn behoefte doen. Wanneer een kind 2 jaar is, is hij dag en
nacht zindelijk, maar vaak al rond het eerste jaar.
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Dit boek gaat ervan uit dat wat in andere landen of vroeger
mogelijk was, nu ook nog kan. De methodes die vroeger gemakkelijk pasten in het dagelijks leven, zijn echter niet altijd meer
zo gemakkelijk toepasbaar. In dit boek laat ik zien dat met een
beetje goede wil en handigheid het resultaat dat vroeger zo
gewoon was, nog altijd behaald kan worden.

waarom vroeg beginnen
met zindelijk maken?
Je doet er vooral je kind een plezier mee! Ook al zijn de luiers
van tegenwoordig veel beter dan vroeger, wanneer je kind geen
luier meer draagt is dat natuurlijk het allerprettigst.
Daarnaast zijn luiers duur en belastend voor het milieu.
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wanneer beginnen
met zindelijk maken?
Ik heb gewacht met het zindelijk maken van mijn kinderen
totdat ze een aantal dingen onder de knie hadden. Ieder kind is
verschillend, maar het zijn dingen die kinderen meestal rond de
eerste verjaardag al kunnen of beginnen te doen:
• Zitten en lopen.
• Het begrijpen van eenvoudige, veel gebruikte, woorden.
• Spelen met voorwerpen of luisteren naar verhaaltjes.
Kunnen zitten en lopen
Een kind dat niet kan zitten, valt van het potje. Dat maakt het
lastig om een kind op het potje zindelijk te maken.
Het begrijpen van woorden
Rond de leeftijd van ongeveer 12 maanden gaan kinderen de
woorden begrijpen die je vaak tegen ze zegt. Niet alleen kunnen
ze een voorwerp dat je noemt aanwijzen, ook weten ze waar het
voorwerp voor is en wanneer het wordt gebruikt. Zo zijn jas en
schoenen om naar buiten te gaan (ook als je het niet van plan
bent), tandenborstel en tandpasta om de tanden te poetsen. Het
potje is om op te gaan zitten en iets erin te doen.
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welke leeftijd is het
meest geschikt om een
kindje zindelijk te maken?
Zindelijk maken duurt niet zo lang, zullen we later zien. Het is
echter wel heel handig een kind zindelijk te hebben voor hij
2 jaar oud is. Waarom? Een kind van een jaar zegt nog niet (zo
vaak) ‘nee’ als een kind van 2 jaar. Kinderen van 2 jaar en ouder
hebben vaak al echt een eigen willetje! Heel erg leuk en het siert
het tweede levensjaar (tot zekere hoogte), maar vanaf 2 jaar is de
kans aanwezig dat het een strijd wordt tussen ouder en kind om
al dan niet op het potje te gaan. Door je kind voor het tweede
jaar zindelijk te maken, ben je de strijd voor en zijn er alleen
maar winnaars!
Ook zal een kindje van nog geen 2 jaar oud het gebruik van
een potje eerder als normaal zien dan een wat ouder kindje.
Er zijn zo veel nieuwe dingen te leren, zo veel nieuwe speeltjes,
dat potje past daar makkelijk bij.
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