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Incontinentie of 

bedplassen bij 

kinderen 



 Mevrouw 

Mijnheer 

 

Uw kind heeft last van bedplassen en/of 

urineverlies overdag. In deze folder vindt u 

informatie aanvullend op de informatie die u 

kreeg van uw behandelende arts.  

 

Incontinentie of bedplassen? 
Bedplassen (enuresis nocturna, afgekort als EN) 

en urineverlies overdag (incontinentia diurna, 

afgekort als ID) zijn frequente problemen bij 

kinderen. 

 

Behandelingen starten meestal als een kind op de 

leeftijd van 5 jaar nog regelmatig urineverlies 

heeft overdag, en vanaf 6 jaar bij urineverlies  

‘s nachts.   

 

Bedplassen komt soms meer voor in bepaalde 

families (erfelijkheidsfactor). Urineverlies kan een 

negatieve impact hebben op het zelfbeeld van 

het kind. 

 

We onderscheiden twee types urineverlies: 

 Primaire EN of ID: het kind was ooit een 

periode van minder dan 6 maanden droog. 

 Secundaire EN of ID: het kind was ooit een 

periode van 6 maanden of meer droog. 

 

Oorzaken bedplassen 
Bedplassen kan verschillende oorzaken hebben 

en is meestal een combinatie van 3 factoren die 

in mindere of meerdere mate aanwezig zijn. 

 Een ‘te kleine’ overactieve blaas volgens de 

leeftijd van het kind. Het kind plast te kleine 

hoeveelheden, de blaas is overactief en gaat 

dikwijls in kramp waardoor het kind zich 

moet haasten om op tijd bij het toilet te zijn. 

 

 Een te hoge urineproductie ‘s nachts, 

mogelijk door een tekort aan het 

antidiuretisch hormoon (zorgt ervoor dat het 

lichaam ‘s nachts minder urine produceert). 

 Een diep slaappatroon of een hoge 

wekbaarheidsdrempel. 

 

 

Anamnese 
Tijdens de consultatie stelt de arts een aantal 

vragen en voert een aantal niet-pijnlijke 

onderzoeken uit om de oorzaak en impact van 

het probleem in te schatten. Uw kind ondergaat 

een klinisch onderzoek, een echografie van de 

urinewegen en een urine-onderzoek. Op die 

manier kunnen urineweginfecties en aangeboren 

afwijkingen uitgesloten worden. 

 

Meestal moet het kind met een volle blaas naar 

een volgende consultatie komen voor een 

plastest op een speciaal toiletje waarbij we de 

sterkte van de plasstraal meten (uroflowmetrie). 

Nadien kijken we met een echografie of de blaas 

leeg is (bepalen residu). Als u in de wachtzaal 

wacht en uw kind moet dringend plassen, 

verwittig dan het secretariaat zodat we de 

plastest kunnen starten vóór de consultatie bij de 

arts. 

 

De arts zal ook vragen om thuis gedurende 3 

dagen een drink- en plaskalender bij te houden 

waarin u informatie verzamelt over de 

urineproductie overdag en ‘s nachts, het 

blaasvolume, de frequentie van plassen, 

eventueel urineverlies en de vochtinname. U kan 

deze kalender vinden op de website 

www.urologiekortrijk.be onder brochures  

> schema blaastraining kinderen. 

 

Behandeling 
Aan de hand van de resultaten en bevindingen 

stippelt de arts een behandelingsplan uit.  

 

- Blaascapaciteitstraining 

De patiënt volgt een strikt drink- en 

plasschema om zo de blaas te trainen om 

groter te worden. Door het drinkschema kan 

de nachtelijke urineproductie verminderen. 

Als de blaas onvoldoende groot wordt, kan 

medicatie daarbij helpen. 

 

- Bekkenbodemkinesitherapie 

Vaak is de begeleiding van een 

gespecialiseerde kinesist noodzakelijk. Dit 

kan de samenwerking tussen de blaas- en 

sluitspier bevorderen. 

 

- Neuromodulatie 

Behandeling met een toestel dat de zenuwen 

van de blaas- en sluitspier beïnvloedt. Dit 

gebeurt aan de hand van elektroden die op 

de rug worden gekleefd. 

 

- Plaswekker 

Kan worden aangewend als de blaas groot 

genoeg is maar als er toch urineverlies 

optreedt ‘s nachts. De wekker maakt het 

kind wakker bij het minste urineverlies zodat 

het slaappatroon wordt beïnvloed. 

 

- Medicatie 

Als de urineproductie ‘s nachts te hoog blijft, 

is het soms aangewezen om geneesmiddelen 

(analoog aan het antidiuretisch hormoon) te 

gebruiken die de nachtelijke urineproductie 

verminderen. 
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