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Plaswekkertraining 



 Mevrouw 

Mijnheer 

 

Uw kind heeft last van bedplassen. Daarom heeft 

u in overleg met de uroloog besloten dat uw kind 

een plastraining gaat volgen. De plaswekker is 

een onderdeel van deze training. 

 

 

Bedplassen? 
Bedplassen kan ontstaan door 3 elementen. 

 Een te ‘kleine’ overactieve blaas voor de 

leeftijd. Het kind plast te kleine 

hoeveelheden, de blaas is overactief en gaat 

dikwijls in kramp waardoor het kind zich 

moet haasten om op tijd aan het toilet te 

zijn. 

 Een te hoge urineproductie ‘s nachts in 

verhouding tot de blaasinhoud. 

 Een diep slaappatroon of een hoge 

wekbaarheidsdrempel. 

 

Het kind plast in bed als de blaas ‘s nachts in 

kramp gaat of overloopt en het kind dat door z’n 

diepe slaap niet voelt. 

Plaswekker 
De plaswekker heeft als doel de 

wekbaarheidsdrempel te beïnvloeden. Die 

training loopt in verschillende stappen. Een 

kinesist gespecialiseerd in de bekkenbodem volgt 

de training mee op. 

 

1. Intensieve nacht(en): leren wakker worden 

door de plaswekker. Gedurende 2 nachten 

(of meer indien nodig) wekt u zelf actief uw 

kind om de 2 uur door de plaswekker te 

doen afgaan. Het kind moet zelf opstaan, 

het alarm afzetten en de 

bekkenbodemspieroefeningen uitvoeren die 

een kinesist aanleerde. Als het kind wakker 

wordt door de plaswekker start de echte 

training. 

2. Als een druppeltje urine in het inlegkruisje 

van de plaswekker komt, gaat het alarm af. 

Het kind zet het alarm af, voert  de 

bekkenbodemspieroefeningen uit, gaat 

plassen, connecteert de plaswekker terug 

zoals het hoort en gaat opnieuw slapen. 

3. Het is de bedoeling dat het kind uiteindelijk 

zo wordt geconditioneerd dat het in zijn 

slaap op voorhand de blaasactiviteit voelt 

aankomen, in een iets oppervlakkiger slaap 

terechtkomt, bekkenbodemspieroefeningen 

uitvoert om blaasactiviteit tegen te houden 

en verder in zijn diepe slaap doorslaapt. 

 

Voor een goed resultaat met de plaswekker moet 

de blaas voldoende groot zijn om de 

urineproductie ‘s nachts te kunnen bevatten. 

Noteren plasgegevens 
Tijdens de training noteert u dag na dag de 

volgende gegevens. 

 Droog zonder opstaan en zonder alarm 

 Droog met opstaan en zonder alarm 

 Opstaan na alarm, bed droog (enkel drupje 

in inlegkruisje) 

 Nat 

 Na een droge nacht zonder opstaan noteert 

u het ochtendplasvolume. 

 

U gaat op controle bij de behandelende arts na 

(minimum) 14 dagen  plaswekkertraining. Als het 

kind 14 dagen droog is zonder alarm mag de 

plaswekker 14 dagen in de kast waarna u de 

wekker terugbezorgt. 


