
De “dag”kalender 
op een schooldag: 
Een schooldag is vaak een ideaal 
moment voor registratie van het 
drink en plaspatroon van uw 
kind, omdat er dan regelmaat is.  
Hierbij wordt gedurende 2 dagen 
nauwkeurig opgeschreven hoe 
vaak en hoeveel uw kind geplast 
heeft, en of er al dan niet onge-
lukjes (= natte broekjes) geweest 
zijn. De dag wordt onderverdeeld 
in les en speeltijden. Indien een 
kind tijdens de les moet gaan 
plassen wordt dit aangeduid. Het 
gaan plassen tijdens de les is een 
belangrijk symptoom.  
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In te vullen samen met de ouders
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De “dag”kalender 
op een vakantie-
dag, weekend, 
vrije dag.
Bij sommige kinderen is het 
echter niet opportuun om op een 
schooldag te registreren.
Nu wordt gedurende 2 dagen  
nauwkeurig opgeschreven hoe 
vaak en hoeveel uw kind geplast 
heeft, en of er al dan niet  
ongelukjes (= natte broekjes) 
geweest zijn. 
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