
Drinkadvies en eetadvies



• hoe ouder kinderen worden, hoe minder ze bedplassen 

 - bij 6-7 jarigen plast 1 kind op 10 in bed
 - bij 10 jarigen plast 1 kind op 20 in bed

•  de kans is groot dat ook jij in bed plast (44%),
indien één van je ouders vroeger in bed plaste

• indien je beide ouders vroeger in bed plasten,
  de kans nóg groter is dat ook jij in bed plast (70%)

• je kan meehelpen om het bedplassen te verminderen,
  door te letten op

 -  hoeveel je drinkt
 -  wat je drinkt
 -  wanneer je drinkt
 -  wat je eet 
 -  wanneer je eet

wist je datjes
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wist je datjes

Wist je dat ...
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hersenen

nieren

blaas

Pipi wordt gemaakt in de nieren en gaat daarna naar de blaas. 
Dat is een soort zakje, dat beetje bij beetje volloopt met pipi. Is het zakje vol 
dan krijg je zin om naar het toilet te gaan en het zakje te laten leeglopen. 
Terwijl jij slaapt, slapen je nieren niet: zij blijven pipi maken, zelfs ’s nachts. 
Wanneer je blaas vol is, wil ze dat je opstaat om een plasje te maken. 

Je nieren en je blaas doen soms rare dingen.

•  Het kan gebeuren dat je blaas vol is, maar dat je niet voelt dat je een plasje 
moet maken omdat je te diep slaapt. De blaas loopt dus leeg zonder dat je 
het voelt en ‘s morgens merk je dat je pyjama en je lakens nat zijn. 

•  Soms maken de nieren te veel pipi ‘s nachts. Jij slaapt terwijl je blaas volloopt. 
Wanneer ze te vol is, loopt ze over en is je bed nat. 

•  Soms werken de nieren ‘s nachts normaal en beslist je blaas, 
zonder je te verwittigen, om leeg te lopen, al is ze niet helemaal vol. 
Jij zit dan wel met de natte lakens en dat is niet leuk voor je. 

Hoe werken je nieren?Hoe werken je nieren?Hoe werken je nieren?
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wat drinken?wat drinken?wat drinken?

Dranken met cafeïne zijn 
slecht omdat je nieren meer 
pipi maken en je dus meer 
moet gaan plassen. Daarom 
moet je deze dranken in 
de namiddag en ’s avonds 
absoluut vermijden: cola, 
cola light, ice-tea, 
koffi e, thee enz. 

hoeveel drinkenhoeveel drinken
Je moet voldoende drinken! 
Kinderen die een plasprobleem hebben, hebben vaak de 
neiging om minder te drinken. Weinig drinken is echter slecht 
voor je nieren en je lichaam. Vanaf de leeftijd van 7-8 jaar 
raden we aan tot 1.5 liter vocht per dag in te nemen. 
Dit betekent 6 grote glazen per dag.
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wat niet goed voor je is wat niet goed voor je is
Je drinkt weinig overdag op school en je drinkt veel 
als je ’s avonds thuiskomt. 
Je eet je hoofdmaaltijd laat en voor je gaat slapen 
eet je een stuk chocolade en drink je nog een glas melk...

wanneer drinkenwanneer drinken
Drink voldoende overdag, vooral ’s ochtends
en tijdens de middag.
Matig het drinken ’s avonds, beperk het drinken vooral
1 uur voor het slapengaan.

wanneer drinken
Melk is gezond, maar bevat veel 
eiwitten. Bij de vertering van eiwitten 
komen veel afvalstoffen vrij die via de 
urine uit je lichaam moeten verwijderd 
worden. Daardoor zullen je nieren na 

het drinken van melkproducten meer pipi aanma-
ken dan na het drinken van water. Vermijd dus 
melk in de namiddag en ‘s avonds want dit kan het 
risico op bedplassen vergroten. 

De gezondste 
drank is water.
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nachtkalendernachtkalender
Bedplassen kan verschillende oorzaken hebben. Om beter te begrijpen wanneer je juist problemen 
hebt, is het belangrijk een kalender bij te houden. Duid aan indien je een ongelukje hebt gehad 

’s nachts, en wanneer je opgestaan bent om te plassen. Duid ook aan wanneer je droog bent 
gebleven. Probeer dit te doen gedurende 15 weken. Succes!

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

week 1

week 2

week 3

week 4

week 5

week 6

week 7

week 8

week 9

week 10

week 11

week 12

week 13

week 14

week 15

D = Droog: je bent droog gebleven
N = Nat: je hebt een ongelukje gehad
O = Opgestaan: je bent opgestaan om te plassen

Duid aan indien je een ongelukje gehad hebt:

Vermijd kort voor 
het slapengaan 

fruitsoorten zoals wa-
termeloen, druiven, 

citrusvruchten, omdat 
ze tussen 90 en 95 % 
water bevatten.

Vermijd ’s avonds voe-
dingswaren zoals selder, 
ajuin, peterselie, 
aubergines, look. 

Voedingsmiddelen 
die cafeïne bevatten, 

zoals chocolade zijn ook te 
vermijden kort voor het slapengaan 
omdat cafeïne de urine-productie 
verhoogt. Een reep donkere choco-
lade bevat evenveel cafeïne als 
een blikje cola.

Weet dat je yoghurt, 
kaas en andere melk-
producten ’s avonds 
moet vermijden, omdat er 
veel eiwitten inzitten die de 
urineproductie verhogen.

wat eten?wat eten?
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Bijna de helft van het vocht dat je dagelijks opneemt,
komt uit je voeding. Neem de hoofdmaaltijd dus niet 
te kort voor het slapengaan.


