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Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  

Informatieavond GGD 

 

s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze 

reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak 

van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. 

Daarom organiseert de GGD informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor 

ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  

 

Zindelijk zijn 

Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar 

de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4 

tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 

jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders.  

 

Infoavonden 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 

november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van 

jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.  

Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende 

manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.  

  

Praktisch 

De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de 

Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers). 

De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in 

Eindhoven.  

Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 

22.00 uur en de kosten zijn 3 euro. 

Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.  

http://www.ggdbzo.nl/

