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Voor wie is de training 
geschikt
Voor kinderen vanaf vier jaar met 
een ontwikkelingsleeftijd vanaf 18 
maanden. Voor kinderen vanaf 4 jaar 
met een ontwikkelingsleeftijd tussen 
de 12 en 18 maanden, kunnen we de 
mogelijkheden bespreken. 
Kinderen moeten na zeer veel 
herhaling verband kunnen leggen 
tussen wat zij doen en de beloning 
die zij daarna krijgen. 

Hoe verloopt de training
Er is eerst een kennismakings- en 
intakegesprek. Daarin bespreken we 
de verwachtingen en mogelijkheden. 

Na dit gesprek zijn er verschillende 
mogelijkheden:
• observatie
• plan van aanpak op maat
• try-out-dag
• training

Observatie
Tijdens de observatie bekijken we 
• het wc-gedrag van het kind
• de interesses van het kind
• hoe we het kind het beste kunnen  
begeleiden tijdens de training. Met 
ouders/begeleiders spreken we af 
welke beloning het beste is. 

Plan van aanpak op maat
Met adviezen, tips en handvatten 
aan ouders en begeleiding. Zij 
kunnen daarmee zelf de eerste 
stappen zetten voor training van de 
zindelijkheid.

Try-out-dag
Soms is er na de observatie nog 
twijfel of de training geschikt is 
voor het kind. Tijdens een try-out-
dag kunnen we kijken hoe het kind 
reageert op de training.

Training
Sommige kinderen hebben baat 
bij een intensieve training. De 
training is in totaal twee weken (10 
werkdagen) en een-op-een.
De training vindt plaats op de 
dagbesteding of school en bij het 
kind thuis en/of op de woonlocatie.

Na de twee weken training krijgen 
de ouders en begeleiders tips en 
adviezen om de training zelf thuis 
en op het dagcentrum voort te 
zetten. 

Aanmelding en financiering
De aanmelding verloopt via het 
Adviespunt via een aanvraag-
formulier. Na de aanmelding is er 
een intake. Er zijn diverse manieren 
waarop therapie gefinancierd kan 
worden. Voor informatie over 
financiering kun je terecht bij het 
secretariaat van het Adviespunt, 
adviespunt@onstweedethuis.nl of 
tel. 020 4061030. 

Wat is zindelijkheidstraining
Met de zindelijkheidstraining wordt een kind plaszindelijk. Als het mogelijk is, ook zindelijk van ontlasting.


