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Praktische informatie

>  Datum
 Dinsdag 19 september 2017

>  Locatie   
 UA, Campus Drie Eiken 
 Aula Fernand Nédée
 Universiteitsplein 1 
 2610 Antwerpen (Wilrijk)

> Inschrijven
 Inschrijven vóór 1 september 2017 via
 www.uza.be/congres-zindelijkheid
  Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro per persoon  

 (lunch en koffie inbegrepen). Na uw elektronische  
 inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met  
 de betalingsgegevens. Uw inschrijving is pas geldig  
 na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Je kind zindelijk krijgen? 
Dat doe je zo! 
Een handige gids gebaseerd 
op wetenschap en ervaring.
Alexandra Vermandel
ISBN 9789463440189 - ca. 152 blz. 

Het boek is vanaf september 2017 beschikbaar en kan 
nu al besteld worden op www.acco.be/zindelijkheid. 
Komt u naar het congres? Geniet van de 
voorintekenprijs: 16,95 euro i.p.v. 19,95 euro. 
Registreer uw exemplaar bij uw online inschrijving 
en haal het ter plaatse af. U kan er met cash of via 
bancontact betalen.

 

Contact

>  Meer informatie
www.uza.be/congres-zindelijkheid 
UZA, secretariaat dienst urologie 
Mevr. Liesbet Knaepkens
liesbet.knaepkens@uza.be
Tel +32 3 821 35 11

> Organisator en academisch coördinator UA 
Prof. dr. A. Vermandel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Dat doe
 je zo!

Een handige gids gebaseerd op wetenschap en ervaring

Alexandra Vermandel

Een tegensputterende peuter, het occasionele ongelukje en stress 

als u met uw spruit onderweg bent: zindelijkheidstraining verloopt 

niet altijd over rozen. Tel daar het jachtige leven van twee werkende 

ouders bij en het is begrijpelijk dat sommigen die hele fase voor zich 

uit schuiven. Prof. dr. Alexandra Vermandel, kinesitherapeute op de 

dienst urologie en coördinator van de Klein Bekken Kliniek, doet al 

jaren onderzoek naar zindelijkheid bij kleuters. Uit onderzoek blijkt 

dat in de jaren zestig 90 % van de kinderen overdag droog was op 

2,5 jaar, tegenover 22 % nu. Kleuters zijn gemiddeld zes maanden 

tot een jaar later zindelijk dan vijftig jaar geleden. En dat ligt niet 

aan de kleuters. Als oorzaken ziet Vermandel niet alleen tijdgebrek, 

maar ook een meer liberale opvoedmethode en het gemak van de 

moderne luiers, die altijd droog aanvoelen. Ook onwetendheid rond 

zindelijkheidstraining speelt een rol. ‘Nog altijd hoor ik mensen 

zeggen dat je kinderen niet zindelijk mag maken voor hun twee 

jaar. Terwijl daar niets van aan is’, zegt ze. Tijd om de puntjes op 

de i te zetten, en vandaar dus dit boek. Het boek wil zich profileren 

ten opzichte van andere boeken rond zindelijkheid doordat het een 

wetenschappelijk gebaseerd boek is, dat toch zeer toegankelijk 

geschreven is. De auteur wordt regelmatig in de pers (geschreven 

pers, radio en televisie) geïnterviewd, en het is ook met dit boek de 

bedoeling dat we de algemene pers kunnen bereiken.

Alexandra Vermandel
Je kind zindelijk krijgen? D

at doe je zo! 



Ouders overal ter wereld moeten zich op een bepaald 

ogenblik in het leven van hun kind buigen over de 

zindelijkheidstraining. Het zindelijkheidsproces is een 

onvermijdelijke stap in de ontwikkeling van een kind.

In de loop der jaren is uit verschillende onderzoeken 

naar voor gekomen dat de leeftijd waarop een kind 

zindelijk wordt in onze Westerse maatschappij verlaat is. 

Dit jaar geven we  een overzicht van de literatuur over 

bepaalde aspecten van het zindelijkheidsproces met 

nadruk op beïnvloedende factoren, de verlating, de 

maatschappelijke gevolgen en mogelijke oplossingen.

Wij bespreken de bevindingen uit het onderzoek 

samen met u tijdens het wetenschappelijk congres 

over zindelijkheid op 19 september 2017.  

We verwelkomen u graag op deze interessante en 

praktijkgerichte bijeenkomst.

  

 11:25  De rol van de opvoeder/opvoedster
  Dany Depreitere

 11:35 De rol van de kleuterleider/kleuterleidster
  Tammy Hoskens

 11:45 Methoden van zindelijkheidstraining,   
  facilitatietechnieken zindelijkheidstraining
  prof. dr. A. Vermandel

 12.15  Paneldiscussie en vragen

 12.30  Lunch

 SESSIE 3   Probleemsignalen, wanneer 
    doorverwijzen?
    Voorzitter: prof. dr. S. De Wachter

 13.30  Blaas     
  dr. G. De Win 

 13.45  Darm
  dra. Tinne Van Aggelpoel en Joëlle Roenen

 14.00  Paneldiscussie en vragen

 14.10  Slotwoord

 Programma - dinsdag 19 september 2017

08:30 Onthaal en registratie
  
 08:50 Welkomstwoord - prof. dr. A. Vermandel

 SESSIE 1   De weg naar zindelijkheid   
    Voorzitter: prof. dr. em. J. J. Wyndaele

 9:00  Zindelijkheid: anatomie en fysiologie 
  prof. dr. S. De Wachter

 9:20 Verandering van tradities, verlating van   
  zindelijkheidstraining en de gevolgen   
  daarvan   
  prof. dr. A. Vermandel
     
 9:50 Klaar of niet klaar - de timing is alles  
  leeftijd, rijpheidssignalen, eliminatiesignalen

  dra. Kelly Van der Cruyssen

 10:20 Paneldiscussie en vragen 

 10:30  Koffiepauze

 SESSIE 2   Zindelijkheidstraining in Vlaanderen 
    Voorzitter prof. dr. A. Vermandel

 11:00 Overzicht resultaten onderzoek 
  ouders, kinderdagverblijven, kleuterscholen

  prof. dr. G. Van Hal 

 11:15  De rol van de ouders
  dra. Hedwig Neels


