


Onze tips om GEDAG 
tegen luiers te zeggen!

Als ouders weten we precies hoeveel moeite de 
zindelijkheidstraining vergt, vooral als je peuter koppig 
is, wat in ons geval is gebeurd.

Om je te helpen deze moeilijke taak te vervullen, willen 
we je dit geweldige stukje van onze ervaring als ouders 
plus twee accessoires geven die een grote hulp zullen 
zijn in het proces van de zindelijkheidstraining!

Nu hoef je je alleen nog maar te wapenen met een 
paar sets waterdichte lakens, tijd, een snufje humor 
en veel geduld.

Elk kind is anders, het ene is binnen een paar dagen 
uit de luiers, terwijl het andere weken duurt... Wat 
voor de één werkt, kan voor de ander nutteloos zijn. 
Het belangrijkste om te onthouden is dat geen enkel 
kind 7 talen moet spreken, maar elk kind moet Ieren 
om naar het toilet te gaan ... Hoe dan ook, er is geen 
enkel gezond kind dat 18 jaar oud is en luiers draagt, 
dus maak je geen zorgen, de jouwe zal het op een dag 
Ieren! En vergeet niet, je moet ze niet onder druk 



zetten of bestraffen als ze er niet in slagen om het te 
bereiken op het moment dat je dat verwacht. Die dag 
zal zeker komen!

Ik verzeker je dat het niet zo moeilijk zal zijn als het 
Iijkt. Ben je klaar?



 Het potje moet een paar weken bij je komen 
wonen voordat het hele proces begint. De beste 
periode zou een maand of twee zijn, zodat ze elkaar 
goed kunnen Ieren kennen, beetje bij beetje, zonder 
haast of onnodige spanning. Dit punt lijkt dom, maar 
het is heel belangrijk dat het kind zich niet verzet 
of in opstand komt. Voor hen is het een radicale 
verandering... ze dragen immers al hun hele Ieven 
luiers!



 Laat je kleintje maar spelen met hun nieuwe 
vriend. Je baby moet zijn nieuwe partner beter Ieren 
kennen. Wat is een betere en grappigere manier dan 
een beetje samen te spelen? Ze moeten er meerdere 
keren op zitten, het op hun eigen manier proberen en 
hun krachten bundelen voor het avontuur dat hen te 
wachten staat... Let op je kleintje en als je besluit dat 
ze klaar zijn, nodig je ze uit voor de volgende stap.



 Pas het potje samen aan.  Je kind moet weten 
dat deze nieuwe bewoner bij hen hoort. Om dit te 
bereiken stel ik voor dat je ze hun nieuwe vriend laat 
personaliseren naar hun stijl. Gebruik de stickers die 
we je geven om het hun eigen te maken, en als het 
goed is, zet je de naam van het kind met een permanente 
stift. In deze taak moet je ze helpen, anders laten ze 
overal sporen achter! 



 Plak de Magic Sticker. Het enige wat je hoeft te 
doen is simpelweg de achterkant van de sticker af te 
pellen en deze in het midden van het uitneembare deel 
van het urinoir te plaatsen. Wanneer je het geplakt hebt, 
bereidt je een glas met warm water voor (ongeveer 36-
40 graden) en leert je uw kleintje hoe “magie” wordt 
geproduceerd. Leg uit dat dit elke keer zal gebeuren 
als ze binnenin plassen. Nodig uw baby uit om het 
bewegende deel van het potje in de badkamer te legen 
en het toilet door te spoelen. De kleintjes houden van 
deze stap! En het geeft ze veel aanmoediging om het 
te blijven doen. Er komt een groot avontuur aan! Ben 
je klaar voor de tijd om de luier te verwijderen?



 Maak een routine. Je moet een routine maken 
die elke dag wordt  herhaald. Dat wil zeggen, zit je 
baby op het potje elke keer als je denkt dat ze zich 
moeten ontlasten. Het kan 20 of 30 minuten na elke 
voeding zijn, een paar minuten na het opstaan in de 
ochtend of het nemen van een dutje etc., maar dit 
hangt af van elk kind. Het is heel belangrijk dat je 
ze in de gaten houdt om een schema te maken dat 
zo goed mogelijk is aangepast aan hun behoeften. 
Alleen door een routine te volgen voelt uw baby zich 
veilig en leert hij of zij wanneer het zijn beurt is om 
te “toveren”. Als ze niet op het potje willen blijven, 
probeer ze dan met iets bezig te houden (boeken lezen, 
zingen, tekenen...) maar dwing ze nooit! Het kan angst 
veroorzaken en je zal het hele proces vertragen. Als 
ze zelf willen proberen te toveren... fantastisch! Maar 
wees niet boos als ze zich verzetten; dit is heel nieuw 
voor hen en ze hebben het nog nooit in hun hele leven 
gedaan! Tot slot, hier komt het belangrijkste advies: 
als ze plassen waar ze niet moeten, geef er geen belang 
aan, maak alles schoon alsof er niets gebeurd is, maar 
als ze het op het potje doen ... APPLAUS met alle 
plezier in de wereld, nodig hen uit om de resten in 
het toilet te deponeren en vervolgens door te spoelen.





 Verwijder de luier de hele dag door zonder 
angst. Ik raad je aan om de luier van uw kleintje 
voorlopig niet te verwijderen voor een dutje, maar om 
alle veranderingen beetje bij beetje door te voeren. Zo 
kan uw kind veel rustiger wennen aan de belangrijke 
veranderingen in zijn leven. Ik raad je aan om meer 
dan 1 potje te hebben, om het altijd aan uw zijde 
te hebben en om snel te kunnen reageren als je ziet 
dat uw kleintje zich ontlast. Het zou geweldig zijn 
als ze de eerste 23 dagen thuis kunnen spelen zonder 
bodemkleding. Alleen op deze manier zullen ze kunnen 
observeren en leren wat er met hun kleine lichaam 
gebeurt, zodat ze later alles op de juiste plaats kunnen 
doen. Vanaf de eerste dag zonder luier, als je ziet dat 
er iets ontsnapt, bel dan: mama/vader: plassen of wat 
ze moeten doen... Op deze makkelijke manier zullen 
ze leren om je te bellen op het moment dat ze zich 
moeten ontlasten. Ik kan je verzekeren dat je op een 
dag een onvergetelijke verrassing zult hebben!

Ja, het zal erg vochtig zijn.. . Nee, niet alles wat ze 
gaan vrijgeven zal direct naar het potje gaan; in feite 
zul je heel veel geluk hebben als het je lukt om iets te 
vangen! Veel geluk!





 Verwijder de luier voor een dutje. Na 45 dagen 
zonder dat je overdag een luier draagt, kunt je overgaan 
tot de volgende stap en uw kind zonder luier een dutje 
laten doen. Na een paar dagen wennen ze aan het 
slapen zonder luier. In dit stadium is het tijd om 
waterdichte lakens te gebruiken. De onze zijn 2in1. 
We hebben ze ontworpen om uw leven gemakkelijker 
te maken! Met elk detail is rekening gehouden: zowel 
de kleintjes als hun ouders die de lakens voortdurend 
moeten wassen en verschonen. 



 Eerst het een en dan het ander. Zelfs als het je 
lijkt dat je kind het nooit zal krijgen, zullen ze het 
wel krijgen! Eerst zal de plas zijn, hoewel de “grotere 
behoeften” iets later zullen komen. Maak je geen 
zorgen, want dit zijn twee totaal verschillende dingen 
voor hen. Als ze het ene hebben geconsolideerd, zal 
het andere gemakkelijker komen. Daarom moet je in 
dit stadium de luier ‘s nachts aanhouden tot uw kind 
beide op het potje doet. Je zult zien hoe uw baby je 
roept om het een of het ander of beide te doen!



 Doe de luier uit voor de nacht. Zoals ik al eerder 
zei, ga niet naar dit stadium totdat je kleintje al hun 
behoeften doet gedurende de dag in het potje. Ik raad 
je niet aan om hun luier ‘s nachts uit te trekken als ze 
niet geleerd hebben om het potje overdag te gebruiken. 
Het verwijderen van de luier voor overdag en ‘s nachts 
op hetzelfde moment kan zeer belastend zijn voor het 
kind en het proces veel vertragen. Er zijn 2 scholen 
waar men de luier voor de nacht kan verwijderen.



Eerst. Wacht tot het kind alleen stopt met het 
natmaken van de luier en als het een week Iang 
wakker wordt met de droge luier, verwijder hem 
dan voorgoed. Persoonlijk raad ik het niet aan, 
want in deze toestand kunnen ze 5-7 jaar oud 
zijn.

Ten tweede. Het is moeilijker voor ouders, 
maar zeer effectief voor kinderen. De eerste paar 
nachten moet je om de 3 uur (min of meer) 
opstaan, om je baby op het potje te Iaten zitten. 
Ja, je kunt het doen terwijl ze slapen en zonder 
ze wakker te maken als je het voorzichtig doet. 
Ik raad je aan om fluisterende plasgeluiden in 
hun oor te maken, zodat ze weten wat ze moeten 
doen. Vergeet niet om ze niet te dwingen als ze 
weigeren om op het potje te zitten. Als ze de 
lakens al hebben bevochtigd, verschoon ze dan 
en breng je kind weer in slaap.

Als je voor de tweede school kiest, zal het potje altijd 
de hele nacht op de kamer van uw kind moeten zijn, 
zodat ze er direct gebruik van kunnen maken. Je zult het 
matras goed moeten beschermen zodat het in de best 
mogelijke conditie blijft tijdens dit grote avontuur. Ik 
zal je mijn trucje onthullen: leg 4 waterdichte lakens, 



de een op de ander. Dit bespaart je tijd en werk bij 
het verwisselen van de lakens ‘s nachts.

Ja, het zal erg vochtig zijn..., maar dit is een natuurlijk 
proces dat alle ouders vroeg of Iaat moeten doorlopen. 
Daarom hebben we onze eigen 2in1 waterdichte lakens 
gemaakt. En we weten dat je er dol op zult zijn, want 
de buitenste laag is mooi, zacht, gemaakt van katoenen 
jersey en aan de binnenkant is het gevoerd met een 
waterdichte laag van polyurethaan. Je hoeft dus geen 
laagje beschermer, laken, beschermer, laken enz. aan 
te brengen.



 Als uw kind het potje onder de knie heeft, 
nodig je hem of haar uit voor de toiletverkleiner.
Nu is het tijd om een stap verder te gaan. Je peuter 
zal het geweldig vinden, want het zal ze bewijzen 
dat ze “ouder” zijn en dat ze dingen kunnen doen 
zoals hun ouders! Als je geen complete SET heeft 
gekocht, vindt je in onze winkels een toiletverkleiner 
met handgrepen en een speciaal voor de kleintjes 
ontworpen opstapje. Dankzij hen zal uw kind zich op 
zijn gemak voelen bij de toegang tot het toilet en op de 
grote troon zitten! je zult zien dat al onze producten 
perfect combineren, zodat ze niet alleen functioneel 
zijn, maar ook decoratief. Alle kinderen zijn dol op 
onze set en gebruiken ze met veel plezier!

We hebben er alles aan gedaan om deze 
ongeloofl ijke reis te vergemakkelijken 
met onze producten en adviezen. Heb 
gewoon wat geduld! Het zal slechts een 
paar weken hard werken vergen 
om je uiteindelijk met een gerust 
hart te belonen voor de rest van 
uw Ieven. Je zult het halen!

We hebben er alles aan gedaan om deze 
ongeloofl ijke reis te vergemakkelijken 
met onze producten en adviezen. Heb 
gewoon wat geduld! Het zal slechts een 
paar weken hard werken vergen 
om je uiteindelijk met een gerust 



Bisoo van Vaders voor Vaders!


