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Internationale week van het bedplassen
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Hoera,
Ik had opnieuw een
droge nacht

Bedplassen, ook wel enuresis nocturna genoemd,
wordt gedefinieerd als ongewild urineverlies
tijdens de slaap
aap1

Bedplassen is een
veelvoorkomende

aandoening bij
kinderen
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Verminderde
blaascapaciteit

Niet
wakker worden

Te hoge urineproductie
’s nachts

Ouders moeten
aangemoedigd
worden
om medische
hulp te zoeken4

Bedplassen kan een ernstige impact
op het kind hebben.

School en sociale
prestaties5

Emotioneel welzijn en
het gevoel van
eigenwaarde2

Dagelijks
functioneren2

Bedplassen kan behandeld worden.
Contacteer een arts voor bijkomend advies.

www.drogenachten.be
www.worldbedwettingday.com

Voor meer informatie over deze medische aandoening, ga naar de website

De ‘Internationale dag van het bedplassen’ wordt telkens gehouden op de laatste dinsdag van mei.
Bedoeling is om het grote publiek en professionele zorgverleners ervan bewust te maken dat bedplassen een veelvoorkomend medisch probleem is dat kan en moet worden behandeld.

De World bedwetting day is een initiatief van een werkgroep bestaande uit leden van volgende verenigingen:
ICCS (International Children’s Continence Society), ESPU (European Society of Paediatric Urology), APUPU (Asia
Paciﬁc Association of Paediatric Urology), IPNA (International Paediatric Nephrology Association), ESPN
(European Society of Paediatric Nephrology), SIUP (Sociedad Iberoamericana de Urologia Paediatrica), North
American Paediatric Urology Societies.
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