
Het invullen van het dagboek “drink plas poep“

Het is voor de behandeling van uw kind van groot belang dat de lijsten zo volledig mogelijk worden ingevuld. 
U kunt de lijsten volledig ingevuld meenemen naar het spreekuur. Hieronder leest u hoe u de lijsten  kunt 
invullen. 

Het drink/plas/poep dagboek 
Met dit formulier houdt u bij hoe vaak en hoeveel uw kind drinkt, plast en poept zowel overdag als ‘s nachts. 
Het geeft een indruk over de blaasinhoud, hoe uw kind omgaat met aandrang en of uw kind natte en/of 
vieze broeken heeft. U volgt het drinken, plassen en poepen van uw kind gedurende twee dagen in het 
weekend en een derde dag op school. Op de derde dag is het voldoende om alleen een kruisje te plaatsen 
bij het tijdstip dat uw kind gedronken, geplast en gepoept heeft. Het meten van hoeveelheden hoeft dan 
niet. Indien nodig vraagt u de leerkracht uw kind hierbij te helpen. Vergeet u niet bovenaan de lijst de naam, 
geboortedatum, datum en eventuele medicatie van uw kind in te vullen 

Kolom 1 “drinken” 
Noteer het aantal milliliter bij het tijdstip waarop uw kind gedronken heeft. Houdt u goed bij hoeveel uw 
kind daadwerkelijk drinkt. Soep, yoghurt en vla tellen ook mee. 

Kolom 2 “plassen” 
Noteer het aantal milliliter bij het tijdstip waarop uw kind geplast heeft. U kunt een teiltje (of ander 
passende bak) in de toiletpot plaatsen om de plas in op te vangen. Laat uw kind op de normale manier 
plassen. Na het plassen schenkt u de urine in een maatbeker en meet u hoeveel milliliter uw kind heeft 
geplast.  
Wanneer uw kind ’s nachts een luier draagt, berekent u de hoeveelheid urine door het gewicht van een 
droge luier van het gewicht van de volle luier af te trekken. U kunt deze luiers wegen op een 
keukenweegschaal. U noteert de hoeveelheid urine (overgebleven gewicht) bij het tijdstip ‘6.00 uur’ op de 
lijst. 

Kolom 3 “nat” 
Bij ieder toiletbezoek controleert u of de onderbroek nat is. U noteert een ‘1’ als er een paar druppels in het 
ondergoed zitten, een ‘2’ als de onderbroek helemaal nat is of een ‘3’ als ook de bovenbroek nat is. 

Kolom 4 “aandrang”(zowel voor plas als poep) 
U noteert ‘1’ als uw kind zelf naar toilet gaat, een ‘2 als uw kind hoge nood (rennen naar het toilet of 
plotseling ophoudreactie) heeft of een ‘3’ als u uw kind gestuurd heeft. 

Kolom 5 “poep” 
In deze kolom noteert u bij het juiste tijdstip het nummer van de poepvorm als uw kind gepoept heeft ( zie 
het figuur met de aangepaste Bristol Stool Form Scale). 

Kolom 6 “poep verlies” 
In deze kolom noteert u een ‘V’ voor veel ontlastingverlies, een ‘W’ voor weinig verlies of 
‘R’ voor een remspoor in het ondergoed (niet goed afvegen). 

Kolom 7 “pijn” 
In deze kolom kunt u aangeven ( ja/nee) of uw kind klaagde over buikpijn voor, tijdens of na het plassen of 
poepen, over pijn rond de anus of over pijn bij het plasgaatje. 
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