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Bedplassen is te behandelen!
Max van 9 jaar oud gaat 
komend weekend bij 
opa en oma logeren. Hij 
heeft er heel veel zin in. 
Maar hij maakt zich ook 
zorgen. Als hij maar niet 
weer in bed plast. 

Opa en oma weten ervan. 
Maar hij zou zo graag eens 
in een droog bed wakker 
worden. Helemaal als hij 
straks in de vakantie bij zijn 
beste vriend gaat logeren. 
Hoe komt hij ooit van dat 
vervelende bedplassen af?

AAN BEDPLASSEN IS 
HEEL GOED IETS TE 
DOEN; VRAAG HET 
UW HUISARTS
In een nat bed wakker wor-
den is niet prettig, zeker 
niet als het ten koste gaat 
van de nachtrust. Uw kind 
wordt overdag sneller moe 
en kan zich minder goed 
concentreren. Schoolpres-
taties kunnen er zelfs onder 
lijden. Maar ook de sociale 
ontwikkeling en het zelfver-
trouwen wordt beïnvloed 
door het bedplassen.
Plast uw zoon of dochter 
ook nog steeds in bed? Dan 
is hij of zij niet de enige. 
Bedplassen komt vaker voor 
dan je denkt. Zelfs bij één 
op de 200 volwassen komt 
bedplassen nog regelmatig 
voor.
Bedplassen wordt in slechts 
2% van de gevallen veroor-
zaakt door een lichamelijke 

afwijking. Gelukkig is er in 
de andere 98% van de ge-
vallen niets ernstigs aan de 
hand en is bedplassen met 
verschillende methodes en 
hulpmiddelen te verhelpen. 

Het is erg jammer als je kind 
door het bedplassen allerlei 
leuke dingen moet missen. 
En het is ook helemaal niet 
nodig. Want aan bedplassen 
is heel goed iets te doen.

Oorzaken van bedplassen
Het is moeilijk om voor bed-
plassen één oorzaak aan te 
wijzen. Vaak is het een com-
binatie van factoren. Zo kan 
de erfelijkheid een factor 
zijn, maar ook een te kleine 
blaas of worden bedplassers 
ook wel eens omschreven 
als diepe slapers. 
Hiernaast is uit onderzoek 
gebleken dat veel kinderen 
die bedplassen ’s nachts 
meer urine produceren dan 
niet bedplassers. Als we 
gaan slapen, maken we een 
zogenaamd ‘antidiuretisch 
hormoon’ (ADH) aan. Dit 
vertraagt de aanmaak van 
urine door de nieren, zo-
dat we er ‘s nachts niet uit 
hoeven om te plassen. Bij 
sommige kinderen wordt 
er simpelweg te weinig van 
dit hormoon aangemaakt, 
waardoor ze in bed plassen. 

Oplossingen, de huisarts kan 
helpen
Er zijn verschillende behan-
delingen waarmee je kind 
van het bedplassen af kan ko-
men. Je kunt hierbij o.a. den-
ken aan training en medica-
tie. Deze kunnen apart of in 
combinatie worden gebruikt. 
Wacht dus niet langer en 
overleg met de huisarts wel-
ke methode voor uw kind 
het beste is. U en uw kind 
gaan dan een zorgeloze én 
droge vakantie tegemoet.

Meer informatie
Meer weten over de mogelij-
ke behandelingen? Ga naar 

behandelbedplassen.nl

Antislipcursus nu met
50 procent korting
Dit is uw kans. Een vet gave 
antislipcursus. Nu voor half 
geld. Wilt u een veilige en 
betere chauffeur worden? 
Wat doet u bij een slippar-
tij? 
Om dit te leren heeft dé 
Weekkrant speciaal voor 
alle lezers met een rijbe-
wijs een interessante actie: 
Een spectaculaire antislip-
cursus in een BMW op de 
mooiste rijvaardigheids-
centra van Nederland; het 
Safety Experience Center in 
Rosmalen (bij Den Bosch) of 
in Lelystad.
Normaal is het tarief 129 
euro per persoon. Voor le-
zers van deze krant geldt: 
50% korting, twee voor de 
prijs van één! Deze prijs is 
inclusief auto en btw!
De cursus bestaat uit:
• Korte theoriesessie
• Algemene voertuigbeheer-

sing

• Rem- en uitwijkoefenin-
gen

• Over- en onderstuurtrai-
ning

• Noodstopoefening
• IJsbaan
• Gripcirkel
• Y-oefening
U wordt begeleid door de 
beste instructeurs van Ne-
derland. Ook leuk voor 
bedrijfsuitjes en perso-
neelsfeesten of zakelijke 
meetings.
Ganaardespecialeactieweb-
site: www.sec-rosmalen.nl/
weekkrant en sla uw slag.
U kunt op deze website een 
overzicht vinden van de 
data die beschikbaar zijn, 
u kunt ook kiezen voor een 
voucher/cadeaubon (datum 
nader te bepalen).
Voor meer informatie, bel 
met nummer 0900-5060000 
(30 cpm) of kijk op www.
sec-rosmalen.nl/weekkrant

SAFETY EXPERIENCE CENTER

Wijnfeest in 
Aalten
AALTEN - Het tweede week-
end van juni, staat het cen-
trum van Aalten, in het 
teken van het tweede Aal-
tense Wijnfeest. Na een ge-
slaagd eerste Wijnfeest is 
het opnieuw een weekend 
waarin een gevarieerd aan-
tal Duitse en Achterhoekse 
wijnen centraal staat. Een 
wijnfeest zoals het direct 
over de grens, een groot jaar-
lijks festijn is.
Vrijdag 12, zaterdag 13 en 
zondag 14 juni staan op de 
Aaltense markt zes wijnbou-
wers met hun eigen wijnen 
in de stands. Op het nostal-
gisch ingerichte marktplein 
zijn de wijnen te proeven bij 
de wijnboeren uit de Duit-
se Pfalz en bij twee lokale 
Achterhoekse wijnbouwers. 
Naast wijn is er ook de SAP 
bar met alcoholvrije drank-
jes en hapjes bij de wijn.
De dagen van het Wijnfeest 
speelt er live muziek op de 
Markt en op de terrassen 
zijn de wijnen van de wijn-
bouwers te bestellen. De 
horeca heeft een speciaal 2-
gangen-wijnfeest-menu.
De toegang is het gehele 
weekend vrij. 

www.wijnfeest-aalten.nl 

Examenwerk in 
stadsmuseum
doETiNchEm - Net als voor-
gaande jaren toont het 
Stadsmuseum Doetinchem 



ook dit jaar weer het eind-
examenwerk van de leer-
lingen van VMBO, 5 HAVO 
en 6 VWO van het Ludger-
college, Ulenhofcollege en 
Rietveldlyceum in de ten-
toonstelling ‘3x1’.
Doordat de leerlingen, met 
de vakken tekenen en hand-
vaardigheid, de opdrachten 
op hun eigen manier inter-
preteren en daarbij een ei-
gen materiaalkeus maken 
ontstaan er niet alleen zeer 
diverse kunstwerken, ook 
de actualiteit werd dit jaar 
niet geschuwd. 
De tentoonstelling is te zien 
tot en met zondag 21 juni. 
Voor jongeren tot en met 16 
jaar is het museum aan de 
Burgemeester van Nispen-
straat 2 gratis toegankelijk.

www.
stadsmuseumdoetinchem.
nl

Muziek maak je 
zelf
GAANdEREN - In september 
van dit jaar start het Symfo-
nisch Blaasorkest Gaande-
ren (SBOG) voor de tweede 
maal het project ‘Muziek 
maak je zelf’. Bedoeld om 
kinderen op een heel aan-
trekkelijke en professionele 
wijze kennis te laten maken 
met muziek en bovenal om 
zelf muziek te leren ma-
ken. Het project is speciaal 
bestemd voor kinderen in 
de leeftijd van 7 tot 10 jaar 
(groep 4 t/m 6). Aanmelden 
kan tot 15 juli bij Simone 



Veldkamp: 0315-340114. 

Graafschap College 
verzorgt Leergang 
Ondernemerschap
doETiNchEm - 
Het Graafschap College in 
Doetinchem start in septem-
ber weer met een nieuwe 
Leergang voor het Certifi-
caat Ondernemerschap.
Dit certificaat geeft een ba-
sis om te starten als zelf-
standig ondernemer en om 
een onderneming succes-
vol te kunnen voeren, maar 
ook toekomstige werkgevers 
waarderen deze ‘plus’ op 
een CV. 
In het programma komen 
onder andere aan de orde: 
financiën en inkoop, recht, 
het schrijven van een onder-
nemersplan, klantenwer-
ving, reclame, positiebewa-
king en positionering. 
De cursus start in septem-
ber 2015 en wordt aangebo-
den in ongeveer 40 leswe-
ken van 6 lesuren per week. 
De lessen zijn op donderdag 
aan het einde van de mid-
dag. 
De totale studiebelasting 
wordt geschat op 300 uur.
De cursus wordt gegeven 
op de hoofdlocatie van het 
Graafschap College aan de 
Slingelaan in Doetinchem. 
De cursus is voor iedereen 
toegankelijk met een werk- 
en denkniveau op mbo ni-
veau 3 of 4.

www.graafschapcollege.nl

koRT NiEuws

Leonie Vrieze bracht enkele maanden geleden het boek ‘Bedankt voor onze vrijheid’ uit. 
Onlangs mocht de Varsseveldse een exemplaar aanbieden aan premier Mark Rutte. 
Het boek gaat over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De inspiratie voor het boek is 
voortgekomen uit de verhalen van de familie van Leonie.  foto: pr

Leonie Vrieze overhandigt 
boek aan premier Rutte


