LAZIMLIK
EĞİTİMİ
çocuğunuzu destekleyin

1

Lazımlık kullanmayı öğrenmek bir çocuk için önemli bir adımdır. Her çocuk kendi hızında
öğrenmektedir. Bu broşürde, lazımlık kullanmayı öğrenirken çocuğunuzu nasıl
destekleyeceğinizle ilgili bilgi vermek istiyoruz.
Bu işi anne babalar, bakıcılar, büyükbaba ve büyükanneler olarak birlikte yapmalısınız.
Burada en önemli şey; bu işe doğru zamanda ve sakin davranarak başlamaktır.

Bir çocuğa lazımlık eğitimi ne zaman verilir?
Bir çocuğa lazımlık eğitimi şu durumlarda verilir:




Çiş ve kakanın lazımlığa yapılması gerektiğini anladığı zaman,
Çiş ve kaka yapması gerektiğinin farkına vardığı ve bu ihtiyacını lazımlığa ya da
tuvalete gidene kadar tutabildiği zaman,
İşbirliği yapmayı istediği zaman.

Bazı çocuklar 2 yaş civarında bezsiz gezmeye başlarken, diğer çocuklar için bu 4 yaşı
bulabilmektedir. Her çocuk kendi hızında öğrenmektedir. Birçok çocuk, asgari destekle ve hızlı bir
biçimde, lazımlık kullanımını öğrenmektedir.



Neredeyse bütün dört yaş çocukları, lazımlık eğitimini gündüz çişe gitmek ve hem gündüz
hem gece kaka yapmak üzere alırlar.
Neredeyse bütün beş yaş çocuklarıysa bu eğitimi hem gündüz hem gece lazımlığa çiş
yapmak üzere alırlar.

Not: Bu broşürde, siz veya çocuğunuzdan bahsediyoruz.
Ancak; hem büyükanne ve büyükbabalar hem bakıcılar, lazımlık eğitiminde çocuğa yardımcı olmak açısından eşit
derecede öneme sahiptir.
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Çocuğun doğal gelişimi
Çocuklar, bedenleri üzerinde giderek daha çok hâkimiyet kazanırlar. Bu, lazımlık eğitimine
başlayabilmeniz için gereklidir.
•

Bebekler, mesanelerinin az bir kısmı dolunca bile, bilmeden ve istemsizce
işeyiverirler. Bu durum günde 20 defaya kadar gerçekleşebilir.

•

Dışkılama da yine otomatik olarak gerçekleşmektedir.

•

Çocuklar vücutlarının farkına giderek daha fazla varırlar ve hür iradeleri gelişir.
Mesanelerinin dolduğunun bilincine varmaya başlarlar. Çiş yaptıklarını veya
bezlerinin dolduğunu fark ederler.

•

Genellikle 2 ila 3 yaş arasında başlayan son aşamada, çocuklar yavaş yavaş
"kontrolü" ele almaya başlarlar. Lazımlığa veya tuvalete ulaşana kadar, bir
müddet çiş ve kakalarını tutabilirler.

•

Bu gelişim sürecinde, kuru geçen geceler son adımdır.

Pratik yapma imkânları ve öğrenme süreci
Lazımlık eğitimi sadece doğal bir olgunlaşma süreci değil, ayrıca bir öğrenme sürecidir. Çocuğunuz
kendisinden ne beklendiğini anlamaya başlayacaktır. Çocuğunuzun pratik yapma fırsatlarına ihtiyacı
vardır. Çocuğunuzu özendirebilir ve onu iyi yönde teşvik edebilirsiniz (bkz. sayfa 7'deki adım adım
eğitim planı).

Çocuğunuz lazımlık eğitimine hazır mı?
Lazımlık eğitimine başlamak için doğru zamanı belirlerken; belli bir yaşı seçmek ya da kreşe
başlamasını beklemek yerine, çocuktan gelen emareleri gözlemlemek daha önemlidir. Bu da demek
oluyor ki bu işe ne çok erken ne de çok geç girişmelisiniz.
•

Eğer çocuğunuz okula başladığında hâlâ lazımlık eğitimi almadıysa bu konuyu öğretmenleriyle
konuşun. Çocuğunuzu okula almayı bu gerekçeyle reddedemezler. Öğretmeniyle, nasıl ve ne
zaman lazımlık eğitimine başlanacağıyla ilgili konuşun. Lazımlık eğitimi büyümenin bir parçasıdır
ve utanılacak bir şey değildir.

Aşağıdaki emarelerden herhangi birisini görüyorsanız lazımlık eğitimine başlayabilirsiniz
(adım adım plan içerisindeki 2. adım).
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KONTROL LİSTESİ: Olgunlaşma belirtileri
ANLAMAK: Çocuğunuz aşağıdakileri yapabiliyordur...
• Nesneleri, mesela bir kutu içindeki küpleri, ait oldukları yere
koyabiliyordur, Çişin lazımlığa yapılması gerektiğini anlıyordur,
• Konuştuğunuz dili kâfi derecede anlıyordur ve basit talimatları
yerine getirebiliyordur, "Hadi bakalım, lazımlığa gidelim"
dediğinizde yapması gereken görevi anlıyordur,
• "Çişi geldiğini söylüyordur" veya oyununa ara veriyordur,
Çocuğunuz bezini doldurduğunun farkındadır.
• Islak ya da kirli bir bezin hoş olmadığını* hissediyordur.

YAPABİLMEK: Çocuğunuz aşağıdakileri yapabiliyordur...
• Bezini daha uzun bir müddet kuru tutabiliyordur, örneğin bezi
öğle uykusu sonrasında hâlâ kurudur,
• Size çiş ya da kaka yapması gerektiğini haber veriyordur,
• Lazımlığa kendisi gidiyor ve oturuyor, lazımlıktan kendisi
kalkıyordur,
• İç çamaşırını, belki birazcık yardımla kendisi çıkarıp giyiyordur.

İSTEMEK: Çocuğunuz aşağıdakileri istiyordur...
• Islanan ya da kirlenmiş bezinden, rahatsız olduğu için hemen kurtulmak istiyordur,*
• Lazımlıkta veya tuvalette ne yapıldığını bilmek istiyordur ya da merak ediyordur,
• Sizinle işbirliği yapmak ve özgür iradesini göstermek istiyordur (ve bazen "Hayır" diyordur),
*Günümüzde bezler daha kaliteli olduğundan ıslak bir bez o kadar da rahatsız edici hissettirmediği için emareler daha az belirgin olmaktadır.
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Çocuğunuzu bu süreçte desteklerken yararlanabileceğiniz basit ipuçları


Çocuğunuzun çiş ve kakanın ne olduğunun farkına varmasına yardım edebilirsiniz.
Çömeldiğini, oyununa ara verdiğini, sessiz bir yer aradığını, yüz ifadenizi değiştirdiğini veya elini
popo bölgesine götürdüğünü görüyorsanız çocuğunuz çişinin veya kakasının geldiğini size haber
veriyordur,



Bu işi eğlenceli ve rahat bir hâle, oyun hâline getirin,



Başarılı olamasanız da sabırlı olun,



Çocuğunuza baskı yapmak ya da onu cezalandırmak ters etki yaratabilir,



Çocuğunuza öğrenmesi için zaman tanıyın. İnançlı olun,



Çok fazla beklentiniz olmasın; çocuğunuz önce lazımlıkla oynamak isteyebilir, sonra lazımlığa
giysileriyle oturabilir ve en nihayetinde iç çamaşırlarını indirerek oturmayı öğrenebilir,



Lazımlık eğitimi; ebeveynler, bakıcılar, büyükanne ve büyükbabalar ve diğer eğitimciler, çocukları
aynı şekilde desteklerse başarılı olur. Lazımlık eğitimi konusuna nasıl yaklaşacağınız ve birbirinize
nasıl destek olacağınız konusunda aranızda anlaşın,
Aşağıdaki sayfalarda verilen adım adım eğitim planıyla (ve ayrıca "Çiş Gözlemi" ile)
işe başlayabilirsiniz.



İyi bir lazımlık nasıl olmalı?
Bir lazımlık:
çocuğun sabitçe ve rahatça oturmasına imkân sağlamalı,

çocuğu, iki ayağı da yere değecek şekilde desteklemeli,

dizlerin kalça ile aynı seviyede veya kalçanın biraz üstünde bir seviyede durmasına olanak tanımalı,


Eğer lazımlık yerine tuvaleti kullanmak istiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz:
ayakları desteklemek için bir basamak ve

klozet oturağı küçültücü koyun; böylece çocuk rahat bir pozisyonda oturabilir ve tuvalete
düşmekten korkmaz.
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GÜNDÜZ İÇİN ADIM ADIM
EĞİTİM PLANI

1. Adım: Erkenden başlayın...

Çocuğunuzun çiş ya da kaka yaptığını fark ettiyseniz bunu sesli bir şekilde dile getirin. Bu,
çocuğunuzun olanların farkına varmasına yardımcı olacaktır. Çiş ve kaka yapmak günlük
hayatın bir parçasıdır ve çirkin bir şey değildir,

2. Adım: Lazımlığı hazırlayın ve çocuğa tanıtın...
o Eve bir lazımlık alın ve çocuğunuzun lazımlıkla oynamasına izin verin,
o Lazımlık hakkında konuşun ve hatta çocuğunuzu beraberinizde tuvalete götürün.
o Böylece; çocuğunuza tuvaletin nerede olduğunu, nasıl kullanılacağını ve ne işe yaradığını
gösterebilirsiniz,
o Lazımlık eğitimi ile ilgili, okunabilecek birçok muhteşem okuma kitabı vardır. Birlikte
videolar izlemek de yine eğlenceli olabilir. Çocuğunuz bunlardan gerekli kelimeleri (çiş,
kaka, lazımlık, kuru, ıslak vb.) öğrenir ve lazımlığın ne işe yaradığını anlamaya başlar,
o Bir kutunun içerisine bloklar veya başka nesneleri koyup çıkartmak, çocuğunuzun
"içinde/içine" kelimesini anlamasına yardımcı olacaktır. Bloklar, kutunun "içine" girmeli.
Çiş, lazımlığın "içine" girmeli,
o Islaklık ve kuruluk arasındaki farkı çocuğunuza anlatabilir ve mesela bir bezi
değiştirirken, bulaşık yıkarken veya banyo yaparken bu kavramları kendisinin
deneyimlemesine olanak sağlayabilirsiniz,
o Lazımlığa oturttuğunuz bir oyuncak ayı veya oyuncak bebek, çocuğunuz için iyi bir örnek
oluşturabilir,
o Çocuğunuza düzenli aralıklarla, örneğin banyoya girmeden önce, lazımlığa oturmasını
hatırlatın.

Bu adıma ne zaman geçebilirsiniz?
2. adıma, çocuğunuz 18 ay civarına geldiğinde ya da kendisinin ilgili
olduğunu görüyorsanız geçebilirsiniz (bkz. olgunlaşma belirtileri, sayfa 5).
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GÜNDÜZ İÇİN ADIM ADIM
EĞİTİM PLANI
3. Adım: Lazımlığı düzenli olarak kullanın...
Çocuğunuza günün belirli zamanlarında düzenli olarak, lazımlığı kullanmasını önerebilirsiniz, mesela;
uyandıktan sonra,
●
yemek (kahvaltı, öğle yemeği, atıştırmalar ve akşam yemeği) yedikten sonra,
●
uyumadan önce,
●
ve eğer çocuğunuz kendisi istiyorsa.
●

Tahmin edilebilirlik, bir çocuğun işbirliği yapmasını kolaylaştırır.
Lazımlığı kullanmayı ayrıca, çocuğunuzun çiş veya kaka yapması gerektiğini fark ettiğinizde
önerebilirsiniz.
Pratik bilgiler:

Lazımlık üzerinde 2 ila 5 dakika arasında zaman geçirilmesi yeterlidir.
Lazımlığı tekrar kullanmadan önce 1,5 ila 2 saat geçmesine izin verin. Bezi hala kuruysa,
çocuğunuzun lazımlığı kullanma ihtimali yüksektir.
●
Rahat bir oturma pozisyonu, çişin düzgün şekilde yapılması için gereklidir. Çocuğunuzu,
bacakları hafifçe ayrık ve iç çamaşırı bileklerine indirilmiş şekilde lazımlığa oturtun,
●
Çocuğunuza rahat kıyafetler giydirin,
●
Bu esnada kitap okumak, bir şeylerden bahsetmek vb. çocuğunuz için rahat bir ortam yaratabilir,
●
Başka çocuklardan örnek vermek teşvik edici olabilir,
●
Eğer çocuğunuz endişeli bir şekilde tepki veriyor ya da şiddetle direniyorsa birkaç hafta bekleyip
tekrar deneyin.
●
●

Birkaç ipucu:

o Bir çocuk "hayır" evresinden geçiyorsa kendisine "Lazımlığa oturmak ister misin?" diye
sorulduğunda, "Hayır" cevabı verebilir. Dolayısıyla; ona "Hadi bakalım, lazımlığa oturma
zamanı!" gibi açık ve net talimatlar vermek daha iyidir.
o Çocuğunuza arada bir çişinin gelip gelmediğini sorarak sıkışma hissinin farkına varmasına
yardımcı olabilirsiniz,
o Her adımda, çocuğunuzu olumlu yönde teşvik edin. "Aferin!" diyebilir ya da lazımlığı
kullandıktan sonra bir şarkı söyleyebilirsiniz.
o Cezalandırmanın ya da öfkelenmenin faydası yoktur,
o Bu konuda nasıl bir yaklaşım göstereceğinizi belirleyin ve konuya dâhil olan tüm taraflarla
anlaşın: ebeveynler, bakıcılar, büyükanne ve büyükbabalar, kreş ve benzeri. Bunu "Çiş
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Gözlemi" üzerinden yola çıkarak yapabilirsiniz.

Bu adıma ne zaman geçebilirsiniz?
Çocuğunuz belli başlı emareleri gösteriyorsa (olgunlaşmanın açık belirtilerini fark edebiliyorsanız) veya
çocuğunuz 2 yaşını bitirdiyse
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GÜNDÜZ İÇİN ADIM ADIM
EĞİTİM PLANI

4. Adım: Bezden
tamamen kurtulma

Eğer çocuğunuz düzenli olarak uzun müddet boyunca kuru kalıyorsa (2 saat) veya çocuğunuzun hazır
olduğunu düşünüyorsanız bezini takmayabilirsiniz. Anne babalar olarak, bakıcılarla bu konuyu konuşun
ve eğer bakıcıysanız aynı şekilde anne babalar ile konuşun. Çocuğunuzu birkaç gün yakından takip
etmenize olanak sağlayacak bir zaman seçin.
Pratik bilgiler:

Çocuğunuza iç çamaşırını giydirin. Eğer kendisi iç çamaşırının ıslandığını hissederse çişini
tutmak için daha istekli olacaktır,

Çocuğunuzun yeterli miktarda ve düzenli olarak sıvı tükettiğinden emin olun,

Hem evde hem kreşte, tuvaletini belirli zamanlarda yapsın,

Çocuğunuz kazara işedikten sonra da veya bir gezintiye çıkarken de bezini takmayabilirsiniz.


Çocuğunuzun hayatında, aileye yeni girmiş bir bebek ya da taşınma gibi çok fazla enerji
gerektiren durumlar varsa geçici bir geriye dönüş görülmesi normal karşılanır.
Çocuğunuza bu yeni durumlara alışabilmesi için gerekli zamanı ve alanı tanıyın.
Birkaç ipucu:

o Eğer lazımlığı belirli bir yerde tutarsanız çocuğunuz onu rahatlıkla bulabilir,
o Normal bedeninden biraz daha büyük bir iç çamaşırı, yukarı ve aşağı daha kolay çekilebilir,
o Ufak kazalar, lazımlık eğitiminin bir parçasıdır. Bu kazalara çok fazla ilgi göstermeden,
çocuğunuza temiz kıyafetler giydirin ve "O kadar da kötü değil, sen başarırsın" diyerek
güvenini tazeleyin,
o Araba koltuğunuzun ya da pusetin ıslanmasını istemiyor musunuz? Su geçirmez bir
yastık/koruyucu bunun için çözüm olacaktır,
o Bezi takmamak zaman zaman zorluk yaratır mı? Eğer önce iç çamaşırını giydirir, üstüne
bezini takarsanız çocuğunuz ıslandığını hissedebilir.
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Ay! Kaka yapmam lazım!
Birçok çocuk lazımlığa kakasını yapma konusunda endişeli olabilir.
Lazımlığa işeyebilir, ancak kaka yapmak için bezlerinin takılmasını
bekleyebilirler. Genellikle kuytu bir köşede saklanıp işlerini görürler.
Bunu hemen bir mesele hâline getirmeyin; kakasını lazımlığa "terk
etmek" çocuğunuza hâlâ zor geliyor ve muhtemelen "güvenli" bulduğu
bezine biraz daha tutunmak istiyor olabilir.

Bu durumda verilecek en iyi tepki nedir?


Çocuğunuz kaka yapmaya hazır hissediyor. Bu iyiye işarettir. Çocuğunuzu teşvik edin, ancak
bunun lazımlık üzerinde hemen olmasını beklemeyin. Burada önemli olan; çocuğun lazımlığa
gitmeye çekindiği için kakasını günlerce tutmasındansa düzenli olarak kaka yapmasıdır.



Çocuğunuzun sakin bir yer bulmasına izin verin. Lazımlığı oraya veya tuvalete yerleştirin,



Zaman tanıyın. Çocuğunuz birkaç hafta sonra, birdenbire, hiçbir yönlendirme olmadan, kakasını
tuvalete yapacaktır.

Bunun faydası olmadığını düşünüyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

bezi takılıyken lazımlığa oturtma,

bezi gevşetilmişken lazımlığa oturtma,

bezi, açık hâldeyken lazımlığın üzerine oturtma,

bezi takılı değilken lazımlığın üzerine oturtma.
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GECELEYİN LAZIMLIK EĞİTİMİ
Geceleyin lazımlık eğitimi genellikle kendiliğinden olur. Bununla ilgili yapabileceğiniz çok fazla şey
yoktur.
Bu esas olarak çocuğun olgunlaşmasıyla ilgili bir durumdur. Eğer çocuğunuzun sabah
uyandığında, bezinin düzenli olarak kuru kaldığını fark ediyorsanız bezi takmamayı
deneyebilirsiniz. Islak bezle karşı karşıya kalmanız, çocuk 7 yaşına girene kadar gayet normaldir.
Kısa ipuçları:



Haftanın 7 gününden 5'inde çocuğunuzun bezi kuru kalıyorsa bezi takmayabilirsiniz,



Let your child drink normally throughout the day (even after 4,00 p.m.).



Islak bezlerle karşılaşıyorsanız bu; çocuğunuzun vücudunun henüz hazır olmadığı anlamına gelir.
Yaptıklarınız işe yaramazsa öfkelenmeyin; çocuğunuzun elinde değil,



Kazalar olur; iyi bir yatak koruyucunun yararı dokunacaktır,



Geceleyin çocuğunuzu işesin diye uyandırmayın. Onları siz uyandırıyorsanız çocuklar lazımlık
eğitimi almış olmaz. Lazımlık eğitimini tamamlamış çocuklar, işemeye ihtiyaçları olduğunda
kendileri uyanırlar.
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Daha fazla bilgiye, tavsiyeye veya yardıma mı ihtiyacınız var?
o Bunun için hemşirenizle ya da doktorunuzla konuşun, veya Kind en Gezin
ekibinden, çocuklar konusunda tavsiye verebilecek bir çalışandan görüşme talep
edin,
o Kind en Gezin yardım hattını arayın (078 150 100),
o kindengezin.be/ontwikkeling/zindelijkheid/
o Çocuk bakımıyla ilgili çalışanlar olarak; dil destek personeli ve çocuk
danışmanları ile irtibata geçebilirsiniz.

Aşağıdakilerden herhangi biri varsa doktorunuza danışmanız en iyisidir:
 Çocuğun iç çamaşırlarında, gün içinde hâlâ kaka görüyorsanız,
Çocuğunuz 3 yaşını geçmişse,
 Çocuğunuz 4 ila 5 yaşları arasındaysa ve hâlâ gün içinde altını ıslatıyorsa,
 Çocuğunuz 6 ila 7 yaşları arasındaysa ve hâlâ geceleyin altını ıslatıyorsa.

Sorumlu yayıncı: Kind en Gezin, Katrien Verhegge, genel idareci - Flaman temsilcilik Nüshası 1/11/2019

Çocuğunuz 3 yaşından büyükse örneğin kreşe ilk başlayacağı zaman CLB ile
irtibata geçebilirsiniz.
Sorularınız için ayrıca; “opvoedingswinkel”a (ebeveyn eğitim dükkanı) veya
belediyeniz dâhilindeki "Huis van het Kind"e (Çocuk Evi) gidebilirsiniz.

