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OOG VOOR DE BRUS 
ARTIKEL VOOR OPVOEDERS OVER BRUSSEN VAN ZORGINTENSIEVE KINDEREN 

 
“Opgroeien als brus laat onmiskenbaar sporen na” 

 
Een brus is een broer of zus van een zorgintensief kind. 

Daarbij kan het gaan om autisme, maar ook om een verstandelijke beperking, psychische 
problematiek of een chronische ziekte.  

Dit onderwerp is het studie- en werkterrein van Annelies Kriekaard,  
die er al verschillende lezingen over gehouden heeft. 

Zij is bereid een aantal vragen te beantwoorden. 
 

Waarom aandacht voor brussen? 
“Een kind met een beperking maakt zijn of haar gezin speciaal, binnen dat gezin groeit ook de brus of 
meerdere brussen op. Een speciaal gezin bestaat niet ineens, maar in de loop van het leven van een 
gezin. Niet geleidelijk, maar het is een doorlopend proces wat steeds terug komt. Met een 
afwisseling van turbulente perioden met rustigere tijden. Dit zorgt er ook voor dat je niet kan zeggen 
"de kinderen zijn er nu aan gewend" of "ze moeten het nu maar weten"... Een van de factoren die 
uitmaakt hoe deze kritieke gezinsperiode wordt afgerond, is de stijl van de gezinsleden in het 
omgaan met problemen. Iedereen reageert namelijk uniek op zijn eigen manier. Is er voldoende 
aandacht binnen het gezin om de zorgen en problemen bespreekbaar te maken of heeft iedereen 
genoeg aan zijn eigen problemen en probeert ieder voor zich het hoofd boven water te houden? Het 
is van wezenlijk belang om hier als gezin bij stil te staan. Wat betekent de verstandelijke beperking, 
psychische problematiek of chronische ziekte van één van de kinderen voor ons gezin?” 
 
Wat doet een zorgintensief kind met de brussen in het gezin? 
“Vanuit onderzoeken die gehouden zijn in de achterliggende jaren is duidelijk geworden dat brussen 
bepaalde eigenschappen kunnen ontwikkelen en dus meenemen in hun ‘rugzak’, die andere mensen 
soms missen of in mindere mate hebben. Dat kunnen positieve, maar ook negatieve eigenschappen 
zijn. Opgroeien als brus laat onmiskenbaar sporen na.” 
 
Kun je een paar positieve dingen noemen? 
“Ze ontwikkelen vaak tot sterke persoonlijkheden, hebben een grote verantwoordelijkheid, kunnen 
goed luisteren, zijn vaak zorgzaam, hebben een groot aanpassingsvermogen, kunnen omgaan met 
crisissituaties, hebben een groter probleemoplossend vermogen, kunnen goed meevoelen met 
anderen en waarderen de kleine dingen in het leven.” 
 
Welke gevoelens kunnen er ook zijn? 
“Er kunnen veel verwarrende gevoelens los gemaakt worden: 
-Jaloezie:  
o kind met beperking krijgt meer aandacht of als eerste aandacht 
o het mag meer dan anderen 
o vraagt en krijgt meer zorg of tijd met ouders 
o lijkt liever gezien te worden door het ontvangen van grotere aandacht 
-Boosheid/frustratie:  
o onbegrepen gedrag van broer/zus 
o andere regels die gehandhaafd worden  
o in de planning en activiteiten; rekening houden met… 
o frustratie als een feest/afspraakje bijv. weer eens niet doorgaat. 
-Schaamte:  

 

Het is belangrijk 

dat brussen 

erkenning 

krijgen 
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o vreemde gedrag/ anders uitzien van de broer/zus 
o geen vrienden mee naar huis willen nemen 
o verzwijgen dat er thuis zorgen zijn 
o verbergen dat het thuis moeilijk is 
o masker opzetten: alles gaat goed met mij, ik kan het wel alleen!  
-Er alleen voorstaan:  
o gevoel van de enige te zijn met een bijzondere broer/zus 
o niet begrepen voelen 
o ervaren dat niemand weet hoe het is om broer/zus te hebben 
-Verdriet:  
o zien van pijn (soms letterlijk) van broer/zus 
o voelt niet goed; als broer/zus iets niet kan 
o ouders die verdriet hebben om… 
o anderen horen praten over hoe erg het is… 
o verdriet omdat ze geen “ normale” broer/zus hebben 
-Angst: 
o wat gaat er nog gebeuren? Kan het erger worden? 
o Voor het gedrag; soms is er ook agressie waar de broer of zus bang voor is. 
o Wat als er iets met mijn ouders gebeurt? 
o Kan bijzondere broer/zus sterven?  
-Schuldgevoel:  
o Rondom hun gevoelens 
o Mag ik dit voelen? 
o Mag ik aandacht vragen? 
o Mag ik zeuren als mijn ouders het al zo moeilijk hebben? 
o Bijzondere broer/zus kan hier toch niets aan doen?  
 
Al deze gevoelens wisselen elkaar af met de positieve gevoelens van trots, dankbaarheid en blijheid. 
Je kunt boos zijn op de handicap van je broer of zus en tegelijkertijd heel veel van hem of haar 
houden.” 
 
Wat hebben brussen nodig?  
“Het is belangrijk dat ouders hen goed informeren, dat wil zeggen aan te sluiten bij hun niveau van 
ontwikkeling en er rekening mee te houden dat er in de loop van die ontwikkeling nieuwe vragen 
ontstaan en nieuwe antwoorden nodig zijn. 
En daarnaast door te helpen om hun gevoelens goed te leren kennen. Wanneer kinderen goed 
begrijpen wat er aan de hand is en welke gevoelens dit bij hen teweegbrengt, lukt het ze beter hun 
ervaringen, ook wanneer die belastend zijn, te verwerken.  
Belangrijke woorden zijn: geborgenheid (vaak tot op latere leeftijd), veiligheid (waarom gelden er 
andere regels?), positieve aandacht, open en eerlijke communicatie, één-op-één tijd met ouders, 
liefde en warmte, rust en kalmte.” 
 
Wat kunnen brussen zelf doen?  
“Het is belangrijk dat ze praten met iemand die ze begrijpt, iemand die echt naar ze luistert, zodat ze 
hun gevoelens kunnen uiten. Soms mag best benoemd worden dat iets écht niet leuk is…. 
Daarnaast kan het ze helpen als ze dingen opschrijven (uitlaatklep): dagboek ,blog/vlog, 
teksten/gedichten. 
Andere dingen kunnen zijn: 
- Afleiding: ontspanning, hobby’s, buiten het gezin 
- Nee durven zeggen, grenzen trekken 
Samengevat: het is belangrijk dat brussen erkenning krijgen in wat het betekent om een bijzondere 
broer/zus te hebben.” 
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