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Interview over het ‘Brusje’ zijn 

Inleiding interview 

Allereerst: dank je wel dat je wilt meewerken aan mijn onderzoek over Brusjes. Jouw antwoorden uit dit 

interview verwerk ik in mijn onderzoek dat ik maak voor mijn opleiding MMZ4. Indien je wenst dat jij en 

jouw broertje/zusje anoniem blijven om privacy redenen vermeld dit dan. Dan zal ik fictieve namen 

gebruiken. In dit interview wordt gesproken over broertje/zusje, maar bij deze term doel ik ook op 

oudere speciale broers en zussen. Verder wil ik je vragen om bij iedere vraag een korte toelichting te 

geven op je antwoord. Als laatste wil ik benoemen: geen enkel antwoord is goed of fout! Het gaat om 

jouw unieke ervaringen, gevoelens en gedachtes als een Brusje.  

Jouw naam    : Lisa Hekman     

Jouw leeftijd    : 21  

Naam van jouw speciale broertje/zusje : Elke 

Ziektebeeld van broertje/zusje  : Mowat-Wilson syndroom en een hersenbeschadiging 

(meervoudige handicap) 

Leeftijd broertje/zusje   : 24 

1. Sinds wanneer ben je bekend met de betekenis van het woord Brusje? 

‘Sinds ik hierover begon te bloggen en ik op zoek ging naar een naam voor mijn blog. Ik wil niet 

overal een label op plakken, maar de term ‘brusjes’ dekt wel de lading. Dit is nu ongeveer een 

jaar geleden.’  

 

2. Sinds wanneer voel jij je een Brusje? Dus wanneer kwam het besef: ik heb een speciaal 

broertje/zusje? 

‘Dit besef kwam toen ik naar de middelbare school ging (ik was destijds 12/13). Toen hoorde ik 

vriendinnen veel praten over winkelen/ruzie/feestjes/etc. met hun broer/zus en besefte ik mij 

dat ik dat allemaal niet kon met mijn zus. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een keer bij 

een vriendin thuis kwam en we meteen op de bank konden ploffen om een film te kijken. Ik 

besefte me op dat moment dat ik dat niet kon. Bij ons thuis stonden er zodra Elke thuis kwam – 

rond 5 – altijd kinderfilms op. ’ 

 

3. Met welke informatiebronnen omtrent het Brusje zijn ben jij bekend?  

(Bijvoorbeeld fora op internet, boeken, websites, facebook etc.) 

‘Het Broers- en zussenboek van Anjet van Dijken, aandacht in Lotje&co, blogs (Brussenkreetjes 

en mijn eigen Brusjesblog) en de Facebookgroep van Lotje&co. ’ 

 

4. Welke informatiebronnen bieden jou daadwerkelijk steun/hulp?  

‘Eigenlijk allemaal wel. Zowel het boek als de blogs en Facebookberichten bieden herkenning. 

Het delen en herkenning vinden heeft mij enorm geholpen. ’ 

 

 



 

5. In welke mate heeft het Brusje zijn invloed op keuzes die jij maakt in het leven? 

(Bijvoorbeeld werk, studie, relaties, woonplaats etc.) ’ 

‘Ik merkte vooral toen ik uit huis ging dat ik echt een pleaser ben en altijd bezig ben met hoe 

anderen zich voelen, hoe zij denken en wat zij vinden. Ik vond het vooral in het begin lastig om 

voor mijzelf op te komen en was geneigd om mijzelf snel weg te cijferen. Ik denk altijd eerst 

voor anderen en daarna pas voor mijzelf. Ik denk dat dit deels in mijn karakter zit, maar ook 

deels met het brus-zijn te maken heeft. ’ 

 

6. Heb jij het gevoel dat je begrepen wordt/werd door je ouders?  

‘Ja. Zeker toen ik begon met bloggen, heb ik veel met mijn ouders gepraat en uitgelegd hoe ik 

dingen heb ervaren. Zij zijn gelukkig erg begripvol. ’  

 

7. Ben je weleens boos op je ouders (geweest) door de thuissituatie?  

‘Ja, al voelde ik me daar altijd wel schuldig over omdat ik weet dat zij niets aan de situatie 

kunnen doen. Tegenwoordig kan ik wel beter boos worden zonder mij direct schuldig te voelen. 

Ik weet nu dat ook ik er toe doe en dat ik best voor mezelf op mag komen. ’ 

 

8. Op welke manier wordt/werd hiermee omgegaan?  

‘Goed. We praten veel thuis en daardoor wordt alles vrijwel direct uitgepraat. ’ 

 

9. Met wie deel(de) jij jouw gevoelens als Brusje? 

‘Eigenlijk met iedereen, haha! Dankzij mijn blog deel ik mijn verhalen met iedereen die maar 

interesse heeft. Daarnaast praat ik veel met mijn ouders, mijn broertje, mijn vriend en 

vriendinnen. ’ 

 

10. Voel(de) jij je anders dan vrienden en vriendinnen omdat je een Brusje bent? 

‘Misschien een beetje. Ik ben me ervan bewust dat mijn empatische vermogen, zorgzaamheid 

en aanpassingsvermogen wat sterker zijn ontwikkeld door mijn thuissituatie. Aan de andere 

kant heeft vrijwel iedereen dingen meegemaakt die hem/haar hebben gevormd. In die zin voel 

ik me dus niet anders. ’ 

 

11. Hoe zou jij jouw gezin omschrijven waarin je bent opgegroeid? 

‘Liefdevol. Mijn ouders hebben er altijd alles aan gedaan om ons alle aandacht, liefde en zorg te 

geven die we nodig hebben. Dit doen ze nog steeds. ’  

 

12. Ben jij later, als je ouders overlijden, diegene die verantwoordelijk is voor jouw broer/zus?  

‘Mijn broertje (Luuk – 17) en ik zullen dan inderdaad verantwoordelijk zijn.  

 a. Het voelt logisch dat wij deze verantwoordelijkheid op ons zullen nemen. Elke woont 

inmiddels niet meer thuis en ik vind het meer dan logisch dat op het moment dat mijn ouders 

zouden wegvallen, Luuk en ik hun taken over zouden nemen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik 

het wel een grote verantwoordelijkheid vind. Ik ken Elke door en door, maar met bepaalde 

dingen die bij die verantwoordelijkheid komen kijken heb ik geen ervaring. Zo zou ik 



 

bijvoorbeeld niet zo 1,2,3 weten hoe ik alle financiën voor haar zou moeten regelen en heb ik te 

weinig kennis over haar medicatie om hier beslissingen over te nemen. Ik denk echter dat we 

hier wel genoeg hulp bij zouden kunnen krijgen, dus in die zin denk ik dat het wel goed zou 

komen. Ik hoop echter dat dit allemaal nog heel lang duurt! ’ 

 

13. In welke mate voel jij je een mantelzorger?  

‘Ik denk dat ik mij vroeger meer een mantelzorger voelde dan nu. Toen Elke nog thuis woonde, 

moest ik wel eens oppassen of helpen in haar verzorging. Inmiddels woont ze uit huis en heb ik 

die verantwoordelijkheden niet meer. Ik probeer haar zo vaak mogelijk op te zoeken en leuke 

dingen met haar te doen, maar ik hoef haar niet zoals ‘echte’ mantelzorgers dagelijks te 

verzorgen. ’ 

 

14. Waarom vind jij wel/niet dat er een beroep op jou mag worden gedaan als mantelzorger? 

‘Ik vind dat er zeker een beroep op mij mag worden gedaan als mantelzorger. Dit moet alleen 

niet te ver gaan. Dat ik vroeger af en toe moest oppassen en soms moest helpen in de 

verzorging vond ik niet erg, maar ik vind wel dat het voor broertjes en zusjes geen dagtaak mag 

zijn. Gelukkig hebben mijn ouders hier goed voor gewaakt. ’   

 

15. Op welke manier(en) ontlast jij je ouders?  

‘Vroeger: oppassen en af en toe helpen met de verzorging. 

Nu: af en toe leuke dingen doen met Elke en naar haar toe gaan als mijn ouders op vakantie 

zijn.’ 

 

16. Heb je je weleens geschaamd voor je broertje/zusje? En waarom? 

‘Nooit!’ 

 

17. Ben je weleens jaloers geweest op  je broertje/zusje? En waarom? 

‘Ja, omdat zij vaak meer aandacht kreeg. Inmiddels begrijp ik dat goed, maar als kind is dat niet 

altijd gemakkelijk. ’  

 

18. In welke mate herken jij schuldgevoelens in het Brusje zijn?  

(Het ene brusje voelt zich bijvoorbeeld schuldig over aandacht vragen, de ander over zijn 

schaamte of omdat hij wel ‘normaal’ is) 

‘Ik herken dit heel erg. Ik voelde me altijd schuldig als ik boos was, omdat ik ergens wel wist dat 

Elke en/of mijn ouders er niets aan konden doen. Toen ik rond mijn 15de een eetprobleem 

ontwikkelde, voelde ik mij ook enorm schuldig over het feit dat ik nu veel aandacht vroeg terwijl 

mijn ouders al genoeg aan hun hoofd hadden. Ik voelde me toen/achteraf ook heel erg schuldig 

tegenover mijn broertje. Hij was voor een paar jaar ‘dubbel brusje’. ’ 

 

19. Wat maakt dat jij trots bent op jouw broertje/zusje? 

‘Elke is enorm sterk, lief en vrolijk. Ze heeft zo veel moeten doorstaan, maar blijft altijd lachen. 

Ze betekent zielsveel voor mij. Als zij lacht, is mijn dag weer goed. ’ 



 

 

20. Als je 100% mag verdelen tussen de emoties: jaloezie, trots, schaamte en schuldgevoel. Hoe 

ziet de verdeling er bij jou uit? (Bijvoorbeeld 25% schaamte, 40% jaloezie, 15% trots en 20% 

schuldgevoel) 

Nu: 

- jaloezie:     10% 

- schaamte:  0% 

- schuldgevoel:  20%   

- trots   70% 

 

21. Welk effect heeft het Brusje zijn bij jou op emotioneel gebied? 

‘Elke heeft toen ze een jaar of 10/11 was een hele heftige epileptische aanval gehad. Haar 

toestand was destijds kritiek. Ik weet nog heel goed dat ik toen aan mijn moeder vroeg of Elke 

dood zou gaan, waarop mijn moeder antwoordde dat ze dit niet wist. Sindsdien merk ik dat ik 

een soort van verlatingsangst heb. Angst om mensen kwijt te raken. Inmiddels is dit wel iets 

minder, maar het is een tijd wel erger geweest. Dit is een voorbeeld van hoe het brus-zijn 

invloed kan hebben op je emoties. Ik ben sowieso best wel gevoelig, maar ik denk dat dit soort 

situaties deze gevoeligheid wel hebben versterkt. ’  

 

22. Welk effect heeft het Brusje zijn bij jou op sociaal gebied? 

‘Ik merk dat ik een echte pleaser ben. Ik wil altijd dat anderen het naar hun zin hebben en ben 

heel gevoelig voor sfeer. Door het brus-zijn ben ik gewend om te zorgen en om rekening te 

houden. Dit merk ik heel erg op sociaal gebied. ’ 

 

23. Welk effect heeft het Brusje zijn bij jou op fysiek gebied? 

‘Mijn masseur heeft wel eens gezegd dat mijn rugpijn er wel mee te maken kan hebben. Ik heb 

me, ook op jonge leeftijd, altijd veel zorgen gemaakt over van alles en die spanning en stress 

ging/gaat in mijn rug zitten. ’ 

 

24. In welke mate herken je de volgende termen in het Brusje zijn, kun je bij elk antwoord kort 

uitleggen waarom?  

 

o In de schaduw staan – ‘op sommige momenten wel (mensen die altijd vragen hoe het met 

je zus gaat, etc.). Inmiddels heb ik hier niet meer zo veel last van. ’ 

 

o Wegcijferen – ‘dit herken ik heel erg. Veel brussen, waaronder ikzelf, zijn het gewend om 

altijd rekening te houden met de ander en cijferen hierdoor zichzelf eerder weg. ’  

 

o Verantwoordelijkheidsgevoel – ‘ook dit herken ik heel erg. Ik voel me nog steeds altijd 

enorm verantwoordelijk voor alles en iedereen. ’ 

 



 

o Compenseren – ‘ik denk dat dit wel een van de oorzaken is van mijn perfectionisme, het 

extra goed willen doen omdat Elke het niet kan. ’ 

 

o Boosheid – ‘dit heb ik wel vaak gevoeld. Vroeger sprak ik dit echter niet vaak uit, nu wel. ’ 

 

o Dubbele gevoelens van haat en liefde tegelijk – ‘haat heb ik nooit echt gevoeld. Ik voel 

vooral liefde. ’ 

o Verdriet – ‘zeker in de periodes dat het minder ging met Elke ben ik enorm verdrietig 

geweest. Nog steeds kan ik af en toe verdrietig worden om kleine dingen, bijvoorbeeld dat 

ik nooit zal weten hoe haar stem klinkt. Ik kan het nu wel beter relativeren. Het is nu 

eenmaal zo, ik kan er helaas niets aan doen. Ik probeer me nu meer te focussen op het 

positieve, want er zijn ook genoeg leuke en positieve dingen! ’ 

 

25. Had je liever een ‘normale’ broer of zus gehad? Waarom wel/niet? 

‘Als ik deze vraag voor haar geboorte had kunnen/moeten beantwoorden, had ik ja gezegd. 

Omdat het praktischer is en omdat ik haar dat leven had gegund. Aan de andere kant weet Elke 

niet beter en is ze ontzettend gelukkig. Ik zou haar nu niet willen inruilen. Ik hou van haar zoals 

ze is. ’ 

 

26. Wat vind je het moeilijkste aan Brusje zijn? 

‘Alle emoties die er bij komen kijken en het rekening houden.’  

 

27. Wat vind je het leukste aan Brusje zijn? 

‘De grappige situaties, de dankbaarheid (niemand is zo blij als je langskomt als Elke) en de goede 

eigenschappen die je erdoor ontwikkelt (empatisch vermogen, zorgzaamheid, etc.) ’ 

 

28. Hoe zie jij jouw toekomst als Brusje?  

‘Goed. Ik heb veel geleerd over het brus-zijn en daardoor zijn steeds meer puzzelstukjes op hun 

plek gevallen.’  

 

29. Welke tips heb jij voor andere Brusjes?  

‘Deel! Blijf niet alleen rondlopen met emoties en dingen waar je tegen aan loopt. Delen is echt 

helen. ’ 

 

 

 

 

 



 

Interview over het ‘Brusje’ zijn 

Inleiding interview 

Allereerst: dank je wel dat je wilt meewerken aan mijn onderzoek over Brusjes. Jouw antwoorden uit dit 

interview verwerk ik in mijn onderzoek dat ik maak voor mijn opleiding MMZ4. Indien je wenst dat jij en 

jouw broertje/zusje anoniem blijven om privacy redenen vermeld dit dan. Dan zal ik fictieve namen 

gebruiken. In dit interview wordt gesproken over broertje/zusje, maar bij deze term doel ik ook op 

oudere speciale broers en zussen. Verder wil ik je vragen om bij iedere vraag een korte toelichting te 

geven op je antwoord. Als laatste wil ik benoemen: geen enkel antwoord is goed of fout! Het gaat om 

jouw unieke ervaringen, gevoelens en gedachtes als een Brusje.  

Jouw naam    : Kyelle de Vente     

Jouw leeftijd    : 14 jaar  

Naam van jouw speciale broertje/zusje : Aimee de Vente 

Ziektebeeld van broertje/zusje  : Verstandelijk beperking 

Leeftijd broertje/zusje   : 13 jaar 

 

1. Sinds wanneer ben je bekend met de betekenis van het woord Brusje? 

‘Sinds 1 à 2 weken geleden. Geertje vertelde mij over het onderzoek.’ 

 

2. Sinds wanneer voel jij je een Brusje? Dus wanneer kwam het besef: ik heb een speciaal 

broertje/zusje? 

‘Op een vakantie in Duitsland. Hier kreeg mijn zusje een enorme driftbui. Ik was toen ongeveer 7 

à 8 jaar oud. ‘ 

 

3. Met welke informatiebronnen omtrent het Brusje zijn ben jij bekend?  

(Bijvoorbeeld fora op internet, boeken, websites, facebook etc.) 

‘Mantelzorg van zorgdat. Ik heb me hier ongeveer 2 jaar geleden voor ingeschreven.’ 

 

4. Welke informatiebronnen bieden jou daadwerkelijk steun/hulp?  

‘Vrienden en familie. ‘ 

 

5. In welke mate heeft het Brusje zijn invloed op keuzes die jij maakt in het leven? 

(Bijvoorbeeld werk, studie, relaties, woonplaats etc.) 

‘Ik moet voor school mijn maatschappelijk stage lopen. Ik heb ervoor gekozen dat ik dit op de 

anne-franklaan te doen. Misschien had ik dit niet gedaan als mijn zusje niet gehandicapt was. 

Maar op mijn verdere keuzes (zoals school, vriendinnen) heeft het geen of nauwelijks invloed. ‘ 

 

6. Heb jij het gevoel dat je begrepen wordt/werd door je ouders?  

‘Ja, mijn ouders en ik hebben een hele hechte band waardoor wij elkaar goed begrijpen.’  

 



 

7. Ben je weleens boos op je ouders (geweest) door de thuissituatie?  

‘Nee, ik ben eigenlijk nooit boos en al helemaal niet hierover. Natuurlijk dacht (of denk) ik soms 

‘Joehoe!! En ik dan??’.  

 

8. Op welke manier wordt/werd hiermee omgegaan?  

‘Er werd naar mij geluisterd en we praatte erover. ‘ 

 

9. Met wie deel(de) jij jouw gevoelens als Brusje? 

‘Mijn moeder en nu ook vriendinnen.’  

 

10. Voel(de) jij je anders dan vrienden en vriendinnen omdat je een Brusje bent? 

‘Ik voel(de) me soms meer verantwoordelijk voor dingen, dan mijn vriendinnen. Ik denk dat dit 

komt omdat ik een brusje ben…’ 

 

11. Hoe zou jij jouw gezin omschrijven waarin je bent opgegroeid? 

‘Super!! Natuurlijk zou ik (vroeger) af en toe wel de aandacht willen die mijn zusje kreeg. Maar 

ik heb (om het zo maar te zeggen) een geweldige jeugd gehad.’  

 

12. Ben jij later, als je ouders overlijden, diegene die verantwoordelijk is voor jouw broer/zus?  

a. Hoe voelt dit? 

‘Dit is niet afgesproken.’ 

 
13. In welke mate voel jij je een mantelzorger?  

‘In de zorg pas ik af en toe op, maar verder niet. Ik heb wel het gevoel dat ik er voor haar ben. ‘ 

14. Waarom vind jij wel/niet dat er een beroep op jou mag worden gedaan als mantelzorger? 

‘Ik vind het goed dat mijn ouders (bijvoorbeeld) dit aan mij vragen, ik wil dit juist graag doen 

voor haar.’ 

 

15. Op welke manier(en) ontlast jij je ouders?  

‘Het oppassen. Dan kunnen zij bijvoorbeeld mijn broertje ophalen.’  

 

16. Heb je je weleens geschaamd voor je broertje/zusje? En waarom? 

‘Nee! Ik vind dat ik me daarvoor niet hoef te schamen omdat het gewoon me zusje is.’  

 

17. Ben je weleens jaloers geweest op  je broertje/zusje? En waarom? 

‘Ja. Toen ik klein was wilde ik haar aandacht graag.’  

 

 

 



 

18. In welke mate herken jij schuldgevoelens in het Brusje zijn?  

(Het ene brusje voelt zich bijvoorbeeld schuldig over aandacht vragen, de ander over zijn 

schaamte of omdat hij wel ‘normaal’ is) 

‘Dit herken ik niet.’ 

 

19. Wat maakt dat jij trots bent op jouw broertje/zusje? 

‘Ik kan met haar super momenten beleven. We doen vaak samen make-up op, spelen samen, 

kleuren, knutselen en we hebben veel lol samen. Ze heeft hele goede humor en we kunnen heel 

hard lachen samen. Super is dat! Op dit soort momenten voel ik met trots!!’  

 

20. Als je 100% mag verdelen tussen de emoties: jaloezie, trots, schaamte en schuldgevoel. Hoe 

ziet de verdeling er bij jou uit? (Bijvoorbeeld 25% schaamte, 40% jaloezie, 15% trots en 20% 

schuldgevoel) 

- jaloezie:     05% 

- schaamte:  00% 

- schuldgevoel:  10%   

- trots   85% 

 

 

21. Welk effect heeft het Brusje zijn bij jou op emotioneel gebied? 

‘Veel denk ik. Ik kan er soms best wel verdrietig over zijn.’  

 

 

22. Welk effect heeft het Brusje zijn bij jou op sociaal gebied? 

‘Een goed effect. Ik denk dat ik door mijn zusje juist ook beter ben in sociaal gebied. Ik denk dat 

ik nu met meerder soort situaties om kan gaan dan iemand die geen brusje is. ‘ 

 

 

23. Welk effect heeft het Brusje zijn bij jou op fysiek gebied? 

‘Af en toe een blauwe plek, mijn zusje is nogal lomp. Hahaha! Verder niet.’ 

 

 

24. In welke mate herken je de volgende termen in het Brusje zijn, kun je bij elk antwoord kort 

uitleggen waarom?  

 

o In de schaduw staan 

 

o Wegcijferen 

‘Soms, ligt eraan in wat voor situatie we zitten. In een bepaalde situatie geef ik haar eerst 

de ruimte om iets te doen en dan ik pas. ‘ 



 

o Verantwoordelijkheidsgevoel 

‘Ja, ik voel me soms wel verantwoordelijk voor mijn zusje.’ 

o Compenseren 

 

o Boosheid 

 

o Dubbele gevoelens van haat en liefde tegelijk 

 

o Verdriet 

‘Soms, ik ben er soms wel verdrietig over dat mijn zusje zich niet goed kan uiten.’  

 

25. Had je liever een ‘normale’ broer of zus gehad? Waarom wel/niet? 

‘Nee, ik denk dat ik haar kan helpen en zij mij. Ik ben juist heel trots op haar en op ons.’ 

 

 

26. Wat vind je het moeilijkste aan Brusje zijn? 

‘Het ‘wegcijferen’ van mezelf. Haar eerst laten gaan, maar dit doe ik met veel liefde.’ 

 

 

27. Wat vind je het leukste aan Brusje zijn? 

‘Mijn zusje!!!’ 

 

28. Hoe zie jij jouw toekomst als Brusje?  

‘Ik zou haar betrekken in alles. Haar opzoeken en ophalen. Haar alles wat ik meemaak vertellen 

ook al begrijpt ze sommige dingen soms niet.’  

 

29. Welke tips heb jij voor andere Brusjes?  

‘Hou van hem/haar. Zorg voor hem/haar en betrek hem/haar in alles ook al is het soms 

moeilijk.’  

 

 

 

 

 

 

 



 

Interview over het ‘Brusje’ zijn 

Inleiding interview 

Allereerst: dank je wel dat je wilt meewerken aan mijn onderzoek over Brusjes. Jouw antwoorden uit dit 

interview verwerk ik in mijn onderzoek dat ik maak voor mijn opleiding MMZ4. Indien je wenst dat jij en 

jouw broertje/zusje anoniem blijven om privacy redenen vermeld dit dan. Dan zal ik fictieve namen 

gebruiken. In dit interview wordt gesproken over broertje/zusje, maar bij deze term doel ik ook op 

oudere speciale broers en zussen. Verder wil ik je vragen om bij iedere vraag een korte toelichting te 

geven op je antwoord. Als laatste wil ik benoemen: geen enkel antwoord is goed of fout! Het gaat om 

jouw unieke ervaringen, gevoelens en gedachtes als een Brusje.  

Jouw naam    : Sandra van Zuiden (fictieve naam)  

Jouw leeftijd    : 24 

Naam van jouw speciale broertje/zusje : anoniem 

Ziektebeeld van broertje/zusje  : Prader-Willi-syndroom 

Leeftijd broertje/zusje   : 21 

1. Sinds wanneer ben je bekend met de betekenis van het woord Brusje? 

‘Sinds vandaag, ik had hier nog nooit van gehoord.’ 

 

2. Sinds wanneer voel jij je een Brusje? Dus wanneer kwam het besef: ik heb een speciaal 

broertje/zusje? 

‘Ik voel mij niet een brusje. Ik weet al sinds de geboorte van mijn broertje dat ik een speciaal 

broertje heb, jong als ik was: alles veranderde. ’ 

 

3. Met welke informatiebronnen omtrent het Brusje zijn ben jij bekend?  

(Bijvoorbeeld fora op internet, boeken, websites, facebook etc.) 

‘Geen. Ik ben enkel bekend met websites en de facebook rondom het Prader-Willi-syndroom, 

waar ik samen met mijn moeder een platform heb gecreëerd om te praten over het hebben van 

een zoon/dochter/vriend/vriendin/broer/zus/nicht/neef met het syndroom. ’ 

 

4. Welke informatiebronnen bieden jou daadwerkelijk steun/hulp?  

‘Zie vraag 3. ’ 

 

5. In welke mate heeft het Brusje zijn invloed op keuzes die jij maakt in het leven? 

(Bijvoorbeeld werk, studie, relaties, woonplaats etc.) 

‘Het feit dat ik een bijzonder broertje heb heeft veel invloed gehad op mijn leven. Vooral omdat 

ik opgegroeid ben in een zeer gestructureerd gezin, niets kon aan het toeval worden overgelaten. 

Ook had ik al vroeg veel verantwoordelijkheden en was ik al vroeg volwassen. Dit zal 

ongetwijfeld zijn weerslag hebben gehad op de keuzes die ik maak. ’ 

 

 

 



 

6. Heb jij het gevoel dat je begrepen wordt/werd door je ouders?  

‘Zeker. Tijdens de pubertijd voelde ik mij vaak onbegrepen, ik vond dat mijn broertje werd 

voorgetrokken. Inmiddels begrijp ik dat dat niet anders kan en zie ik dat mijn ouders doen wat ze 

kunnen om mij net zoveel aandacht te geven. ’  

 

7. Ben je weleens boos op je ouders (geweest) door de thuissituatie?  

‘Ja, zie vraag 6. ’ 

 

8. Op welke manier wordt/werd hiermee omgegaan?  

‘Veel praten, uitleggen waarom het is zoals het is. ’ 

 

9. Met wie deel(de) jij jouw gevoelens als Brusje? 

‘Mijn ouders. Met mijn vriend en vriendinnen, hoewel zij het toch niet helemaal begrijpen omdat 

ze er nou eenmaal niet elke dag bij zijn. Ik vond het vroeger wel jammer dat ik niet nog een 

ander broertje of zusje had om de verhalen mee te delen. Inmiddels heb ik een vriendin met een 

gehandicapt broertje, met haar kan ik ook wel verhalen delen. ’ 

 

10. Voel(de) jij je anders dan vrienden en vriendinnen omdat je een Brusje bent? 

‘Ik voelde mezelf niet per se anders, maar ik had wel door dat het er bij mij thuis heel anders aan 

toe ging. Vriendinnetjes konden makkelijk eens een ijsje gaan eten of zomaar iets leuks gaan 

doen, bij ons thuis moest alles gepland worden en kon er niet zomaar flink gesnoept worden. ’ 

 

11. Hoe zou jij jouw gezin omschrijven waarin je bent opgegroeid? 

‘Liefdevol, eerlijk, open, gestructureerd, streng maar rechtvaardig. ’ 

 

12. Ben jij later, als je ouders overlijden, diegene die verantwoordelijk is voor jouw broer/zus?  

a. Hoe voelt dit? 

‘Ja. Dit voelt voor mij als vanzelfsprekend. Ik zou het niet anders willen. Natuurlijk is het zwaar. 

Hopelijk heeft mijn broertje tegen die tijd een plekje in een leuke woongroep, zodat ik de zorg 

kan delen. ’ 

13. In welke mate voel jij je een mantelzorger?  

‘Ik voel me een zus die voor haar broertje zorgt, omdat hij dat nodig heeft. ’ 

14. Waarom vind jij wel/niet dat er een beroep op jou mag worden gedaan als mantelzorger? 

‘Ik ben zijn zus. Ik vind het leuk om voor hem te zorgen. Daarnaast vind ik het belangrijk mijn 

ouders af en toe te onthanden, alhoewel dat steeds moeilijker wordt nu ik een fulltime baan heb 

en mijn eigen leven leid in een andere stad. ’ 

 

15. Op welke manier(en) ontlast jij je ouders?  

‘Veel praten en oppassen. ’ 

 



 

16. Heb je je weleens geschaamd voor je broertje/zusje? En waarom? 

‘Vroeger wel. Ik was een puber en vond het allemaal maar moeilijk als mijn broertje ‘een scene 

schopte’. Hij kan soms wel ‘gek’ doen in het openbaar. Inmiddels kan ik daar beter mee omgaan. 

Het is natuurlijk nog steeds vervelend als hij een bui heeft midden in een restaurant bijvoorbeeld. 

Maar ik zou het geen schaamte willen noemen, het is meer gewoon vervelend. Zowel voor hem 

als voor de omgeving. ’ 

 

17. Ben je weleens jaloers geweest op  je broertje/zusje? En waarom? 

‘Daar ga ik weer; vroeger wel. Ik heb wel eens gedacht “had ik ook maar een handicap”, dan 

kreeg ik net zoveel aandacht van mijn ouders. Inmiddels weet ik dat dat een belachelijke 

gedachte was. Het is helemaal niet leuk om een handicap te hebben en hulpbehoevend te zijn. 

Maar als kind is het toch moeilijk om te zien dat je broertje (noodgedwongen, het kan niet 

anders) meer aandacht krijgt dan jij. ’  

 

18. In welke mate herken jij schuldgevoelens in het Brusje zijn?  

(Het ene brusje voelt zich bijvoorbeeld schuldig over aandacht vragen, de ander over zijn 

schaamte of omdat hij wel ‘normaal’ is) 

‘Ik heb toen ik net uit huis ging last gehad van schuldgevoelens. Dit was eigenlijk meer naar mijn 

ouders toe. Ik had het gevoel hen in de steek te laten. Inmiddels is dat wel minder. Het leven 

loopt nu eenmaal zo en ik kan niet de rest van mijn leven thuis blijven om te helpen voor mijn 

broertje te zorgen. Ik heb mij wel afgevraagd waarom is hij gehandicapt en bijvoorbeeld niet ik. 

Dat vind ik heel moeilijk om te zien. Maar schuldgevoel zou ik dat niet noemen. ’ 

 

19. Wat maakt dat jij trots bent op jouw broertje/zusje? 

‘Hij doet het ontzettend goed! Voor een jongen met PWS gaat het erg goed. Hij is hartstikke 

slank en sport graag. Inmiddels werkt hij een paar dagen in de week op een zorgboerderij en 

doet dat hartstikke goed. Verder heeft hij heel veel kennis van verschillende dingen, voornamelijk 

dieren en de natuur is hij dol op. Ook kan hij tegenwoordig al alleen met de trein en soms een 

dag alleen thuis blijven. Dat vind ik hartstikke knap en daar ben ik zeer trots op! ’ 

 

20. Als je 100% mag verdelen tussen de emoties: jaloezie, trots, schaamte en schuldgevoel. Hoe 

ziet de verdeling er bij jou uit? (Bijvoorbeeld 25% schaamte, 40% jaloezie, 15% trots en 20% 

schuldgevoel) 

- jaloezie:     0% 

- schaamte:  0% 

- schuldgevoel:  20%   

- trots   80% 

 

21. Welk effect heeft het Brusje zijn bij jou op emotioneel gebied? 

‘Het is lastig om te zien dat mijn ouders het zwaar hebben met de zorgen voor een gehandicapt 

kind. Ook is het lastig om te zien dat mijn broertje het soms zwaar heeft met het hebben van een 

handicap. Hij is erg slim en zeer bewust van het feit dat hij anders is. Dit drukt soms zwaar op 



 

mij. Het is meer hun leed dat mij zwaar valt, dan mijn eigen leed. Maar ik lig hier niet (meer) 

wakker van. Ik kan er goed mee omgaan. ’ 

 

22. Welk effect heeft het Brusje zijn bij jou op sociaal gebied? 

‘Geen effect. ’ 

 

23. Welk effect heeft het Brusje zijn bij jou op fysiek gebied? 

‘Geen effect. ’ 

 

24. In welke mate herken je de volgende termen in het Brusje zijn, kun je bij elk antwoord kort 

uitleggen waarom?  

o In de schaduw staan, ‘ dat herken ik. Als zusje van een gehandicapt broertje krijg je nou 

eenmaal minder aandacht. Mijn broertje heeft altijd hulp nodig. Ik niet. Wij noemen mijn 

broertje vaak symbolisch de keizer van het gezin. Alles draait om hem. ’  

 

o Wegcijferen, ‘dat herken ik ook. Dit geldt denk ik voor elk gezinslid. Je moet veel opofferen 

om te zorgen dat mijn broertje een fijn leven heeft. ’ 

 

o Verantwoordelijkheidsgevoel, ‘zeer. Je kunt nooit een steekje laten vallen. Altijd 

nadenken, drie stappen vooruit bij voorkeur. ’  

 

o Compenseren, ‘nee dat herken ik niet. ’ 

 

o Boosheid, ‘dat herken ik een beetje. Ik denk dat iedereen wel eens boos is op ‘het leven’ als 

dingen anders lopen dan dat je had gewild. Maar ik voel geen boosheid naar mijn broertje 

of mijn ouders toe. Meer dat je je soms afvraagt waarom toch. ’ 

 

o Dubbele gevoelens van haat en liefde tegelijk, ‘nee ik ervaar nooit haat. Dit herken ik 

niet’. 

 

o Verdriet, ‘zeker. Het is uiteindelijk gewoon heel verdrietig dat mijn broertje niet gezond is. 

Zowel voor hem als voor mijn ouders als voor mij. ’ 

 

25. Had je liever een ‘normale’ broer of zus gehad? Waarom wel/niet? 

‘Dat vind ik een moeilijke vraag. Natuurlijk had ik gewenst dat mijn broertje gezond was 

geweest. Dit had hem en mijn ouders en mij een hoop leed gespaard. Maar mijn broertje is mijn 

broertje omdat hij mijn broertje is en ik zou hem niet willen missen. Ik vind de term ‘normaal’ ook 

eigenlijk niet geschikt. Anders zijn is ook goed! ’ 

 

26. Wat vind je het moeilijkste aan Brusje zijn? 

‘Zie alle voorgaande vragen. ’ 

 



 

27. Wat vind je het leukste aan Brusje zijn? 

‘Ik voel mij geen brusje, dus daar is niets leuks aan. ’  

28. Hoe zie jij jouw toekomst als Brusje?  

‘Mijn broertje zijn toekomst is mijn toekomst. Ik zal er altijd voor hem zijn. ’ 

29. Welke tips heb jij voor andere Brusjes?  

‘Word lid van onze facebookgroep als je een broer of zus hebt met PWS.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE II 

 

 

ENQUETE RESULTATEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

ENQUETES VAN DE 100  
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BIJLAGE III 

 

 

STELLINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opdracht: Eindig de opdracht met drie stellingen. De stellingen voor de 

forumdiscussie dienen te prikkelen tot discussie, dus provocerend te zijn.  

 

STELLING 1 

‘Brusjes hebben geen keus: zij zijn automatisch 

mantelzorgers’ 

 

STELLING 2 

– Brusjeshulpverlening – moet als module worden 

geïntegreerd op SAW/SPH opleidingen 

 

STELLING 3 

‘Brusjes moeten niet zeuren: iedereen heeft het 

weleens lastig thuis’ 



 

 



 

 

 

 


