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VOORWOORD
Voor u ligt het eindwerkstuk/onderzoek: ‘Hoe is het om een Brusje te zijn?’
Een Brusje is de afkorting voor een broertje of zusje van iemand met een beperking of ziekte
(wordt nader toegelicht in het hoofdstuk 3: Wat zijn Brusjes?)
In dit werkstuk gebruik ik het woord Brusjes voor zowel de jongere broertjes en zusjes als de
oudere broers en zussen: de zogenoemde Brussen.
Een kind met een beperking of ziekte heeft veel invloed op een gezin. Het gaat er anders aan
toe dan in ‘gewone’ gezinnen. Een situatie waar kinderen niet om hebben gevraagd. Ouders
hebben wellicht meer aandacht voor het broertje of zusje. Of ervaart het Brusje alleen maar
trots en verder geen negatieve gevoelens? Net als ieder mens is ook het Brusje uniek.
Uniek als individu, maar ook uniek in hoe het Brusje omgaat met de situatie en welke
gevoelens, gedachtes en ervaringen zij beleven.
Want ook ik ben een Brusje en daarom triggerde dit onderwerp mij. Want wat ik hierdoor
ervaar of voel, wil niet zeggen dat andere Brusjes dit ook ervaren. Daarom ben ik nader gaan
onderzoeken: ‘Hoe is het om een Brusje te zijn?’
Dit heb ik gedaan door middel van vakliteratuur, een enquête en interviews. Het heeft mij
ontzettend veel nieuwe inzichten gegeven en vond het een feest der (h)erkenning.
Ik hoop dat ik u als lezer kan meenemen in de wereld van de Nederlandse Brusjes.

Met vriendelijke groet,
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1. INLEIDING EN PRAKTIJKERVARING
Meenemen in de wereld van een Brusje
Middels dit eindwerkstuk wil ik onderzoeken hoe het is om een Brusje te zijn. Ik wil de lezers
van dit onderzoek meenemen in de wereld van een Brusje. Aspecten als gevoelens, gedachtes,
gedane onderzoeken, hulpverlening en ervaringsverhalen staan in dit onderzoek centraal.
Ik doe dit door middel van:
vakliteratuur
gedane onderzoeken
een interview met 3 Brusjes
een enquête die ik heb voorgelegd aan 100 Brusjes
mijn eigen praktijkervaringen als Brusje
Toen ik aan mensen in mijn omgeving (op mijn werk, stage, opleiding en privéleven) vertelde
dat ik een onderzoek wilde gaan doen naar Brusjes vroeg het merendeel: ‘Wat is een Brusje?’
Ook een aantal respondenten en geïnterviewden waren niet bekend met de betekenis van dit
woord. Dit triggerde mij des te meer om niet alleen dieper in te gaan op het onderwerp maar
ook om meer naamsbekendheid te genereren. Want uit dit onderzoek en de literatuur blijkt des
te meer: Brusje zijn is niet niks, en er komt en heleboel bij kijken. Niet alleen voor het Brusje
zelf, maar ook voor de rest van de familie en niet te vergeten de hulpverlening die zorgt voor
het speciale broertje of zusje. Ook voor hen is het van belang dat zij inzichten en handvatten
krijgen. Door middel van dit onderzoek hoop ik dat Brusjes, gezinsleden en vooral ook de
hulpverlening en andere geïnteresseerden meer inzicht krijgen in het fenomeen Brusjes. En dat
zij weten welke gevoelens en gedachtes er spelen bij deze personen en waar zij terecht kunnen
voor meer informatie en hulpverlenende instanties en literatuur zoals Het Broers- en
Zussenboek. (zie Hoofdstuk 4).
Motivatie
De motivatie om dit onderzoek te doen ligt heel dichtbij. Ik ben namelijk een Brusje. Waarom
dan een onderzoek? Want ik weet dus hoe het is om er één te zijn. Ja, dat klopt. Ik weet hoe
mijn eigen ervaringen en gevoelens zijn. Maar het ene Brusje is de ander niet. Voor mij is het
altijd een gegeven geweest en kende ik het begrip Brusje wel, maar deed hier niets mee.
Na gesprekken en onderzoeken op het internet heb ik ontdekt dat er veel te doen is rondom
het Brusje zijn. Dat is de eerste reden waarom ik dit onderzoek wil doen. Ik wil alle ins en outs
weten rondom dit onderwerp in Nederland.
Daarnaast doe ik dit onderzoek omdat ik de lezers wil informeren over het onderwerp Brusje,
hen inzicht wil geven in de wereld van een broertje of zusje zijn van iemand met een beperking
of ziekte. Dit onderzoek is dus specifiek gericht op het ‘Brusje zijn’.
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Ik doel hierbij op diverse lezers:
De doelgroep zelf: Brusjes
Ouders van Brusjes
Professionals in de hulpverlening die te maken krijgen met Brusjes in hun werk
Andere geïnteresseerden
Door in gesprek te gaan met andere Brusjes wil ik een beeld krijgen die de basis legt voor dit
onderzoek. Dit ga ik doen door middel van een interview en een enquête. Daarnaast
inventariseer ik de gedane onderzoeken naar dit onderwerp en welke hulpverlening er bestaat
voor Brusjes in Nederland. Ook wordt er weleens een synoniem gegeven voor Brusjes: jonge
mantelzorgers. Maar is dit terecht? En hoe ervaren Brusjes dit zelf?
Door de bovenstaande aspecten samen te voegen en de praktijkervaringen en uitkomsten te
koppelen hoop ik een goed beeld te schetsen dat een antwoord zal zijn op mijn
onderzoeksvraag: ‘Hoe is het om een Brusje te zijn?’
Dit alles neem ik mee in het hoofdstuk:
‘Ervaringsdeskundige’
Hier kan ik mijn eigen ervaringen toetsen aan de literatuur, onderzoeken en enquêtes en zo een
specifiek beeld beschrijven van mijn persoonlijke ervaringen als Brusje van iemand met het
Prader – Willi Syndroom.
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2. ONDERZOEKSVRAGEN
Centrale onderzoeksvraag:
‘Hoe is het om een Brusje te zijn?’

Overige onderzoeksvragen
Welke onderzoeken zijn er al gedaan naar dit onderwerp?
Welke soort hulpverlening is er voor Brusjes in Nederland?
Wat voor gevoelens brengt het Brusje zijn met zich mee?
Zijn Brusjes automatisch mantelzorgers?
Hoe is het om een Brusje te zijn van iemand met het Prader – Willi Syndroom?
Is er een verschil tussen Brusje zijn van iemand met het Prader – Willi syndroom en
andere ziektebeelden?

3. Wat zijn Brusjes?
Het woord Brusje is zoals ik al beschreef
in de inleiding niet een alledaags woord.
Als ik Google dan zie ik dat Van Dale het
woord niet kent en ook op Wikipedia
staat er alleen: ‘broer of zus’. Hier wordt
dus niet beschreven dat het gaat om een
speciaal broertje of zusje. In het ‘Het
Broers- en Zussenboek’ van Anjet van
Dijken staat een duidelijke omschrijving:
Omschrijving van Brus in ‘Het Broers- en Zussenboek’
van Anjet van Dijken.
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4. GEDANE ONDERZOEKEN NAAR BRUSJES
EN HULPVERLENING VOOR BRUSJES
In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal:
Welke onderzoeken zijn er gedaan in Nederland naar Brusjes?
Waar kan een Brusje terecht met vragen?
Welke hulpverlening is er in Nederland voor Brusjes en waar kunnen zij informatie
vinden?
Er zijn diverse onderzoeken gedaan, werkstukken gemaakt,
scripties, boeken en artikelen geschreven. Ik heb er een
aantal geselecteerd die ik hieronder beschrijf. De
links/bronnen kunt u vinden in de literatuurlijst.
1. Het Broers en Zussenboek
(Anjet van Dijken, 2013)
Een heel leuk, interessant, leerzaam en herkenbaar boek
voor Brusjes. 36 kinderen en volwassenen tussen de 6-69
jaar geven hierin een kijkje in hun leven met een broer of
zus met een handicap, ziekte en/of stoornis. Dit door
middel van Facebookinterviews, skypegesprekjes, en
onderzoek van Dr. Tinneke Moyson (UGent/HoGent). Niet
alleen heel interessant voor Brusjes maar ook voor ouders,
en professionals en andere geïnteresseerden. Ook staan er
handige tips in over waar je terecht kunt als Brusje. Zowel
online als verenigingen en staan er tips in voor ouders hoe
zij om kunnen gaan met het Brusje.
2. Orthopedagogisch onderzoek Dr. Moyson
In het boek worden zowel de broers en zussen van iemand met een handicap als van iemand
met een chronische zieke ‘aan elkaar gekoppeld’. Dat is met opzet gedaan, omdat deze
terreinen elkaar aan het naderen zijn: zowel Dr. T. Moyson als Prof. Dr. M. Grootenhuis doen
onderzoek naar de impact van een handicap, cq ziekte op hun broers en zussen.
De Belgische orthopedagoge Dr. Tinneke Moyson van de HoGent, deed bij de Universiteit van
Gent onderzoek naar de Quality of Life van siblings/Brusjes – SIBQOL is het eerste grote
onderzoek naar ‘hoe goed Brusjes zich voelen ‘als brus”.
Door het interviewen van meer dan honderd Brusjes tussen de 6 en 14 jaar, bleken deze ‘negen
domeinen’ te bepalen hoe broers en zussen zich voelen:
Samen dingen doen, Omgaan met zijn/haar ‘andere’ gedrag, Tijd hebben voor jezelf, ‘Wij
begrijpen elkaar, toch!?’, Aanvaarden dat je broer of zus zo is, Bezorgd zijn om je broer of zus,
Weten bij wie je terecht kunt, Vreemde reacties aankunnen, Andere Brusjes ontmoeten
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3. Onderzoek: ‘Kwaliteit van leven van Brusjes’ (2011)
Literatuurstudie naar de kwaliteit van Leven van broers en zussen van
kinderen met een chronische ziekte door Maud Dane (Bachelorthesis Kinder en
Jeugdpsychologie) 2011
De conclusie van haar onderzoek is:
De kwaliteit van leven van Brusjes van kinderen met een chronische ziekte is
over het algemeen slechter dan de kwaliteit van Leven van Brusjes van gezonde kinderen.
Daarnaast is er zijn er enkele resultaten gevonden van een verbetering van de Kwaliteit van
Leven van de Brusjes van chronisch zieke kinderen vergeleken met de Kwaliteit van Leven
van Brusjes van gezonde kinderen. Dat de chronische ziekte van een kind een impact heeft op
het leven van de Brusjes staat vast, maar verder onderzoek is noodzakelijk om deze wisselende
resultaten en de ernst ervan te kunnen verklaren.
4. Onderzoek: ‘De ontwikkeling van de jongvolwassen brus’ (2010)
Wat jongvolwassen Brusjes aangeven over factoren die van invloed zijn geweest op hun
ontwikkeling. Dit is een Onderzoeksrapport MA SEN Autismespecialist van Marieke Gommans.
In dit onderzoek inventariseert zij bij 16 jongvolwassen Brusjes hoe protectieve factoren en
risicofactoren een rol hebben gespeeld in hun leven, om zo handreikingen te krijgen voor de
begeleiding van de jonge Brus. Een interessant onderzoek, dat dus gericht is op Brusjes van
mensen met Autisme. De Brusjes zelf benoemen dat zij openheid rondom de communicatie
over de stoornis, voldoende aandacht geven aan de Brus en Brusjes goed begeleiden in de
omgang met hun broer of zus met autisme.
5. Onderzoek: ‘Maar ook ik wil aandacht’ (2006)
Scriptie van Zara Hulscher. Hierin richt zij vooral op Brusjes met PDD-NOS en de
begeleiding/hulpverlening van deze kinderen omdat het Brusje een belangrijke (stress)factor is
van het kind met PDD-NOS. Hierin geeft zij adviezen omtrent ouderbegeleiding, maar ook
adviezen voor ouders zelf hoe zij Brusjes beter kunnen begrijpen en ondersteunen.
6. Artikel: ‘Als je broer of zus ziek is’
Artikel geschreven door Drs. Tamar de Vos – van der Hoeven, geplaatst op
www.opvoedadvies.nl Een duidelijk artikel over het Brusje zijn en de bijbehorende
problematiek zoals overbelasting.
7. Onderzoek/werkstuk van Ilse van Wegen: ‘Kinderen met een ernstig zieke broer of zus’
(2014)
Duidelijk geschreven werkstuk met een themaverdeling: veranderingen, aandacht voor Brusjes,
emotionele belasting, welke hulpverlening is er voor Brusjes en gaat dieper in op haar
onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de consequenties van een ernstig zieke broer of zus voor een brus?’
8. Brussesnboek.nl Pioniers:
Op Brussenboek.nl staan nog een aantal (internationale) namen beschreven die al jaren
onderzoek doen en informatie geven aan/over Brusjes:
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-

Don Meyer – oprichter Amerikaanse Sibling Support Project: Brusjesgroepen voor jonge
Brusjes, en tieners
Monica McCaffrey – oprichter Brusjesorganisatie Sibs in Engeland: mooie site met enorm
veel tips en onderzoek
Kate Strohm – journalist en oprichter Brusjesorganisatie Siblings Australia. Zij schreef ook
het boek ‘Being the Other One‘ over haar worsteling als brus.

Hulpverlening
Welke hulpverlening bestaat er in Nederland voor Brusjes? Het antwoord hierop is vooral
online te vinden. Van specifieke cursussen en bijeenkomsten tot hulpverlening in provincies of
steden voor deze doelgroep. Maar ook op diverse fora en social media weten de Brusjes elkaar
te vinden. In deze paragraaf beschrijf ik een aantal websites, boeken en andere media waar
Brusjes terecht kunnen met vragen en/of voor hulpverlening.
1. NJI – Nederlands Jeugdinstituut – Brusjescursus Autisme
De preventieve cursus beperkt negatieve gevolgen en versterkt beschermende factoren
waardoor Brusjes van kinderen met autisme niet als gevolg daarvan zelf problemen
ontwikkelen. Er zijn acht bijeenkomsten voor Brusjes en vier bijeenkomsten voor ouders.
2. Bijzonderebroerofzus.nl: website speciaal voor Brusjes met informatie, e-mailcontact met
deskundigen en voor professionele hulp. Ook is er een forum en zijn er herkenbare blogs te
lezen.
3. Brusjesblog.nl: een blogpagina van Brusje Lisa Hekman. Zij schrijft over haar eigen ervaringen
maar ook over die van andere Brusjes en gerelateerde onderwerpen. Haar interview is ook te
lezen in dit onderzoek (Zie Bijlage I)
4. Brusjesflevoland.nl
5. Voorjongemantelzorgers.nl/Informatie/Brusjes
Website met informatie, activiteiten, tips, weetjes en contact met professionals omtrent het
Brus zijn.
6. Familievan.nl/www
Familievan.nl biedt ondersteuning in de vorm van informatie, e-mailcoaching en
chatbijeenkomsten voor familie van mensen met psychische problemen.
Familievan.nl is een initiatief van Indigo en werkt samen met survivalkid.nl.
7. Survivalkid.nl
Intro van deze website: Vraag jij je wel eens af: 'waarom doet mijn broer zo?' of ' hoe moet ik
nu met mijn moeder omgaan?' of 'met wie kan ik nou praten... ik heb er last van!'.......... 8.
‘Bijzondere Broer of Zus’ op Mezzo.nl
Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of
psychische stoornis van GGNet.
9. Boek: ‘Help het Brusje is normaal’
Veel mensen denken ‘lastig voor dat kind dat zijn broer of zus gehandicapt is’, maar wat houdt
het nu eigenlijk precies in om een Brusje (BRoertje of zUSJE) van een kind met een beperking te
zijn. Waar loop je als Brusje tegenaan en waarom is het zo moeilijk om hulp te vragen.
10. Brusjesnoordnederland.nl
11. GGD.nl
9

Een moeilijk lerend kind heeft extra aandacht nodig. Ook binnen het gezin. De opvoeding
verloopt anders dan bij broertjes of zusjes. Een kind dat moeilijk leert heeft ook meer
regelmaat nodig. En extra steun van zijn/haar ouders.
12. Zorgfilms/.nl – Brusjes begeleiding: Deze film geeft broers en zussen een inzicht in hoe
welke begeleiding ze kunnen krijgen bij het leren omgaan met broers of zussen die te kampen
hebben met ADHD of autisme.
13: Lotje & Co Brussengroep op Facebook: Besloten Facebookgroep voor enkel en alleen
Brusjes. Een feest der (h)erkenning met steun, advies, tips en een digitale schouder voor de
Brusjes die het moeilijk hebben.
Uitkomsten enquête omtrent hulpverlening en informatiebronnen die Brusjes raadplegen:

Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte geen gebruik maakt van informatiebronnen en/of
hulpverlening. Zoals genoemd in de inleiding van dit onderzoek zijn er ook heel veel mensen die
niet weten wat een Brusje is. Ditzelfde geldt voor Brusjes zelf. Een aantal respondenten had nog
nooit van het woord Brusje gehoord, laat staan dat zij wisten dat zij er zelf een zijn.
10

5. SCHULDGEVOEL, SCHAAMTE, JALOEZIE OF TROTS?
Het is opvallend om te zien dat in de
enquête bij de zogenoemde
‘negatieve’ gevoelens het grootste
aantal Brusjes zegt dit niet tot
nauwelijks te ervaren.
Toch brengt Brusje zijn vele gevoelens
met zich mee. Dit weet ik uit
praktijkervaring en dit lees ik ook in
diverse onderzoeken en blogs. In dit
hoofdstuk staan de volgende vragen
centraal:
Welke gevoelens staan
centraal bij het Brusje zijn?
Waar komen deze gevoelens
van Brusjes vandaan?
Wat kunnen/moeten Brusjes met deze gevoelens?
Dat er een emotionele belasting is bij Brusjes dat is een feit. Maar welke gevoelens ervaren
Brusjes? Denk bijvoorbeeld aan: in de schaduw staan, schaamte, wegcijferen, trots, jaloezie,
zorgen maken, compenseren, verdriet, boosheid en schuldgevoelens. In de enquête heb ik
gevraagd in welke mate de onderstaande emoties worden ervaren:
Schuldgevoelens
De relatie tussen een Brusje en het speciale boertje/zusje is niet zoals anderen. Normaal
gesproken wordt er ruzie gemaakt en is er een gelijkwaardige relatie. Brusjes voelen zich
regelmatig schuldig. Dit komt naar voren in mijn enquete, het Broers- en Zussenboek en andere
onderzoeken.
Als het ene kind ziek is dan wordt hij/zij als kwetsbaarder gezien, zowel lichamelijk als mentaal
en dan mogen Brusjes hun boosheid soms niet tonen uit bescherming voor de zieke broer of zus.
Hierdoor gaan Brusjes zich schuldig voelen, omdat zij wel die negatieven gedachtes hebben over
hun broer of zus. Daaruit kunnen sombere of depressieve gevoelens tevoorschijn komen.
Bron: ‘Ilse van Wegen’
Jaloezie
In veel gezinnen gaat veel aandacht naar het speciale broertje of zusje. Dit is voor een Brusje
heel lastig. Want zij hebben ook recht op aandacht toch? Alle aandacht, tijd en liefde van de
ouders wordt opgeëist door het broertje of zusje. Niet zo gek dat Brusjes dan denken: ‘En ik
dan?!’
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Schaamte
Ook schaamte is een emotie die centraal kan staan in het ‘Brusje zijn’. Schaamte voor het
speciale broertje of zusje dat in een rolstoel zit of gekke woorden zegt of gewoon heel anders
is. Buitenstaanders kunnen hier gek op reageren door je aan te staren. Dit is moeilijk voor ieder
Brusje, maar zeker in de puberteit komt dit veel voor. Een lastige emotie, want vanuit deze
schaamtegevoelens kan weer schuldgevoel ontstaan.
Trots
Naast de ‘negatieve’ gevoelens zijn er natuurlijk ook positieve emoties. Niet alles is
vanzelfsprekend bij iemand met een stoornis of handicap. Dan is iedere ontwikkeling iets waar
je heel trots op kunt zijn. Maar ook in het algemeen kan je als Brusje ontzettend trots zijn op je
speciale broertje/zusje.
In de interviews (zie hoofdstuk 7) heb ik gevraagd naar meerdere emoties en gevoelens:

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’, benadrukt Lisa.
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6. BRUSJES ALS MANTELZORGERS?
Het kan gaan om kleine dingen in het huishouden om ouders of het broertje/zusje met de
beperking te ondersteunen. Maar ook omvangrijkere zaken als het regelen van professionele
zorg, indicaties en PGB’s. Allerlei zaken waar Brusjes als jonge mantelzorgers mee te maken
(kunnen) krijgen. Het ene Brusje ziet zichzelf als een mantelzorger, de ander juist helemaal niet.
In de enquête heb ik de volgende vragen gesteld:

Het viel mij direct op dat er een minimaal verschil is tussen de percentages van ja en nee.
Daarom heb ik gekeken of de leeftijd er iets mee te maken heeft:
De enquête is ingevuld door:
7 – 14 jaar
: 37 personen
15 – 21 jaar : 30 personen
22- 30 jaar
: 23 personen
31 – 54 jaar : 10 personen
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Het grootste percentage is dus 21 jaar of
jonger en de antwoorden op deze vraag
zijn gelijk aan de gehele groep (dus ook
ongeveer evenveel jongeren hebben
ja/nee geantwoord op deze vraag).
Sommigen uit deze leeftijdscategorie
zullen nog niet inzien wat mantelzorg is of
inhoudt, maar zijn al wel degelijk
mantelzorger. Zij identificeren zich
zogenoemd niet als mantelzorger.

(Bron: Voorjongemantelzorgers.nl)

Antwoorden uit interviews:
zie hoofdstuk 7 en Bijlage I
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Tips voor jonge mantelzorgers:
Praat met iemand die je vertrouwt
Zoek informatie over de stoornis/handicap van je broertje/zusje
Accepteer hulp van anderen
Zorg goed voor jezelf
Ontmoet andere jonge mantelzorgers
Tips voor professionals

(Bron: Voorjongemantelzorgers.nl)

Werkwijzer Opgroeien met Zorg
Opgroeien met zorg is een werkwijzer voor alle professionals in
gezondheidszorg, onderwijs en welzijn die te maken hebben met
kinderen en jongeren die opgroeien met zorg. Deze werkwijzer is een publicatie van onder
andere: Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, en AJN, Artsen
Jeugdgezondheidszorg Nederland. en is te vinden op de website van Mezzo.
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7. INTERVIEW MET
BRUSJES
Voor dit onderzoek heb ik naast een
enquête ook 3 Brusjes
geïnterviewd. In deze uitgebreide
interviews schetsen zij een duidelijk
beeld over hoe zij het ‘Brusje zijn’
ervaren. In dit hoofdstuk benoem ik
opvallende, leuke, interessante en
herkenbare antwoorden. In de
bijlage kunt u de volledige
interviews lezen.
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Bron: ‘Het Broers- en Zussenboek’
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8. BRUSJES ENQUÊTE
Voor dit onderzoek heb ik een enquête afgenomen bij maar liefst 100 Brusjes. Dit heb ik gedaan
via het programma Surveymonkey en de enquête heb ik verspreid via Facebook en Twitter.
Mijn streven was twintig enquêtes, maar al snel werd mijn Facebook bericht tientallen keren
gedeeld. Zo ook door Brusje/Blogger Lisa Hekman en de schrijfster van Het Broers- en
Zussenboek: Anjet van Dijken. Dankzij hen heeft mijn enquête een groot bereik gehad en kan ik
een goed beeld schetsen van hoe het is om een Brusje te zijn.
In dit hoofdstuk beschrijf ik een aantal (opvallende) uitkomsten en
feiten van de enquête. In Bijlage II kunt u alle resultaten van de
vragen bekijken in grafieken en de gedetailleerde percentages.
Tevens zijn in Bijlage II alle ingevulde enquêtes te vinden.
De enquête is ingevuld door:
Mannen
: 28
Vrouwen
: 72
7 – 14 jaar
15 – 21 jaar
22- 30 jaar
31 – 54 jaar

:
:
:
:

37 personen
30 personen
23 personen
10 personen

In de tabel hiernaast ziet u welke stoornis of beperking de
broertjes/zusjes hebben van de Brusjes die de enquête hebben
ingevuld.

Emoties
30 tot 40% van de
Brusjes ervaart
helemaal geen
Schuldgevoelens,
jaloezie of
schaamte
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Hoe is het om een Brusje te zijn?
62% van de Brusjes is trots op zijn
broer/zus
55% vindt het soms moeilijk om een
Brusje te zijn
8% ziet alleen maar pluspunten in het
Brusje zijn

Verantwoordelijk voelen
4% van de Brusjes voelt zich helemaal
niet verantwoordelijk voor zijn
broer/zus
15% van de Brusjes voelt zich altijd
verantwoordelijk voor zijn broer/zus
28% van de Brusjes zegt zich bijna altijd
verantwoordelijk te voelen voor
broer/zus

Mantelzorg
15 % van de Brusjes zegt zich helemaal
geen mantelzorger te voelen
6% van de Brusjes zegt dit juist altijd te
voelen
20% voelt zich wel een mantelzorger,
maar niet altijd
Vind jij dat je een keuze hebt of je wel
of geen mantelzorger bent/wordt voor
jouw broer of zus? Hierop antwoordt
51% van de Brusjes Ja en 49% Nee
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Rekening houden
met....woonplaats, soort
studie, soort werk, vakantie
en keuze partner...
40 tot 60% van de Brusjes
houdt geen speciale
rekening met deze
aspecten
1-4% zegt dit juist wel te
doen
Het antwoord ‘neutraal’
scoort hierin het hoogst.
Dit is waarschijnlijk omdat
veel jonge respondenten
nog niet te maken hebben
met deze keuzes in hun leven.

Informatie – hulpverlening omtrent Brusjes
26% zegt geen gebruik te
maken van hulpverlening of
informatiebronnen
9% maakt(e) gebruik van
professionele
Brusjeshulpverlening
Brusjes Bijeenkomsten en
fora/blogs zijn het meest
populair onder Brusjes

Wat vinden de Brusjes...
1-2% van de Brusjes vindt dat er goede
hulpverlening bestaat voor Brusjes, dat
het fenomeen Brusjes genoeg leeft en
vindt het eenvoudig om in contact te
komen met andere Brusjes
De rest van de meningen van de Brusjes
variëren hier sterk over.
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9. ERVARINGSDESKUNDIGE:
HOE IS HET OM EEN BRUSJE TE ZIJN VAN IEMAND MET HET PRADER – WILLI
SYNDROOM?
In dit hoofdstuk beschrijf ik mijn eigen ervaringen als Brusje. Mijn broertje Mike, 24 jaar, heeft
het Prader – Willi Syndroom. Eigenlijk is het gedicht op de voorkant van dit onderzoek dat ik
geschreven heb, een goede beschrijving van hoe het voor mij is om een Brusje te zijn. Ik was op
mijn twaalfde bewust van het feit dat ik een Brusje ben. Toen was er namelijk een Brusjesdag
vanuit de vereniging van het syndroom waar mijn broertje aan lijdt. Toch ben ik verder nooit
echt actief geweest op blogs, fora of andere manieren om in contact te komen met anderen.
Ieder mens is uniek. Dus ook ieder Brusje en ieder speciaal broertje of zusje. Maar ieder Brusje
ervaart dingen anders en voelt andere emoties bij het feit dat zij een Brusje zijn. Voor de een is
het zwaarder, voor de ander geldt dat er nog meer Brusjes zijn waarmee zij gevoelen,
gedachtes en mantelzorg delen.
Hoe is dit voor mij?
Ik zal mij eerst even voorstellen: Ik ben Geertje van Oort, 30 jaar en woon in Hierden. Toen mijn
broertje werd geboren wisten mijn ouders dat er iets aan de hand was, maar niet wat. Pas na
vier jaar kwam de diagnose: Prader – Willi Syndroom in combinatie met Klinefelter. Natuurlijk is
het niet fijn dat je broertje ‘iets’ heeft, maar zo konden wij wel de juiste zorg geven. De koelkast
en voorraadkast gingen op slot, de frituurpan de deur uit en alleen nog maar light-producten in
huis en gezond eten. Ja, dat was anders dan bij vriendinnetjes. Toch wende ik er al snel aan en
vond ik het Stippenplan zelf ook interessant.
Mijn vader was inmiddels overleden dus mijn moeder stond er alleen voor. Destijds ben ik
volwassen(er) geworden in mijn doen en laten en als ik alleen weg was met mijn moeder of bij
vriendinnen was ik weer even kind.
Gevoelens en emoties
Naarmate ik ouder werd voelde ik mijn verantwoordelijkheidsgevoel groeien. Enerzijds naar
mijn moeder om haar te ontlasten, anderzijds naar mijn broertje om hem te ondersteunen en
plezier te geven in plaats van overal Nee op zeggen. Op zijn 11 e is hij uit huis gegaan. Dit was
heftig (zie column aan het einde van dit hoofdstuk, die ik in opdracht van mijn HBO minor
Creatief Schrijven heb geschreven). Toch voelde het alsof de zorg werd gedeeld. Maar Mike is
speciaal, heel speciaal. Ondanks dat hij niet thuis woont zorgt hij er voor dat je dagelijks aan
hem denkt. Of hij loopt weg uit de instelling door een brandalarm te activeren en vinden we
hem na uren zoeken op het politiebureau in Baarn of loopt hij in Zwolle op zoek naar een
vrouw. Ja, dan breekt je hart en word je gek van angst. Maar als hij boos is doet hij zichzelf pijn
of maakt hij spullen van anderen kapot, dan ontvangen wij natuurlijk een telefoontje. Dat is iets
wat wij ook willen. In nauw contact blijven met hem, maar ook met zijn zorgverleners.
21

Tweemaal per week zie ik mijn broertje. Mijn moeder en ik gaan er om de beurt heen, nemen
hem mee om zijn zakgeld te besteden, gaan naar de bioscoop of ergens wat drinken of hij gaat
gezellig mee naar huis voor de lunch of blijft een nachtje slapen. Hij kan zijn kuren hebben, en
eigenlijk bepaalt hij dan hoe de dag verder verloopt. Toch heeft mijn partner mij veel geleerd
over mijn broertje en hoe ik en mijn moeder hier het beste mee om kunnen gaan. Mijn partner
zegt altijd: jouw broertje maakt een belangrijk deel uit van ons leven, maar dat moet wel op
onze manier. Ik zou dat nooit kunnen zeggen, maar ik weet dat hij gelijk heeft.
Wij gunnen hem de wereld en lieten ons geregeld ‘inpakken’ door Mike omdat hij inpraatte op
ons schuldgevoel. Daar is hij een meester in! Maar dat maakt Mike juist zo leuk. Hij zorgt voor
spanningen, verdriet en angst. Maar ook voor zoveel gezelligheid, eerlijkheid, liefde en
hilarische momenten.
Vorige week is hij verhuisd. Naar een wooninitiatief. Het ging al een tijd niet goed met hem op
de instelling waar hij woonde. Geen aansluiting met de andere bewoners en het begeleiden van
een Prader – Willi vraagt veel geduld en structuur en een hoop middelen en maatregelen. Dat
wil geen enkele woongroep natuurlijk in deze tijd waarin vrijheid van de cliënt centraal staat.
Kort gezegd: niemand wilde hem hebben. Ja, dat doet zeer. Want je wil dat je broertje het naar
zijn zin heeft, wordt begrepen en op de juiste manier wordt begeleid. Daarom ben ik
ontzettend blij dat hij nu een plekje heeft. Kleinschalig, persoonlijke aandacht, zo gewoon
mogelijk en vooral: kennis en ervaring met zijn syndroom.
Mantelzorg
Ik was al vroeg bekend met het aspect mantelzorg. Dit zeiden mijn moeder en ik gekscherend
als we om de beurt naar mijn oma in een verzorgingstehuis gingen en dus naar mijn broertje.
Flink wat kilometers gemaakt met onze auto’s en flink wat wasmiddel voor beide wasjes die we
zelf deden. Maar inmiddels nu ik wat ouder ben voelt het ook echt als mantelzorg. De
afgelopen weken zijn pittig geweest. Mijn partner en ik hebben ons verdiept in het hele PGB
verhaal en alles wat erbij komt kijken. Dat is ook mantelzorg. Maar het voelt raar omdat het
een officieel woord is. Dat merk ik ook aan de ingevulde interviews en enquetes. Brusjes
hebben meer het gevoel: ‘Ja maar, dat hoort toch gewoon zo.’
Is mijn leven anders dan bij vrienden/leeftijdsgenoten?
Ja, mijn leven is anders dan dat ik een ‘normaal’ broertje of zusje zou hebben. Maar ik zou nu
echt niet meer willen ruilen of iets veranderen. Dat neemt niet weg dat ik soms ervaar dat:
Mensen alleen vragen hoe het met Mike is en niet hoe het met mij is
Ik mijn telefoon niet durf uit te zetten omdat ik bang ben dat er wat met Mike is
Ik het lastig vind om samen met mijn moeder verder weg te gaan zodat anderen
verantwoordelijk zijn voor Mike
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Ik heel boos kan zijn (in mijzelf) op mijn broertje als ik weer een slapeloze nacht heb
gehad
Ik het moeilijk vind dat mijn partner zich inmiddels ook verantwoordelijk voelt voor het
wel en wee van Mike
Ik het ook ontzettend fijn vindt dat hij zich zo inzet als zwager, maar hier komen dus
schuldgevoelens uit voort
Dat als Mike een bui heeft, iets pikt of boos wordt dit vaak mijn eigen schuld is (doordat
ik niet duidelijk ben, geen structuur geef, moe ben of een kast open heb laten staan)
Dat ik niet boos kan/mag worden op Mike. Het feit dat ik geen ruzie durf te maken met
anderen is hier ook deels aan te wijten
Dat ik een broer/zus heb gemist waarmee ik mijn gevoelens mee kan/kon delen
Dat ik mijn toekomst spannend vind. Hoe zal het later gaan? Als mijn moeder er niet
meer is en ik hopelijk zelf een gezin heb, maar dus ook de volledige verantwoording en
zorg over Mike.
Deze gevoelens zie ik terug in de enquêtes en de interviews. Schuldgevoelens dat ik wel mag
eten wat ik wil en mag gaan staan en gaan waar ik wil. Dat ik wel een partner heb en
keuzevrijheden heb. Schuldgevoelens naar mijn moeder als mijn broertje moeilijk doet.
Schuldgevoelens over gedachtes of gevoelens. En een torenhoog verantwoordelijkheidsgevoel.
Schaamte? Ja, dat had ik in mijn puberteit: ik wilde mijn broertje gewoon maken en leerde hem
rekensommen. Jaloezie? Ja, vroeger als hij de aandacht opeiste als ik de aandacht eindelijk eens
had. Is dit alles slecht? Nee, het hoort gewoon bij mij. Net zoals het feit dat ik trots ben op mijn
broertje. Op hemzelf, hoe hij de dingen doet en bekijkt. Maar ook trots dat ik zijn zus mag zijn.
Dat ik hem mag helpen met dingen ontdekken, dat we samen naar de kroeg gaan en dronken
worden van alcoholvrij bier en samen meeschreeuwen met liedjes in de auto.

Ja, ik ben een Brusje.
Ik koester en haal mijn energie uit de
mooie momenten met mijn speciale broertje
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Column van
Geertje van Oort
Geertjevanoort.wordpress.com)
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10. KOPPELING ONDERZOEKSVRAGEN – PRAKTIJKERVARING AAN DE
LITERATUUR
Centrale onderzoeksvraag:
‘Hoe is het om een Brusje te zijn?’
Het antwoord op deze centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord middels dit verslag uit de
enquêtes, de interviews, de literatuur en mijn eigen praktijkervaring. Er is geen eenduidig
antwoord. Want uit dit onderzoek blijkt: ieder Brusje ervaart ‘Het Brusje zijn’ anders. Maar
hopelijk kan dit verslag wel een bijdrage leveren aan inzichten in het leven van (diverse)
Brusjes.
Overige onderzoeksvragen
Welke onderzoeken zijn er al gedaan naar dit onderwerp?
In hoofdstuk 5 is beschreven welke onderzoeken er zijn gedaan naar dit onderwerp. Daarvan
heb ik acht onderzoeken/artikelen nader toegelicht. Ook zijn er nog steeds onderzoeken
gaande. Zoals nu een actueel en lopend onderzoek naar de invloed van een kind met EMB op
ouders, broers en zussen van Rijksuniversiteit Groningen (afdeling orthopedagogiek). Het
onderwerp gaat steeds meer leven en er komt steeds meer (naams)bekendheid rondom dit
onderwerp.
Welke soort hulpverlening is er voor Brusjes in Nederland?
In hoofdstuk 5 is beschreven welke hulpverlening er bestaat voor Brusjes in Nederland. Dit
geldt voor zowel professionele hulpverlening als voor lotgenoten contact, fora en websites. Dit
is belangrijk, want zoals genoemd: het ene Brusje is het andere niet. Zowel contact met andere
Brusjes als professionele hulpverlening is belangrijk voor deze doelgroep. Dit blijkt wel uit de
enquête: het merendeel vindt er geen goede hulpverlening bestaat voor Brusjes en dat het
fenomeen veel te weinig leeft in ons land.
Wat voor gevoelens brengt het Brusje zijn met zich mee?
Tijdens de voorbereidingen, het inlezen van literatuur en onderzoeken kwam ik erachter dat
gevoelens als schaamte, jaloezie, trots en schuldgevoelens centraal staan in het leven van een
Brusje. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 5, de uitkomsten van de enquetes, de interviews
en het hoofdstuk van mij als ervaringsdeskundige. Hieruit blijkt dat dit voor veel Brusjes ook zo
is: een wirwar aan emoties.
Zijn Brusjes automatisch mantelzorgers?
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord verkregen. Dit omdat enerzijds sommige Brusjes te
jong zijn om zichzelf hierin te herkennen, anderzijds omdat (ook volwassen) Brusjes hun hulp in
de zorg en thuis geen mantelzorg noemen. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 6, de
uitkomsten van de enquetes, de interviews en het hoofdstuk van mij als ervaringsdeskundige.
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Hoe is het om een Brusje te zijn van iemand met het Prader – Willi Syndroom?
De aanleiding voor dit onderzoek is mijn ervaring als Brusje van mijn broertje met het Prader –
Willi Syndroom. Het gedicht, het hoofdstuk Ervaringsdeskundige en de column geven inzicht in
hoe het is om een Brusje te zijn van iemand met dit syndroom. Ook is er één interview (zie
Bijlage I) met een Brusje van iemand met het Prader Willi Syndroom en zijn er 6 enquêtes
ingevuld door Brusjes van iemand met Prader – Willi.
Is er een verschil tussen Brusje zijn van iemand met het Prader – Willi syndroom en
andere ziektebeelden?
Ja en nee. Ja omdat het syndroom van Prader Willi zeldzaam is en een specifieke zorg vraagt.
Maar dit geldt voor zoveel syndromen, beperkingen en stoornissen. Het ene is niet minder erg
of erger dan het andere. Iedereen zal (h)erkennen: een Brusje is een broertje/zusje van iemand
met een beperking/stoornis. En wat die stoornis of beperking ook is: de thuissituatie is anders.
Natuurlijk ervaart ieder Brusje deze situatie anders. Dit is terug te lezen in de enquetes en
interviews. De één ervaart alleen trots en deelt alles met andere broers of zussen. De ander
ervaart schuldgevoelens en jaloezie omdat de aandacht naar het speciale broertje/zusje gaat.
Dus ja, er is een verschil tussen het Brusje zijn van iemand met het Prader – Willi syndroom en
andere beperkingen/stoornissen in het praktische. Maar gevoelsmatig niet: want alle Brusjes
zijn broertjes/zusjes van speciale mensen.

Bron: ‘Het Broers- en
Zussenboek’
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11. CONCLUSIES
De conclusies van dit onderzoek zijn al redelijk beschreven in het verslag zelf, toch beschrijf ik in
dit hoofdstuk de conclusies aan de hand van de diverse thema’s en onderzoeksvragen die aan
bod zijn gekomen:
De emoties en gevoelens van Brusjes
De emoties stonden in dit onderzoek centraal. Want dat ‘maakt’ een Brusje. Door middel van
de literatuur, de enquêtes en de interviews kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
De gevoelens en emoties zijn bij ieder Brusje anders. De één ervaart het Brusje zijn als iets
zwaars, de ander ziet weinig tot geen nadelen. Net als ieder mens is ook ieder Brusje met
zijn/haar gevoelens dus uniek. Schaamte, jaloezie, schuldgevoel en trots zijn de belangrijkste
emoties.
Brusjes als mantelzorger
Door middel van de literatuur, de enquêtes en de interviews kunnen de volgende conclusies
worden getrokken: uit dit onderzoek blijkt dat Brusjes zich zogezegd niet als mantelzorger
identificeren omdat zij het gevoel hebben: ‘zo hoort het toch gewoon?’ En daarbij vindt
ongeveer de helft van de ondervraagde Brusjes dat zij een keus hebben of zij wel of geen
mantelzorger zijn/worden.
Informatiebronnen voor Brusjes
Er zijn redelijk wat informatiebronnen voor Brusjes, maar niet voldoende. Zo blijkt uit de
enquête. Het onderwerp ‘leeft’ niet genoeg vindt het grootste gedeelte van de respondenten.
Hulpverlening voor Brusjes
Er is hulpverlening voor Brusjes, maar er zijn een groot aantal Brusjes die vinden dat dit niet
voldoende is. Als ik kijk naar dit onderzoek is het ook heel erg verdeeld. Zo is er niet in iedere
provincie een website waar Brusjes terecht kunnen. De aandacht/hulpverlening gaat naar het
speciale broertje/zusje en de Brusjes zijn de vergeten groep.
Verschillen tussen Brusjes
Uit de antwoorden van de enquête en in de literatuur blijkt dat er een groot verschil zit tussen
alle Brusjes. Logisch, want ieder mens is uniek, zo ook het Brusje. Ieder ervaart dit anders en
koppelt andere waardes aan zijn emoties in de enquête.
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12. MENING EN VISIE
Mening
Al voor dit onderzoek had ik mijn eigen mening omdat ik een ervaringsdeskundige ben. Toch is
mijn mening bijgesteld. Ik dacht altijd: er zijn zoveel Brusjes en die voelen allemaal dezelfde
zorgen, pijn, verdriet maar ervaren ook de gelukkige momenten dubbelop. Ik zie nu het belang
van contact met andere Brusjes, nieuwe inzichten, een schouder en begrip.
Ik zie het dit dus voor mijzelf, maar ook voor anderen. Ik vind dat er betere hulpverlening moet
zijn voor Brusjes. Vanzelfsprekend is de primaire hulpverlening voor het speciale broertje of
zusje. Maar het Brusje heeft handvatten nodig. Niet alleen qua zorg voor het broertje, maar ook
voor de zorg van zichzelf. Het onderwerp Brusjes leeft nog niet genoeg in Nederland. Brusjes
zijn een vergeten groep.

Visie
Als ervaringsdeskundige heb ik een specifieke visie op het Brusje zijn. Juist hierdoor zie ik het
belang om een Brusje te zien en te horen. Natuurlijk hebben alle Brusjes een speciale band, een
connectie omdat zij in eenzelfde situatie zitten. Maar als ik kijk als zorgprofessional vind ik dat
hier meer aandacht aan moet worden besteedt.
Zowel op macroniveau: de overheid moet letterlijk en figuurlijk investeren in goede
informatiebronnen en hulpverlening voor Brusjes. Zij zijn immers de mantelzorgers van de
toekomst als we kijken naar alle plannen in Zorgland.
Ook op mesoniveau is er veel te verbeteren: instellingen bieden niet tot nauwelijks
hulpverlening of informatie aan Brusjes van cliënten. Dit zou een grote verbeterslag kunnen
zijn. Zowel voor de Brusjes zelf, als de cliënten en de instelling zelf. Want samen zorg je.
Dit heeft dan direct zijn uitwerking op microniveau: de agogische medewerkers bieden hulp,
een luisteren oor en denken mee met deze jonge mantelzorgers.
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13. AANBEVELINGEN
Algemene aanbevelingen
Meer en beter toegankelijke informatiebronnen vanuit de overheid voor Brusjes
Meer en beter toegankelijke hulpverlening vanuit de overheid voor Brusjes
Meer en beter toegankelijke hulpverlening vanuit de zorginstellingen voor Brusjes
Probeer als buitenstaander in te leven in de (thuis)situatie van een Brusje
Aanbevelingen voor professionals
Kijk niet alleen naar de cliënt zelf, maar ook naar het Brusje. Soms is een luisterend oor
voldoende, soms willen zij antwoord op vragen en soms kan het Brusje jou juist helpen
en bepaalde zorgvragen in laten zien

(Bron: Voorjongemantelzorgers.nl)
Aanbevelingen voor Brusjes
Kom in contact met andere Brusjes. Alleen al erkenning en begrip kunnen je steun
bieden.
Zorg ervoor dat je met iemand kan praten die buiten je familie staat en het geheel
onafhankelijk kan overzien
Zoek informatie over de stoornis/beperking van je broertje/zusje
Accepteer hulp van anderen, ook al denk je: ik kan het wel alleen
Zorg goed voor jezelf, want pas dan kun jij ook zorgen
Bijdrage aan het sociaal agogisch werk in de instelling waar ik stage loop:
Binnen de instelling waar ik stageloop leeft het fenomeen Brusjes niet tot nauwelijks. Hier wil ik
graag verandering in brengen en hoop door middel van een korte presentatie van dit onderzoek
dat er meer inzicht en begrip komt. De interesse is in ieder geval al wel gewekt en wellicht komt
er volgend jaar een speciale Brusjesdag op de locatie waar ik stage loop.
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14. NAWOORD
En? Hoe is het om een Brusje te zijn? Heeft u als lezer daar antwoord op gekregen? Ik hoop het!
In ieder geval hoop ik dat ik inzicht en begrip heb gecreëerd qua dit onderwerp.
Het begon als een schoolopdracht, maar liep al snel ‘uit de hand’. Zoveel reacties op enquêtes,
zoveel mensen die meedachten en het onderwerp ging steeds meer leven voor mij. Echt
supergaaf, waardoor het niet meer voelde door een schoolopdracht, maar een opdracht van
mijzelf om informatie te verzamelen en een kijkje te geven in het leven van een Brusje.
Ik ben inmiddels ook lid van de besloten Lotje & Co Brussengroep op Facebook. Een fijne club
Brusjes bij elkaar die alles kunnen delen, advies vragen over zorgverlening van hun
broertje/zusje, praten over hun gevoelens en tips voor elkaar. Ontzettend goed en fijn dat deze
er is! Ik nodig dan ook alle Brusjes uit om lid te worden van deze groep.
In de praktijk
Naast persoonlijke toegevoegde waarde, neem ik dit onderzoek ook als zorgprofessional mee in
de praktijk. Ik wil verder kijken dan de cliënt, dus ook naar de broertjes en zusjes. Zijn er
knelpunten, zijn er vragen? Is er iets wat de instelling kan betekenen voor het Brusje? Maar ook
vice versa, de familie van de cliënt is immers ervaringsdeskundige als het gaat om de zorg voor
hun kind/broertje/zusje. Als wij als professionals openstaan voor Brusjes kunnen zij de zorg die
wij verlenen wellicht verbeteren of ons andere inzichten geven.
Dankwoord
Ik wil graag Lisa Hekman, Kyelle de Vente, Sandra van Zuiden bedanken voor de eerlijkheid en
openheid in de interviews die ik heb mogen afnemen. Ik wil Anjet van Dijken bedanken voor
haar geweldige ‘Broers- en Zussenboek’ en de boost die zij mijn onderzoek heeft gegeven via
social media. Daarnaast natuurlijk alle 100 respondenten die de moeite hebben genomen om
de online enquête in te vullen. Ook mijn docenten hebben meegedacht over dit onderwerp.
Dank jullie wel allemaal. Dankzij jullie is dit verslag met bijbehorend onderzoek een geweldig
leerzaam project geweest.

Met vriendelijke groet,
Geertje van Oort
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15. SAMENVATTING
Een kind met een beperking of ziekte heeft veel invloed op een gezin. Het gaat er anders aan
toe dan in ‘gewone’ gezinnen. Een situatie waar kinderen niet om hebben gevraagd. Ouders
hebben wellicht meer aandacht voor het broertje of zusje. Of ervaart het Brusje alleen maar
trots en verder geen negatieve gevoelens? Net als ieder mens is ook het Brusje uniek.
Uniek als individu, maar ook uniek in hoe het Brusje omgaat met de situatie en welke
gevoelens, gedachtes en ervaringen zij beleven.
Enquête
Door middel van een enquête zijn diverse aspecten in het leven van een Brusje nader
toegelicht. Zo vindt 55% van de Brusjes het soms wel moeilijk om een Brusje te zijn en voelt
28% zich altijd verantwoordelijk voor zijn/haar broertje of zusje.
Maar 9% maakt gebruik of heeft gebruik gemaakt van professionele Brusjes hulpverlening.
Komt dit omdat dit er te weinig is? Ja, maar 1-2% van de ondervraagde Brusjes vindt dat er
goede hulpverlening bestaat in Nederland voor Brusjes.
Interviews
Voor dit onderzoek zijn 3 Brusjes geïnterviewd. Alle drie hebben zij hun eigen visie, gevoelens
en meningen verteld. Eerlijk en open over hoe het is om een Brusje te zijn.
Vakliteratuur
Vorig jaar is het ‘Broers- en Zussenboek’ van Anjet van Dijken verschenen. Hierin hebben
tientallen Brusjes hun verhalen en ervaringen gedeeld. Dit was eigenlijk het eerste boek dat
echt specifiek gericht is op Brusjes en herkenbaar is omdat het zowel door als voor Brusjes is
geschreven. Verder zijn er onderzoeken gedaan en zijn er lopende onderzoeken naar het leven
van een Brusje. Emotionele belasting, gevoelens als jaloezie en schaamte en mantelzorg zijn
hierin speerpunten.
Brusjes: de mantelzorgers van de toekomst
Door dit onderzoek te doen is mij duidelijk geworden dat er te weinig hulpverlening bestaat
voor Brusjes. Het is een vergeten groep, terwijl het de mantelzorgers zijn van de toekomst. Als
zorgprofessional vind ik het van groot belang dat er meer hulpverlening komt en meer
toegankelijke informatiebronnen.
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